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:چكيده
و برگزيده شدن مقامات عمومي، دولتمردان، نماين و اعـضاي شـوراهاي انتخابات دگان مجلس

توان كشوري را يافت كـه مـدعي نمي. محلي توسط مردم از لوازم ضروري مردمساالري است 

و همه پرسي در آن وجود نداشته باشد  با ايـن. دموكراسي باشد ولي نهادهايي همانند انتخابات

اي از كشورها پارهدر.ي مردم در همه جا يكسان نيستي انتخاب زمامداران بوسيله همه، شيوه 

نظـام(ي انتخابـات گـردد كافي است نامزد انتخابات بيشترين راي را به دست آورد تـا برنـده 

و يا يك مرحلـه ). انتخابات اكثريتي  اي در همين روش ممكن است انتخابات تك نام يا چندنام

اي اسـت كـهي انتخاباتي بـه گونـه در حالي كه در ديگر كشورها، سامانه. اي باشدو دومرحله 

و ريزي آن، دادن كرسي يا كرسي هدف از پايه  هايي از مجلس يا شوراي محلي بـه هـر حـزب
نظام انتخابات( به تناسب آرايي كه به دست آورده است است گروه سياسي حاضر در انتخابات 

و تفاوت در اين مقاله، اين نظام ). تناسبي و ويژگي هاي ميان آنها، هاي انتخاباتي  هـاي هـر يـك

و كنكـاش آثاري كه مي و شمار احزاب سياسي بگذارند مـورد بررسـي توانند بر نظام سياسي

.قرار گرفته است

:واژگان كليدي
و فهرستي- نظام اكثريتي- نظام انتخاباتي دو انتخابـات يـك مرحلـه- انتخابات تك نام و اي

. نظام چند حزبي- نظام دو حزبي- ضريب انتخاباتي- نظام تناسبي-ايمرحله

 :bizhan_abbasy@yahoo.com Email 66409595: فاكس∗

.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد
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 درآمد
و به مردمساالري بر پايه كه از جانب ي انتخاب نمايندگان توسط شهروندان استوار است

و حاكميت مي به اعمال قدرت هاي راي دادن به انتخابات يكي از روش. پردازندجاي آنها

به صورت مردمساالر است و وجود انتخابات رقابت،در واقع. منظور برگزيدن زمامداران ي

يكي از شرايط مردمساالري است به. قدرت انتخاب انتخابات متكي بر دادن حق راي

و تعيين يك نظام انتخاباتي است،شهروندان . اجراي انتخابات

به نظام انتخابات بر اساس شيوه هاي انتخاباتي انجام ها يا سامانههاي فني گوناگوني موسوم

به عنوان نماينده در يك انتخابات نظام انتخاباتي قواعد فني برا. شودمي ي انتخاب داوطلبان

و مباني هاي محاسبههاي اعمال حق راي، روشها، شيوهبرابر اين نظام. است ي نتايج انتخابات

ميكه بر اساس آن كرسي ميهاي مورد رقابت در انتخابات تقسيم . گرددشوند مشخص

كه معموالً قگفتني است شود بلكه اين امر در انون اساسي ذكر نمي نوع نظام انتخاباتي در

مياختيار قوه . گيرد تا از راه وضع قانون عادي در اين باره تعيين تكليف نمايدي مقننه قرار

و انصاف انتخاباتي را مد و يا عدالت و نمايندگي كارآمدي برحسب اين كه در امر انتخابات

و نظر قرار دهيم دو سامانه ميي انتخاباتي اكثريتي اين. گيرندتناسبي در برابر يكديگر قرار

هاي انتخاباتي با توجه به معيار آراي الزم براي انتخاب يك نماينده از يكديگر تفكيك نظام

. اندشده

به گذشتهيريشه مينظام انتخاباتي اكثريتي از اين نظام در يونان باستان. گرددهاي دور بر

دو)قرون وسطا(هاي ميانهو در سده  Simon de(مونفورت براي نخستين بار توسط سيمون
Montfort(شد1265در سال ي تا اواخر سده. ميالدي براي انتخابات مجلس بريتانيا استفاده

اي رايج در كشور اخير نوزدهم نظام انتخاباتي پذيرفته شده در جهان نظام اكثريتي يك مرحله

سد. بود رياضي دان) Hondt(ي هوندتي نوزدهم بوسيلههنظام انتخاباتي تناسبي در اواخر

و براي نخستين بار در كشور وي در سال بلژيكي  ,GICQUEL(به تصويب رسيد1899ابداع

1987, p. 177(.پس از اين تاريخ، نظام تناسبي مورد پذيرش بسياري از كشورها قرار گرفت .

ايگفتني است كه گاه برخي از دولت و تاليا اين دو نظام انتخاباتي را در هم ها همانند آلمان

به سامانه و . اندي انتخاباتي مختلط يا آميخته روي آوردهآميخته

ازي ويژگييكي از مسايل سنتي حقوق اساسي بحث درباره و مزايـاي هـر يـك ها، معايب

و پيامـدهاي متفـاوت. هاي انتخاباتي است اين سامانه  ي مـي انتخاب هر يك از آنهـا داراي آثـار

نه تنها بر برگزيدن نماينـدگان بلكـه بـر ماهيـت، شـمار نظام. باشد هاي انتخاباتي پذيرفته شده

مي  و بويژه بر نظام سياسي نيز تاثير يك. گذارداحزاب سياسي و بررسي هر در اين مقاله به نقد
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و ويژگـ) گفتار دوم(و تناسبي) گفتار نخست(هاي انتخاباتي اكثريتي از نظام هـاي هـريو آثار

.پردازيممي) گفتار سوم(يك از آنها 

 نظام انتخاباتي اكثريتي-گفتار نخست
در اين روش براي انتخابات مجلس.ي انتخاباتي، انتخابات اكثريتي استسامانه ترينساده

و قلمرو سرزميني يا نهادهاي ديگر، سرزمين كشور به شماري حوزه ي انتخاباتي كه چارچوب

ميرقابت داوطلبا و مردم هر يك از اين حوزهن است تقسيم ها حق انتخاب يك يا چند شود

مي. نماينده را دارند و يك يا همهدر اين شيوه، نامزد يا فهرستي انتخاب هايي كرسيشود

به دست آورده باشدخالي را كسب مي كه بيشترين آرا را كه يك كرسي خالي. كند هنگامي

و بقيه بازندهوجود دارد يك برنده خواهيم  و در صورت وجود چند كرسي خالي در داشت اند

ميي كرسيآن حوزه، فهرستي كه در صدر است صاحب همه و فهرستها هاي ديگر هيچ شود

و هفت كشور به نحوي از اين نظام انتخاباتي بهره.كرسي نخواهند داشت اكنون در جهان نود

