
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 نشست پژوهشی؛

 بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 رمضانی پورحسین پژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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نظام  -انتخاباتی تناسبی جنظام  -نظام انتخاباتی اکثریتی ب -الف سه گونه اند: های انتخاباتی در جهاننظام -

  انتخاباتی ترکیبی

 شد. آغاز 1370از مجلس پنجم در دهه استانی شدن انتخابات های اولین زمزمه -

)استان( هست  در طرح ارائه شده استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی آمده که یک حوزه انتخابیه اصلی -

های انتخابیه فعلی که حوزه های انتخابیه اصلی استان است. حوزه)شهرستان(، حوزه  و یک حوزه انتخابیه فرعی

شوند. رقابت نامزدها در سطح استان است. هر نامزد باید های فرعی شمرده میاصلی هستند طبق طرح جدید حوزه

 درصد رأی حوزه انتخابیه فرعی را داشته باشد و در سطح استان نیز بر مبنای رأی اکثریت است. 15

  کنند.ح موافقان و مخالفان جدی دارد که هر یک دالیل خود را مطرح میطر این -

که طراحان این طرح معتقدند با تصویب طرح استانی شدن  طرح استانی شدن انتخابات مجلس مزایا و معایبی دارد -

 شود.انتخابات نقایص قانون فعلی مرتفع می
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 پیشگفتار 

سان و یکی از مهمترین مو شنا سی و کنکاش کار شور مورد بحث و برر سی داخلی ک سیا صه  ضوعاتی که این روزها در عر

ضوع با توجه به در پیش  ست. این مو سالمی ا شورای ا شدن انتخابات مجلس  ستانی  نمایندگان مجلس قرار دارد طرح ا

سال جاری سفند  ست. به همین  ( از اهمیت1398) بودن برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس در ا زیادی برخوردار ا

بهانه نشستی پژوهشی با حضور دکتر روح ا... فروزش مدرس دانشگاه و معاون حقوقی و امور مجلس جمعیت هالل احمر 

محقق و پژوهشگر و جمعی از پژوهشگران و کارشناسان حوزه سیاسی برگزار شد. نوشتار ذیل و مهندس مجتبی رئیسی 

   نشست است.ای از محتوای این خالصه

 
 مقدمه 

شد. سالمی پیش آمده تأثیرگذار با شورای ا ضعیت فعلی که برای مجلس  ست در و اما به نظر  خیلی از فاکتورها ممکن ا

سد یکی از فاکتورهایی که می ضر ر سالمی وجود دارد نظام انتخاباتیدر حال حا شورای ا ست. نظام انتخاباتی به  مجلس  ا

کنند و نهایتاً نمایندگان در اعمال نظر میدهند و رای میآنها مردم دها، قوانین و سااااختارهایی که در قا   معنای فرآین

مجلس شورای  انتخابات قانونکنند. این موضوع باعث شده که از دیرباز بحث تغییر مجلس شورای اسالمی را انتخاب می

سالمی شود. بزرگ ا شدن انتخاباتترین موافقان و مخا فان مطرح  ستانی  نمایندگان این دوره از مجلس  میان در، طرح ا

 .قرار دارند شورای اسالمی

 

 ی شدن انتخابات(نات)اس پیشینه بحث 

 ،وجود داشاااتهایی که قبل از انقالب گردد. در انتخابات ایا تبه قبل از انقالب بر می اساااتانی بودن انتخابات موضاااوع

ست. بعد از انقالب  ستانی بوده ا شکل ایا تی یا همان ا شان به  در همان اوایل در متن مذاکرات تدوین کنندگان و انتخابات

استانی شدن انتخابات مجلس موضوع توان گفت میبوده است. پس  موضوع مطرحاین هم  1358قانون اساسی در سال 

 .شودمجلس خبرگان رهبری به شکل استانی برگزار میانتخابات نکه جدیدی نیست. کما ایشورای اسالمی موضوع 

سالمی او ین زمزمهدرباره انتخابا شورای ا ستانی از قانون های تغییر ت مجلس  انتخابات و تبدیل کردن آن به انتخاباتی ا

در قا   یک ماده با عنوان استانی شدن انتخابات در آن مقطع نمایندگان طرحی شروع شد.  1370مجلس پنجم در دهه 

ی با همان جایی نرسااید. در مجلس شااشاام نیز طرح که این طرح در مجلس پنجم به ارائه کردند واحده و چند تبصااره

اما شورای نگهبان با ایرادات متعدد آن را  ،تصوی  شدهم مشخصات طرح قبلی اما با کمی تغییرات پیشنهاد و در مجلس 

صوی  نکرد شدن انتخابات مجلس  20کنون در مجلس دهم حدود و هم ا 9و  8، 7 س ا. در مجت ستانی  ضوع ا سال مو

سالمی مطرح می سرانجام نمیشورای ا شدن شود و به  ستانی  ضوع ا سالمی مو شورای ا سد. تا اینکه در مجلس دهم  ر

شد سالمی جدی  شورای ا ستاین دغدغه نمایندگان  .انتخابات مجلس  سالمی  ا شورای ا قانون فعلی انتخابات مجلس 

و بخش زیادی از وقت نمایندگان صار  مساائل ، مایندگان مجلس را از پرداختن به وظایف اصالی خود دور کرده اساتن

سیون و نماین شود. به همین د یلجزیی و فرعی می سیا ساند که دبرخی  شت و به این نقطه نظر ر گان مجلس را بر آن دا

 . طرح استانی شدن انتخابات ارائه دهند
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 کنونی مجلس شورای اسالمی شناسی نظام انتخاباتیآسیب 

له بحث مشخص ئشناسی از آن صورت گیرد و مسانتخابات مجلس شورای اسالمی ابتدا الزم است آسی  قانوندر بررسی 

 شود.