.گيرندمي

شانتخابات اكثريتي خود مي دريوهتواند ها عبارتند از اين روش. بربگيرد هاي گوناگوني را

).ب(اي اي يا دو مرحلهو انتخابات يك مرحله) الف(انتخابات تكنام يا فهرستي 

و فهرستي-الف  انتخابات تكنام
به مالك نه تنها با توجه و فهرستي و نمايندگان شمار كرسي تفاوت ميان انتخابات تكنام ها

ميي انتيك حوزه . باشدخاباتي بلكه بويژه در وسعت آن حوزه

كه در يك حوزه ي راي تنها حاوي يك نامي انتخابيه برگهانتخابات تكنام هنگامي است

و راي دهنده در آن حوزه مياست به انتخاب يك نماينده به. پردازدي فقط در اين صورت،

و كرسي بنابراين، اين شيوه. خواهيم داشتهاي انتخاباتي هاي مجلس، حوزهشمار نمايندگان

ميدر حوزه و داراي تنها يك كرسي اجرا . شودهاي انتخاباتي كوچك

ي انتخاباتي بخش كوچكي از سرزمين گذاري بي شك هر حوزهدر انتخابات مجلس قانون

ي انتخاباتي، سراسر كشور گيرد ولي براي انتخابات رياست جمهوري، حوزهبرمي كشور را در

.است

در)1870-1940(ي جمهوري سوم در فرانسه انتخابات تكنام براي مدت مديد در دوره و

 استفاده براي انتخاب نمايندگان مجلس ملي) تاكنون1958از سال(جمهوري پنجم

. بوده است)arrondissement(ي انتخاباتي نيز يك ناحيه ها حوزهدر اين دوره. شودمي
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ف ي رايي انتخابيه برگههرستي يا چندنام هنگامي است كه در يك حوزهولي انتخابات

و راي دهنده بايد دو يا چند نماينده را برگزيند بنابراين. حاوي چند نام يا يك فهرست است

و وسيع تر از انتخابات تكنام گونه انتخابات در حوزهاين جز براي(هاي انتخاباتي بزرگ تر

مي)انتخابات رياست جمهوري كه حوزه. شود برگزار ي انتخاباتي يك در فرانسه هنگامي

شود است از انتخابات فهرستي استفاده مي)Région( يا يك استان)Département(شهرستان

)JACQUE, 2003, p. 37(.يك براي انتخابات پارلمان اروپا، حوزه هاي انتخاباتي متعدد كه هر

و منطقه نا ميمتشكل از چند استان است . وجود دارد،شودميده

ميپس در انتخابات فهرستي در هر حوزه در اين. گرددي انتخاباتي چند نماينده انتخاب

ميحالت، اصطالحاً دردر. شود كه چند كرسي براي پر شدن وجود دارد گفته نتيجه، نامزدها

و متعلهايي به صورت گروهي كه هر فهرست داراي گرايشفهرست ق به هاي سياسي خاص

مياحزاب مختلف است خود را معرفي مي و هر راي دهنده به يك فهرست راي دهد، هر كنند

به دست آورد در انتخابات برنده مي .شودفهرستي كه اكثريت آرا را

و فهرستي در نظام اكثريتي قابل اجرا هستند ولي در نظام تناسبي تنها انتخابات تكنام

. گرددتواند اجراانتخابات فهرستي مي

و بدون هيچ و كاست بي كم گونه حال مطابق قانون انتخابات، اگر راي دهنده مجبور باشد

و تصرف در نام كه توسط يك حزب يا گروه سياسي دخل هاي مندرج در فهرست انتخاباتي

به يك فهرست كامل راي دهد آن روش را فهرست بسته گويند مانند آنچه كه معرفي مي شود

و سناتورها در شهرستاندر فرانسه براي  سناتور يا بيشتر5هاي داراي انتخابات شوراي استان

به راي دهندگان در برابر. وجود دارد ولي در فهرست باز براي دادن آزادي انتخاب نمايندگان

ميهاي انتخابات را تنظيم كردهاحزاب سياسي كه فهرست :شوداند، از دو شيوه استفاده

به راي دهنده توان تغيير ترتيب اولويت چنين-راي ترجيهي-1 رايي

كه. دهدداوطلبان حاضر در فهرست تنظيم شده توسط حزب را مي بدين ترتيب

و خط زدن وي مي تواند با گذاشتن عالمت ضربدر جلوي نام برخي از نامزدها

وي. هاي انتخابي خود را بطور آزادانه مشخص نمايدنام آنها، اولويت از اين راه

و يا واند داوطلبان مورد عالقهتمي ي خود را در صدر فهرست قرار دهد

مي در عمل، از اين روش پيچيده كمتر. برعكس و ما آن را در استفاده شود

و ايتاليا مي  vote(ولي در راي ساده. بينيمكشورهاي دانمارك، نروژ، فنالند، هلند

simple(معرفي داوطلبان، راي دهنده مجبور است هنگام راي دادن ترتيب

.)OLIVA, 2004, p. 73(حاضر در فهرست را رعايت نمايد 
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در-راي تركيبي يا متنوع-2 نه با تغيير در اين روش، انتخاب كننده

درون يك فهرست بلكه با تركيب كردن چندين فهرست انتخاباتي حاضر، حق 

و در فرانسه براي انتخابات شوراي شهره. تنظيم فهرست خاص خود را دارد ا

مي نفر سكنه از از اين شيوه2500روستاهاي كمتر از .شوداستفاده

ميشايان گفتن است كه در فهرست باز انتخابات جنبه وي شخصي و از لحاظ اجرا گيرد

و اين امر سبب مي و كندشدن عمليات انتخاباتي است شود، شمارش آرا، موجب پيچيدگي

به جايي نام راي دهنده حق هيچبيشتر فهرست بسته رايج گردد كه در آن و جا هاي گونه تغيير

ص 1385موتمني،(مندرج در فهرست را ندارد  ،153(.

دوانتخابات يك مرحله-ب و ايمرحله اي
در اين شيوه. تمايز اصلي در شمار مراحل انتخابات استنظام انتخاباتي اكثريتي،در

دو) ساده يا نسبيبا اكثريت(اي انتخابات ممكن است يك مرحله با اكثريت(اي مرحله يا

.باشد) ويژه

اي انتخابات يك مرحله-1
و هم انتخابات فهرستي گردد در اين انتخابات كه ممكن است هم شامل انتخابات تكنام

كه بيشترين آرا يا اكثريت نسبي آرا را به دست بياورد به نمايندگي برگزيده  نامزد يا فهرستي

كمي و صاحب ميرسي يا كرسيشود  در اين،بنابراين.)First past the post(گردد هاي خالي

كه در همان مرحله به يك مرحله نياز داريم زيرا ي نخست، يك نامزد يا يك روش، تنها

.شودفهرست انتخاب مي

و هفت كشور جهان از جمله كشورهاي انتخابات اكثريتي تكنام يك مرحله اي در چهل

ه به موجب قانون(مانند بريتانيا آنگلوساكسون و پارلمان اروپا براي انتخابات مجلس عوام

، اغلب اياالت شمالي)براي انتخابات مجلس سنا(، اياالت متحده)1978ي فوريه16مصوب 

از) مشترك المنافع(كشور اخير، كشورهاي همسود همانند كانادا، استراليا، زالندنو، در شماري

ي آسيا در ژاپن، هند، ييب در آمريكاي التين از جمله در بليز، در قارهي كاراكشورهاي حوزه

و در پانزده كشور آفريقايي ميانمار، مالزي، نپال، در بسياري از كشورهاي كوچك اقيانوس آرام

ميكه پيشتر مستعمره ص 1385صدري،(شودي بريتانيا بودند ديده ،26(.

ج و يك مرحلهايران از انتخابات اكثريتي.ا. در اي براي انتخابات مجلس خبرگان

و روستا استفاده مي .گرددشوراهاي اسالمي شهر
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ترين نظام انتخاباتي ممكن است زيرا در اين روش، براي به اي، سادهانتخابات يك مرحله

ي نخست انتخابات برنده شد دست آوردن اكثريت آرا در مجلس كافي است تنها در مرحله

.هاي انتخاباتييك اكثريت ساده در حوزهحتا با داشتن

 راي دهنده باشد براي 1000 حوزه كه هر يك داراي400براي نمونه اگر يك كشور داراي

در201 راي در 501برنده شدن كافي است كه كه هيچ رايي 199 حوزه به دست آورد هرچند

هاي مجلس را دارا حزب برنده، اكثريت كرسي.ي باقيمانده به دست نياورده باشيمحوزه

.خواهد شد

گاهگاهي چنين. توان در كشور در اقليت بود ولي در مجلس در اكثريتمي،بنابراين

 براي حزب 1951در اين كشور چنين شرايطي در سال. آيدوضعيتي در بريتانيا پيش مي

و در سال . براي حزب كارگر پديد آمد1974محافظه كار

:1951در اكتبر سال

35/51 كرسي برابر با 312داراي) درصد آرا48( راي 13713000فظه كار با حزب محا

.هاي مجلس عوام گرديددرصد مجموع كرسي

با295داراي) درصد آرا80/48( راي 13948000حزب كارگر با 20/47 كرسي برابر

شددرصد مجموع كرسي .هاي مجلس عوام

:1974ي سال در فوريه

60/46 كرسي برابر با 296داراي) درصد آرا30/38( راي 11857000حزب محافظه كار با

.هاي مجلس عوام گرديددرصد مجموع كرسي

با301داراي) درصد آرا50/37( راي 11654000حزب كارگر با 40/47 كرسي برابر

شددرصد مجموع كرسي .)PACTET, 2003, p. 100(هاي مجلس عوام

 درصد42هاي مجلس را با كمتر از درصد كرسي51 نيز حزب محافظه كار1992در سال

به دست آورد .آراي ريخته شده در صندوق آرا در اين كشور

اي انتخابات دو مرحله-2
ي نخست انتخاب مي كه اكثريت يا در اين انتخابات، نامزد يا فهرستي در مرحله شود

و معموالً به( اكثريت مطلق آراي ريخته شده درصد ويژه ي يك آراي راي يعني نصف اضافه

به دست آورده باشد) دهندگان اگر هيچ نامزدي چنين اكثريتي را به دست. در صندوق را

مي در يك هفته بعد، انتخابات دوبارهنياورد معموالً و در مرحلهاي برگزار ي دوم، نامزدي شود

شد) اكثريت ساده يا نسبي(كه بيشترين آرا به دست آورد انتخاب خواهد  در اينجا،بنابراين. را

ي نامزدهايدر اين روش، همه. اي استي بازي متفاوت از انتخابات يك مرحلهقاعده
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مي.ي دوم حضور ندارندي نخست در مرحلهمرحله به ميل خود ضمن نامزدهاي اخير توانند

به دادن راي به نامزد ديگر از انتخابات كناره يري كنند يا اينگدرخواست از راي دهندگان خود

و قانوني براي حضور در مرحله بهكه به دليل نياوردن حداقل راي الزم ي دوم مجبور

اي براي باالتر بردن گفتني است كه نظام اكثريتي ويژه يا انتخابات دو مرحله. گيري شوندكناره

. مشروعيت نمايندگان انديشيده شده است

و در فرانسه براي اي در ايراانتخابات دو مرحله ن براي انتخابات مجلس شوراي اسالمي

به موجب قانون مصوب. رودانتخابات مجلس ملي به كار مي ي سال ژوييه19در كشور اخير

كه در دور نخست دست كم 1976  درصد آرا را به دست نياورده باشند5/12، نامزدهايي

رتوانند در مرحلهنمي و و فرانسه نيز براي. قابت نمايندي دوم حضور داشته در دو كشور ايران

.شودانتخاب رئيس جمهور از انتخابات اكثريتي مطلق دو مرحله اي استفاده مي

و فرانسه براي انتخابات مجلس قانوننظام دو مرحله گذاري در بيست اي افزون بر ايران

و متاثر از فرانسه. شودكشور جهان استفاده مي همانند جمهوري آفريقاي كشورهاي ملهم

و در برخي  مركزي، كنگو، گابن، موريتاني، مالي، توگو، مصر، جزاير قمر، هاييتي، ويتنام

و در برخي جمهوري و ازبكستان ي بالروس، قرقيزستان، تركمنستان هاي تازه استقالل يافته

به عنوان بخشي از نظام و تاجيكستان انتخاباتي هاي كشورها همانند گرجستان، قزاقستان

ص(گردد مختلط از اين نظام استفاده مي .)29صدري،

ي اي، راي دهنده نامزد يا نامزدهاي دلخواه خود را در مرحلهدر انتخابات تكنام دومرحله

بدين. گونه شانس برنده شدن نداشته باشندكند هر چند كه وي يا آنها هيچنخست انتخاب مي

بترتيب راي دهنده عقيده دري خود را يكي از احزاب حاضر و پشتيباني خود را از يان

به راهيابي به مرحله. نمايدانتخابات اعالم مي كه اين نامزد يا نامزدها موفق ي ولي در صورتي

و عقايد او را دوم نشدند معموالً كه به او كمتر عالقه دارد  راي دهنده در اين مرحله عليه كسي

مينمي برپسندد راي و كسي را كه خيلي از عقايد او فاصله ندارددهد به همين دليل.مي گزيند

و عاميانه كه يك ضرب المثل سنتي ي حزب نماينده()Brak(برگرفته از بيانات براك است

مي)سوسياليست فرانسه در مجلس اين كشور در آغاز سده بيستم ي نخست در مرحله«گويد،

ي دوم، حذفانتخاب مي و در مرحله   (DEBBASSCH, 2005, p. 55).»كنيم

به يادآوري است كه انتخابات دو مرحله اي فقط در نظام اكثريتي اجرا مي و در الزم شود

.ي دومي براي انتخابات وجود نداردنظام تناسبي مرحله
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 نظام انتخاباتي تناسبي-گفتار دوم
به لحاظ روش با نظام ان و هم تخاباتي اكثريتي نظام انتخاباتي تناسبي هم به لحاظ هدف

در. متفاوت است و گروه سياسي حاضر به هر حزب كه در اين سامانه اصل بر اين است

به دست آورده كرسي كه به تناسب آرايي هايي داده شود، البته به شرط اين كه حداقل انتخابات

و نما. آراي الزم را كسب كرده باشد ياندن هدف اين سامانه، برقراري عدالت در امر نمايندگي

به. هاي سياسي موجود در كشور استدقيق گرايش ي احزاب حتا احزاب در اقليت بايد همه

 بر پايه نظام انتخاباتيو منحصراًچنين انتخاباتي لزوماً. نسبت آرايشان داراي نماينده باشند

ميفهرستي يك مرحله و كه امكان تقسيم كرسي گيرداي صورت ها ميان نامزدهاي اكثريت

مياقلي كه عمليات انتخاباتي در چارچوب يك حوزه معموالً.دهدت را ي انتخاباتي وسيع

مي ممكن است سراسر سرزمين كشور را در . شودبربگيرد انجام

هر،بنابراين. در اين نظام انتخاباتي، در هر حوزه مردم بايد چند نامزد را انتخاب كنند

به تعداد كرسي ميهاي خالي هر حوزه، فهرستحزب . كند حاوي نامزدهاي خود را معرفي

كه بيشترين آرا را به دست بياورد صاحب همه ي ولي برخالف انتخابات اكثريتي، فهرستي

هاي ديگر نيز در صورت احراز حد نصاب الزم براي حضور در شود، فهرستها نميكرسي

به فقط حزبي كه بيشترين راي را آورده. شمارش آرا داراي كرسي خواهند شد كرسي بيشتري

.آوردمي دست

كه در دو مرحله به و اغلب مستلزم اين است در اين روش شمارش آرا كمي پيچيده است

 هاي هر حوزه برايي نخست بايد ديد تقسيم كرسيدر مرحله. اين كار مبادرت شود

نشي چه ضابطههاي مختلف بر پايهفهرست ). الف(ود اي صورت گيرد تا حقي از حزبي ضايع

و كرسي يا كرسيي دوم بايد تكليف آراي باقي ماندهدر مرحله راي هر فهرست هاي خالي

).ب(معين كرد 

ها با توجه به شمار يا تقسيم كرسي شمارش نتايجي نخست مرحله–الف
 به كمك ضريب انتخاباتي آراي به دست آمده

حي نخست براي تقسيم كرسيدر مرحله ي انتخاباتي با توجه به وزههاي مجلس در يك

مياز شمار آرا ضريب انتخاباتي ممكن.شودضريب انتخاباتي كه خود سه گونه است استفاده

:است

هاي اي باشد كه با تقسيم شمار آراي ريخته شده در شمار كرسيضريب حوزه-1

به دست مي سه فهرست در انتخابات شرك. آيداين حوزه ت براي نمونه اگر در يك حوزه
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به تعداد ضريب انتخاباتي، كرسي  هاي آن حوزه را به دستكرده باشند هر فهرست

.آوردمي

به-2 كه از پيش براي سراسر كشور و يكسان كه رقم معيني است يا ضريب ثابت

به تعداد طبق اين شيوه،. عنوان ضريب يك كرسي پارلماني تعيين شده است هر فهرست

به دست خواهد آوردضريب  .ياد شده، در مجلس كرسي

كل-3 كه با تقسيم آراي ريخته شده در سطح كشور بر تعداد  يا ضريب ملي

ميكرسي  هر برابر اين روش،. گرددهاي كشور يا مجموع نمايندگان پارلمان محاسبه

به تعداد ضريب ملي، در مجلس صاحب كرسي خواهد شد ا از شيوه.فهرست خير برايي

و هلند نيز استفاده مي . شودانتخابات پارلمان اروپا در فرانسه، دانمارك

كه هر فهرست براي كسب كرسي بايد به در هر صورت، ضريب حد نصابي از آراست

به يك فهرست حاصل ضرب تقسيم تعداد كرسي،بنابراين. دست آورد هاي اختصاص يافته

اشمار آراي يك فهرست بر  . خواهد بودنتخاباتيضريب

 كرسي،6ي داراي براي نمونه در يك حوزه

 راي120000 فهرست الف

ب  راي45000 فهرست

پ  راي750000 فهرست

ت . اند راي به دست آورده60000 فهرست

. راي است300000مجموع آراي ريخته شده نيز

(50000) ضريب انتخاباتي( )راي ريخته شده(300000÷6) حوزههايكرسي=

)120000÷ 50000( كرسي خواهد داشت2فهرست الف،

به دست نمي  آوردفهرست ب، هيچ كرسي

پ  كرسي1 فهرست

ت . كرسي1 فهرست

نه براي پر شدن همهمي كه نخستين شمارش نتايج و نه براي بهرهي كرسيبينيم گيري از ها

آرهمه به مرحله،بنابراين. كندا بسنده نميي .ي دوم شمارش نتايج بپردازيم الزم است

ي آراي باقيمانده دوم شمارش نتايج يا محاسبهيمرحله–ب
و كشوري صورت گيرد در اين. شمارش آراي باقي مانده ممكن است در سطح ملي

ايها بر كرسيي حوزهصورت با تقسيم آراي باقيمانده ها ميان احزابن كرسيهاي خالي،

مي. گردندتقسيم مي به افزايش شمار احزاب سياسي گردد زيرا احزاب كوچكي اين شيوه منجر
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به به دست آوردن كرسي در يك حوزه ندارند با گردآوردي آراي محلي حوزه ها كه اميدي

شد. ها در سطح ملي اميدوار خواهند بودهميشه به تقسيم كرسي همچنين موجب خواهد

به راي دهندگان معرفي نشده اند زيرا اين نامزدها نامزدهايي انتخاب گردند كه به طور واقعي

. هاي ملي جاي گرفته بودند در فهرستصرفاً

و تقسيم كرسي  اي يا محلي صورتهاي باقي مانده در سطح حوزهاغلب شمارش آرا

.گيردمي

ميدر اين باره از دو شيوه براي تعيين ، 1385رك قاضي،(شود تكليف آراي باقي مانده استفاده

:) به بعد626ص

De( روش بيشترين باقي مانده-1 plus forts restes (هاي عبارت است از اختصاص كرسي

به فهرست . هايي كه شمار بيشتري از آراي محاسبه نشده را دارا هستندباقي مانده

ازي باال، آراي باقي مانده در نمونه :عبارتند

( راي 20000-الف =50000 ×2(-120000 

 راي45000-ب

( راي 25000-پ =50000 ×1(-75000 

( راي 10000-ت =50000 ×1(-60000 

پ كه بيشترين آراي باقيمانده را دارند هر فهرست. دو كرسي خالي وجود داشت و ب هاي

ف. آورندكدام يك كرسي به دست مي ب2هرست الف داراي در مجموع  كرسي، فهرست

پ داراي1داراي ت داراي2 كرسي، فهرست شد1 كرسي، فهرست بينيممي. كرسي خواهند

باكه اين پ 2 راي داراي 75000گونه انتخابات تناسبي كامال نسبي است زيرا كه فهرست

ت با دارا بودن . كرسي خواهد داشت1 راي فقط 60000كرسي در حالي كه فهرست

و كرسي به روش بيشترين باقي مانده به سود احزاب سياسي تقسيم آرا هاي باقيمانده

به ضريب انتخاباتي دست نيافته كه به رغم شمار آراي قابل مالحظه .اندكوچك است

و كرسي-2 De(ي باالترين ميانگين ها برابر شيوه تقسيم آرا plus fort moyen(عبارت از 

به دست آمده در هر فهرست بر تعداد كرسي به اضافهتقسيم آراي يكهاي پر شده ي

مي. باشدمي به دست و بدين ترتيب ميانگين آراي هر فهرستي را كه داراي يك كرسي شده آيد

به فهرستكرسي كه باالترين ميانگين آرا را داشته باشند اختصاص داده هاي خالي  هايي

:ي ما در نمونه. شودمي

(40000-ميانگين فهرست الف =1+2(÷120000 

ب (45000- ميانگين فهرست =1+0(÷45000 

پ (32500- ميانگين فهرست =1+1(÷75000 
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ت (30000- ميانگين فهرست =1+1(÷60000 

و هر ب داراي باالترين ميانگين هستند و به دست فهرست هاي الف  يك يك كرسي

:نتايج پاياني شمارش آرا دين صورت خواهد بود. آورندمي

 كرسي3فهرست الف،

ت هر كدام و پ . كرسي1فهرست ب،

كه در بلژيك، هلند، اسپانيا، پرتغال، فنالند، ايسلند، فرانسه شيوه براي(ي باالترين ميانگين

و سناتورها در شهرستانهاي داراي انتخابات شوراي است و برخي) سناتور يا بيشتر5ان

و(هاي جديد اروپاي شرقي دموكراسي به سود احزاب سياسي) روماني بلغارستان رايج است

ميبزرگ مي و آنها را تقويت .)DEBBASCH, p. 56(كندباشد

و ويژگي- گفتار سوم  هاي گوناگون انتخاباتيهاي نظام آثار
و فهرستي، انتخابات يك از انواع نظام هر هاي انتخاباتي، انتخابات اكثريتي، انتخابات تكنام

و دو مرحلهيك مرحله و اي و معايب خاص خود هستند اي، انتخابات تناسبي داراي آثار، مزايا

و كنش احزاب سياسي نيز تاثير بگذارند كه در اينجا به بررسي هر يك از مي توانند بر شمار

ميآنه . پردازيما

 انتخابات اكثريتي-الف
و فهرستي-1  انتخابات تكنام

كه معموالً تكنامويژگي اصلي انتخابات هاي انتخاباتي كوچكي انجام در حوزه اين است

ميمي به صورت تك تك رو در روي هم قرار و نامزدهاي انتخاباتي را و مبارزهشود ي دهد

ميانتخاباتي جنبه گونه انتخابات تاكيد بيشتر بر شخصيت هدف اين. يردگي شخصي به خود

گونه انتخابات جمهوري سوم فرانسه اين ژرژ كلمانسو نخست وزير. نامزدهاي انتخابات است

به  مي»ي گالدياتورها مبارزه«را  . (JACQUE, p. 37)كرد تشبيه
يي حوزه راي دهندگان به جهت كوچك در انتخابات تكنام بهتر از انتخابات فهرستي

و در نتيجه در انتخاب افراد دلخواه خود، دچار سردرگميانتخاباتي نامزدها را مي  شناسند

كه بي شك خود يك حسن استنمي كه راي دهنده بيشتر. شوند ولي ايراد آن در اين است

به شخصيت كه و برنامهها راي دهد تا ديدگاهگرايش خواهد داشت وها  هاي احزاب

مينتيجهبعالوه پس از انتخاب نماينده،. هاي سياسيگروه كهي انتخابات تكنام سبب شود

به نوعي  و نمايندهوكيل و رفتارهايي انتخابيهي حوزهوابسته به راي دهنده ي خويش گردد

و بدين ترتيب اص و خصوصي موكالن باشد تا منافع ملي ل وي در راستاي ارضاي منافع محلي
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به خاطر خدمات خود در محل. نمايندگي او از مجموع ملت آسيب مي بيند وي ممكن است

.ي خود بطور بال منازع انتخاب شودي حوزهگذاري به عنوان نمايندهي قانوندر چندين دوره

به خود حق دهد كه       ,ARDANT, 2004(جانشين خود را نيز انتخاب نمايد حتا ممكن است

p. 204(.

كه فهرستتاكيد بيشتر بر حزب انتخابات فهرستيدر هاي نامزدها را هاي سياسي است

ميتشكيل مي كه به نحوي كهدهند  توان گفت راي دهندگان به انتخاب احزاب سياسي

ميبرنده ميي انتخابات ميشوند راي و اين احزاب نمايندگان را بر در. گزيننددهند بنابراين

و برنامهتي بيشتر مبارزه ميان انديشهچنين انتخابا ميها .شود تا مبارزه ميان اشخاصها ديده

كه چون حوزهدر عوض ايراد انتخابات فهرستي و در اين است ي انتخاباتي وسيع است

ميفهرست و اغلب هاي انتخاباتي توسط احزاب تنظيم گردد راي دهنده آزادي عمل نداشته

به همه . بسته است راي دهد كه هيچ شناختي از آن نداردكه معموالًي فهرست مجبور است

به يك حزب سياسي وابستهمساله به طور افراطي ي ديگر اين كه اين روش، نماينده را

به جاي نماينده تصميممي و حزب مينمايد .نمايدگيري

و دو مرحلهانتخابات يك مرحله-2 اياي
به پايهبااي يك مرحلهانتخابات و حفظ نظام حذف احزاب كوچك منجر ريزي يا تقويت

و اجازه نميدوحزبي مي به قدرت دست يابدشود كه حزب سومي ي واحد در مرحله. دهد

به. كندانتخابات هر گونه امكان ائتالف انتخاباتي را محدود مي در اين شيوه، در سنجش آرا

كه حزب)amplificateur(ها، انتخابات يك اثر فزاينده نسبت كرسي به همراه دارد بدين ترتيب

مياكثريت بيش از اندازه همين امر. شوندي واقعي خود ولي احزاب اقليت كمتر از آن نمايانده

و گسترش خود را نيابندسبب مي و در اقليت فرصت معرفي براي. گردد كه احزاب ضعيف

و ائتالف ليبرال1987نمونه در انگلستان، در سال   درصد23 راي برابر با 7339912 با SPD ها

با22(هاي مجلس آراي ابراز شده تنها شمار بسيار محدودي از كرسي  درصد5/3 كرسي برابر

با)هاكرسي به دست آورد در حالي كه حزب كارگر  درصد31 راي برابر با 10029778را

به دست آورد كرسي در مجلس يعني ده برابر بيشتر از احزا229آراي ابراز شده .ب يادشده را

ي حزب كارگر ميانگين راي يك نماينده2001در همين كشور در انتخابات ژوئن سال

و ليبرال دموكرات 50409 راي، محافظه كار 25999 .)PACTET, p. 101( راي بود 92677 راي

در،بنابراين و نابرابري  براي احزاب ضعيف داشتن اميد رسيدن به قدرت دشوار است

به زيان اين حزب تمام مي .شودنمايندگي
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و وجود نظام دوحزبي اغلب منجر به ايجاد اكثريت چنين سامانه و اي هاي پارلماني قوي

و وجود دولت ميتك حزبي و اجراي. گرددهاي باثبات ناشي از اين اكثريت در تحكيم

به اكثريت وقت امكان تصميم و و كارآمد است و اجراي سريع گيريمردمساالري مفيد

و برنامهسياست ميها، تصميمات .دهدهاي وي را

و دليل آن ساده است براي به دست آوردن اكثريت. ولي اين نظام انتخاباتي عادالنه نيست

هاي با داشتن يك اكثريت ساده در حوزهيدر مجلس كافي است در انتخابات برنده شد حت

و كرسي بنابراين ممكن است ميان شما.انتخاباتي هاي به دست آمده تناسب چندان وجودر آرا

به نسبت اهميت واقعي خود داراي نماينده نخواهد بود. نداشته باشد  به همين جهت.اقليت نيز

اند با دو مرحله اي كردن انتخابات، عيب انتخابات گذاران كوشيدهدر برخي از كشورها قانون

و عدالت توزيعي كرس و پارلمان را برقرار سازندياكثريتي ساده را برطرف ص(ها .)154موتمني،

آن اكثريتي يك مرحلهرغم معايب انتخاباتبه اي، كشورهاي آنگلوساكسون بسيار به

و بر اين باورند كه انتخابات نبايد موجب برگزيده شدن يك فرهنگستان بازتاب عالقمندند

ي ديدگاهدهنده  تشكيل يك اكثريت همگن هاي سياسي در كشور بلكه بايد سببي همه

كه از يك دولت پشتيباني نمايد گردد .)PACTET, p. 100(پارلماني

اي است ولي ممكن است اي داراي همان معايب انتخابات يك مرحلهانتخابات دو مرحله

اي اي همانند انتخابات يك مرحلهانتخابات دو مرحله. نتايج انتخابات را اندكي اصالح نمايد

مي. اي ندارداب سياسي آثار قابل مالحظهبر شمار احز يابد زيرا هر نظام چند حزبي استمرار

به سوي.ي دوم بيازمايدتواند شانس خود را در مرحلهحزبي مي با اين وجود گرايش بسياري

وي دوم براي برنده شدن، ائتالفآيد زيرا در مرحلهدو قطبي شدن احزاب پديد مي  ها

ي دوم انتخابات، در فرانسه اغلب مرحله.ي نامزدها گريز ناپذير استهاي دوسويهكناره گيري

و چپ است كه حزب جبههاين با اين وجود. دوئل ميان راست ي ملي اين كشور، هنگامي

)Front national(مي5/12حد نصاب به دست آورد اين دوئل به هم خورده سبب درصد آرا را

ميي انتخاباتيبروز مبارزه و در نهايت پيروزي نامزد چپ گرا .شود ميان سه حزب اين كشور

 انتخابات تناسبي-ب
: اكثريتي است بسيار متفاوت از آثار نظام انتخاباتآثار نظام انتخابات تناسبي

و كرسيانتخابات تناسبي-1 و نابرابريعدم توازن ميان آرا  ها در نمايندگي مردم تقريباًها

واز ميان مي به انتخابات. به عدالت انتخاباتي نزديك استبرد  اكثريتي، انتخابات زيرا نسبت

و گرايش در اين روش. هاي سياسي مختلف كشور استتناسبي نمايانگر بهتر افكار عمومي

ميي گرايشمجلس منتخب، بهتر همه و اصل هاي سياسي موجود در كشور را نمايان سازد
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و عدالت ميان گرايش ميهاي برابري ي انتخابات تناسبي همانند آيينه. گرددسياسي رعايت

هاي موجود سياسي در كشور است در حالي كه انتخابات اكثريتي همانند تمام نماي گرايش

. دهدي شكسته است كه واقعيات سياسي كشور را به خوبي نشان نميايك كاريكاتور يا آيينه

مي يار بيشترزيرا در روش اخير تنها گرايش سياسي اكثريت بس آراي. شوداز اقليت نمايانده

به حساب نمي و برخي از گرايشداوطلبان شكست خورده در انتخابات هاي سياسي به آيد

در فرانسه. گردندنسبت قدرت خود در كشور در مجلس از جايگاه مناسب برخوردار نمي

.شودميتي ديدهي ملي چنين وضعيو امروزه براي حزب جبهه1958حزب كمونيست از سال 

به دليل نبود مرحله-2 ي دوم در انتخابات، تضمين مستحكمي براي در انتخابات تناسبي

و صداقت در انتخابات وجود دارد و كنارهزنيچانه زيرا ديگر. درست كاري به سود گيريها ها

ي دوم وجود نخواهد داشت . يكديگر در مرحله

كه-3 ميدر انتخابات تناسبي، به سبب اين تواند هر حزب سياسي فارغ از شمار آراي آن

مياميدوار به داشتن نماينده و موجب اي در مجلس باشد منجر به افزايش شمار احزاب گردد

به دست آوردن كرسي بايد نصاب حداقلي از آرا وجود تعديل اين توقع مي شود كه براي

نظمثالً. داشته باشد كه اعضاي آن مطابق اين يك مجلس لهستان و بدون وجود ام انتخاباتي

 1993در سال. حزب سياسي بود29شدند داراي نمايندگاني از نصاب حداقلي انتخاب مي

و حد نصاب معيني را براي دارا شدن كرسي در مجلس اين كشور قانون اساسي را تغيير داد

.مجلس مقرر نمود

اتي براي برنده شدن در شده در انتخابات تناسبي، ائتالف هاي انتخاببه داليل ياد-4

هم. انتخابات الزم نيست برعكس، در هنگام انتخابات، احزابي كه به لحاظ عقيدتي بيشتر به

و راي دهندگان اين. ورزندشبيهند گاه با يكديگر بيشتر مخالفت مي از آنجايي كه مخاطبان

يكي هستند اين احزاب مي كهاحزاب و موضوعاتي را برجسته كنند  آنها را از كوشند نكات

مييكديگر جدا مي . (JACQUE, p. 37)سازد كند تا متحد

و آزادي-5 يكي از اشكاالت انتخابات تناسبي در اين است كه اين شيوه حق حاكميت

كه رهبران خود را و آن را به احزاب منتقل مي كند و راي دهندگان گرفته انتخاب را از مردم

قردر صدر فهرست و نمايندگان نيز. ار مي دهندهاي انتخاباتي خويش در اين روش، داوطلبان

كه بيشتر پيرو دستگاه حزبي خود هستند تا راي دهندگان مي كنند در. احساس نمايندگان

به اصطالح نمايندگي آنها جنبه و و اظهار نظر آزادي عمل نخواهند داشت ي انجام وظيفه

و نماد اين امر، انضباط. دستوري خواهد داشت و حزب عقايد خود را ابزار در راي دادن است

شد. كندبه آنها ديكته مي . در صورت سرپيچي نمايندگان با تنبيه حزبي روبرو خواهند
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و انعطاف ناپذيري احزاب را تقويت ميكند انتخاب مجدد نمايندگان. انتخابات تناسبي انسجام

و وفاداري آنها به حزبشان بستگي دارد تا  به تعهد .هاي آنهاشايستگيبيشتر بستگي

و پيچيدگي شمارش آرا ايراد بزرگ انتخابات تناسبي افزون بر دشواري-6 هاي فني بسيار

و فراهميدر اين روش، اين است كه با دادن فرصت به هر يك از احزاب حت  احزاب كوچك

به تكثر احزاب مي در. گرددآوردن امكان حضور آنها در مجلس منجر  وجود شمار زياد احزاب

گونه اين. گرداندمجلس ايجاد ائتالف را براي تشكيل دولت پس از انتخابات ضروري مي

و از كارآمدي الزم نيز برخوردار نيستنددولت بدين ترتيب. هاي ائتالفي هميشه پايدار نبوده

و در اين و دولت را دشوار ساخته و يكپارچه در مجلس گونه انتخابات تشكيل اكثريتي قوي

مينتيجه ناپا بي برنامگي را دامن و و. زنديداري سياسي  با خروج احزاب از ائتالف

ي ملي ناتوان خواهد آنان در مجلس نظام تناسبي در بيان اراده) آبستراكسيون(نصاب شكني

 باشدهاي موجود سياسي در كشوري تمام نماي گرايشيك مجلس پيش از آن كه آيينه. بود

و داراي افكار سياسي.و پشتيباني از دولت باشدبايد نهادي براي حمايت مجلس منشعب

.بسيار متنوع، از داشتن چنين كاركردي ناتوان خواهد بود

هاي دولت ائتالفي را براي پيروزي در انتخابات آينده هر حزب عضو ائتالف موفقيت-7

و شكست ميبه حساب خود بدين. گذاردهاي آن را به حساب ديگر احزاب عضو ائتالف

و سوابق هريك از احزاب را ترتيب، براي راي دهندگان در انتخابات مشكل است مسئوليت ها

و ارزيابي نمايند . در يك دولت ائتالفي تشخيص دهند

از-8 به اكثريت الزم براي تشكيل دولت ائتالفي، سبب اهميت يافتن برخي دستيابي

به دليل جاي. شوداحزاب كوچك سياسي مي ي سياسي، گاه مهمشان در عرصهاين احزاب

به نقطه اتكاي اجتناب ناپذيري براي تشكيل هر دولت در اين صورت، اين. گردندمي تبديل

و در هر دولتي شركت احزاب نقشي را ايفا مي كه تناسبي با اكثريت پارلماني آنها نداشته كنند

.جويندمي

كه ائتالف-9 شكلبه دليل اين و يا اگر به وجود آمدندميهاي انتخاباتي به ندرت گيرند

ميدر تشكيل دولت كه در انتخاب اكثريت ها تاثير اندكي دارند راي دهندگان احساس كنند

. اعضاي دولت از اختيار چنداني برخوردار نيستند

به رغم معايب نظام انتخاباتي تناسبي، اين سامانه رايج ترين الگو در كشورهاي اروپاي

و فنالند(، اسكانديناوي)و انگليسجز فرانسه(غربي ، سويس، ليختن اشتاين،)نروژ، سوئد

و كشورهاي داراي نظام چندحزبي است كه اين نظام منتهي به تشكيل. سنگال  هرچند

و هاي ناپايدار در برخي از كشورها مانند ايتاليا شده ولي از راه اصالحات جامعهدولت شناختي
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 امروزه در بسياري از موارد مثالً.1نظام انتخاباتي محدود شده استاصالح نهادها، معايب اين

ها ميان احزاب ائتالفي در دولتي برنامهها از راه بستن پيماني دربارهدر بلژيك پايداري دولت

.(JACQUE, p. 42)شود تضمين مي

ريو جمهو1927 تا 1914ي جمهوري سوم از سال در فرانسه انتخابات تناسبي در دوره

به عنوان يكي از داليل بي ثباتي سياسي 1958 تا 1946چهارم از سال  به كار گرفته شد ولي

به. بسيار مورد نكوهش قرار گرفت و اين كشور از اين سامانه در جمهوري پنجم صرفنظر شد

16در انتخابات مجلس در تاريخ. پايبند بود1986اي تا سال انتخابات اكثريتي دو مرحله

.ي بيشترين باقيمانده مورد استفاده قرار گرفت انتخابات تناسبي شهرستاني با شيوه1986مارس

، اكثريت موجود در مجلس پس از اين انتخابات اعالم داشت كه قصد برگشت به اين با وجود

ي ژوييه11قانون مصوب . (GEORGES, 1996, p. 24)اي را دارد انتخابات اكثريتي دو مرحله

و اين سامانه در انتخابات مجلس ملي در سال روش اخير1986 ،1988،1993هاي را برقرار

شد2007و2002، 1997 .به كار گرفته

و برگزيدن بخشي از در اين كشور از انتخابات تناسبي براي انتخابات شوراي استان

ان4هاي داراي بدين ترتيب كه در شهرستان. گيرندسناتورها بهره مي تخاب آنها سناتور يا كمتر

 سناتور يا بيشتر5هاي داراي در عوض، در شهرستان. اي استاز راه نظام اكثريتي دو مرحله

.گرددانتخابات تناسبي برگزار مي

و) مجلس ملي(در آلمان براي انتخاب نمايندگان بوندستاگ از هر دو روش اكثريتي

.گيرندتناسبي بهره مي

 مـوريس، (BURDEAU, 1969, p. 284-285)ژ بـوردو كاره دومالبرگ، لئون دوگي، اسمن، ژر

و هـانس كلـسن،)DUVEGER, 1982, p. 271-272(دوورژه و ژنرال دوگل طرفدار نظام اكثريتي

و عـدالت و فرانسوا لوشر مـدافع نظـام تناسـبي بـه دليـل رعايـت اصـل برابـري  ريمون آرون

اخهاي مختلف سياسي در شيوهي گرايشدرباره ميي .LECLERCQ, 1999, p. 191)(باشندير

 هاي انتخاباتي بر شمار احزاب سياسي تاثير نظام-پ
و كاركرد نظام به ثبات اكثريتفعاليت هم. هاي پارلماني داردهاي سياسي بستگي اين ثبات

هاي اغلب شكننده است، نظام چند حزبي نيازمند ائتالف. به شمار احزاب سياسي وابسته است

كه نظام دو حزبي اصوالًدر  به ثبات اكثريتحالي مي منجر .گرددهاي پارلماني

و داراي نظام انتخاباتي آميخته استنظام انتخاباتي.1 . ايتاليا اكنون تغيير يافته
Cf. MASCLET (J.-CL.), VALETTE (J.-P.), Travaux dirigés de Droit constitutionnel, Paris, 
Dalloz, 2007, p, 109. 
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به گرايش كه شمار احزاب با توجه و اختالفات موجود در جامعه تعيين درست است ها

ميشود ولي همچنين زير تاثير نظاممي سه. باشدهاي انتخاباتي نيز در اين باره موريس دوورژه

ش ميفورمول يا قانون جامعه  : (DUVERGER, 2002, p. 44) دهدناختي ارائه

مينظام انتخابات اكثريتي يك مرحله-1 گردد زيرا اي، باعث پيدايش نظام دو حزبي

به هم نزديك هستند سود خود را در اين مي كه به لحاظ عقيدتي كه براي احزابي بينند

؛  از ميان نرفتن دور هم جمع شوند

كه هر يك مستقل از ديگري انتخابات تناسبي، منجر به پيد-2 ايش احزاب چندگانه

گردد زيرا هر گرايش سياسي هرچند در اقليت، شانس داشتن نماينده در هستند مي

؛  مجلس را دارد
ميانتخابات اكثريتي دو مرحله-3  شود زيرا اي، سبب پيدايش نظام چندحزبي

ميهمه بيتوانند شانس خود را در مرحلهي احزاب دري نخست ازمايند ولي اغلب

ميمرحله . گردندي دوم مجبور به ائتالف

 نتيجه
و نمايندگان مردم نظام انتخاباتي راهكار يك نظام سياسي در چگونگي تعيين دولتمردان

مي. باشدمي و بر چگونگي مبارزات انتخاباتي، اين نظام قواعد بازي سياسي را مشخص كند

و احزاب  ميرفتارهاي نخبگان سياسي .گذاردكشور تاثير

و هم عادالنه به طور همزمان هم كارآمد باشد . نظام انتخاباتي آرماني نظامي است كه

كه يك نظام امكان تشكيل اكثريت قوي در مجلس همراه با افزايش شمار كارآمد يعني اين

و در اجر اينمايندگان حزب پيروز را بدهد تا اين اكثريت دولت با ثباتي را تشكيل داده

عادالنه بدين معني كه يك نظام امكان اختصاص. هاي آن همواره از آن پشتيباني نمايدبرنامه

و گروه و شماري نماينده به هر يك از احزاب هاي سياسي به تناسب شمار آراي آنها را بدهد

و گرايش .هاي سياسي مختلف موجود در كشور باشدنمايانگر افكار عمومي

 خاطر نشان گونه كه قبالًاي عادالنه نيست زيرا همانه است ولي شيونظام اكثريتي كارآمد

به اقليت فرصت داشتن نماينده به اندازه همچنين اين سامانه. دهدي آراي خود را نميگرديد

و عقايد راي دهندگان نميكامالً به خوبي نمايانگر افكار عمومي . باشدو

اين سامانه سبب حضور نمايندگان احزاب.باشدنمينظام تناسبي عادالنه است ولي كارآمد

و اين امر ايجاد ائتالف براي تشكيل دولت پس از انتخابات را گوناگون در مجلس مي شود

و از كارآمدي الزم نيز چنين دولت. گرداندضروري مي هاي ائتالفي هميشه پايدار نبوده

ت. برخوردار نيستند و يكپارچه در مجلس بدين ترتيب نظام انتخاباتي اخير، شكيل اكثريتي قوي
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بي برنامگي در همه و و در نتيجه ناپايداري سياسي ي امور را دامنو دولت را دشوار ساخته

و نصاب شكني. زندمي آنان در مجلس، نظام) آبستراكسيون(با خروج احزاب از ائتالف

.ي ملي ناتوان خواهد بودتناسبي در بيان اراده

و كشورها معموالً و يا عدالت و نمايندگي كارآمدي برحسب اين كه در امر انتخابات

يكي از دو سامانه و تناسبي بر انصاف انتخاباتي را مد نظر داشته باشند ي انتخاباتي اكثريتي

از. گونه كه ديديم هر يك از دو نظام داراي معايبي استهمان. گزينندمي به همين علت برخي

دودولت به سامانهها اين و ي انتخاباتي مختلط يا آميخته روي نظام انتخاباتي را در هم آميخته

.اندآورده

و مأخذمنابع
 فارسي-الف

ي كارشناسي ارشد پايان نامه، هاي انتخاباتي بر اساس مشاركت اقشار مردمتحليل نظام،)1385( عليرضا،، صدري.1

و علوم سياسي دانشگاه تهرادانشكده .ني حقوق

.، ميزان، تهرانحقوق اساسي،)1385( منوچهر،،طباطبايي موتمني.2
و نهادهاي سياسي،)1385(قاضي سيد ابوالفضل،.3 .، ميزان، تهرانحقوق اساسي
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:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

هاي اعمال مردمـساالري بررسي روش«.4، شماره 1386، سال»هاي بازنگري در قوانين اساسي شيوه«
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