 اینکنند وارد میمجلس شورای اسالمی  فعلیانتخابات قانون  اکنون برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان بهکه  اشکا ی

شوند و می های اقلیت حذ گروه به طوری که ؛شودرعایت میکمتر عدا ت سیاسی آنها معتقدند در این قانون که، است 

این موضااوع باعث منازعات ساایاساای در مقطع انتخابات و دو قطبی شاادن جامعه  معتقدندآنها  .یا جایگاه چندانی ندارند

های انتخاباتی وجود آورده و در نتیجه شوکهسیاسی در کشور بنوسان باالی همچنین آنها معتقدند قانون فعلی  شود.می

 ع باعث سرخوردگی پایگاه اجتماعی جریان بازنده انتخابات شده است.واین موض کند کهمیبه جامعه وارد 

سی  سالمی مجلسفعلی انتخابات  قانونهای از دیگر آ ستم افراد  ،شورای ا سی ست. در این  فرد محوری بودن انتخابات ا

. این موارد شمائی کلی گیردکمتر شکل میموضوعیت دارند و مهم هستند.  ذا ساختارهای تشکیالتی و شناسنامه محور 

 انتخابات کنونی مجلس شورای اسالمی است. قانونشناسی از آسی 

 نظام های انتخاباتی در جهان 

 
 :نظام انتخاباتی اکثریتی 

ریتینظام انتخاباتی اکث-الف

بینظام انتخاباتی تناس-ب

بینظام انتخاباتی ترکی-ج

 نکته کلی بحث:

های انتخاباتی یک استتتتاندا دی دا ند د ادبیاا  او  اد تتتاا  ا دا ندب اار بخااهی  طراحی نظام

انتخاباا بدهی  بایستتتی خصتتخی کنی  ایراداا  یستتا کر با برطر  کردا  ا  قانااتغییراتی د  

 انتخاباا خطلاب برسی ب قانااایراداا د تغییراا بر 
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شکل  ساده ترین  ست. در این نظام انتخاباتی پیروزی مطلق اکثریت هاینظاماین نظام انتخاباتی  ست.  ،انتخاباتی ا مالک ا

شخاص در نظام انتخاباتی اکثریتیدیگر اینکه  ست مالک و افراد رأی به ا شود و آراء هدر رفته و در آن اقلیت حذ  می ا

شکل ست. افزایش احتمال  سیار باال ا سیون و افزایش در این نظام ب شدن جامعه در آن زیاد گیری اپوزی احتمال دو قطبی 

 است.

 :نظام انتخاباتی تناسبی 

 کرسی ،هابراساس وزن آن جریان و گروه سیاسی در انتخابات و رأیرود و در این نظام انتخاباتی اکثریت و اقلیت کنار می

های مختلف جامعه حضور دارند. ا زام این نوع نظام انتخاباتی این . در این نظام انتخاباتی همه گروهشودداده می نمایندگی

ست شد. ا بته  ی ستی با ست که انتخابات  ی شکلا ستند. ت سته ه سی نقش آفها باز یا ب سیا شتری در این نوع های  رینی بی

شاااود. آرای هدر رفته در این نوع نظام سااابی حدنصاااابی از رأی قرار داده مینظام انتخاباتی دارند. در نظام انتخاباتی تنا

 ای نیست.انتخاباتی کم و اندک است و همچنین در نظام انتخاباتی تناسبی نیازی به برگزاری انتخابات میان دوره

 :نظام انتخاباتی ترکیبی 

کشاااور دنیا از نظام انتخاباتی ترکیبی اساااتفاده            30این نظام انتخاباتی تلفیقی از اکثریتی و تناسااابی اسااات. حدود 

ستم اکثریتی می سی شی از نمایندگان با  سیه، ژاپن و ...، در این نوع نظام انتخاباتی بخ شود. مانند آ مان، کره جنوبی، رو

شااوند و بخشاای هم با ساایسااتم تناساابی. ساایسااتم نظام انتخاباتی ترکیبی پیچیده اساات. دو خاسااتگاه وارد مجلس می

ای اساات. همچنین تضاامینی وجود ندارد انتخابات در مجموع ن دورهاغل  نیازمند انتخابات میاکند. نمایندگی ایجاد می

 کل کشور تناسبی با واقعیت جامعه داشته باشد.

ست که بهترین هر کدام از این نظام ستند. معنای این مطل  این ا شد دارای نقاط مثبت و منفی ه های انتخاباتی که ذکر 

هایی هساااتند.  ذا هر های انتخاباتی برگزیده شاااوند دارای آسااای امنوع نظام انتخاباتی در جهان نداریم. هر کدام از نظ

کند. مثالً در انتخابات اش یک نوع نظام انتخاباتی را انتخاب و اجرا میکشااوری با توجه به شاارایا ساایاساای و اجتماعی

ست که  سه نظام انتخاباتی اکثریتی ا وند. پیروزی در دور شسا ه انتخاب می 4ای نماینده برای دوره 577مجلس ملی فران

 اول با اکثریت عادی و در دور دوم با اکثریت نسبی است. 

سبی برای دوره ای  ست 5انتخابات مجلس ملی ترکیه بر مبنای نظام تنا ست.  ی صاب  صورتهها بسا ه ا سته و حدن  10ب

صد  ست. انتخابات مجلس هلند نیز بهدر ستی انجام میرأی ا سبی  ی گیرد. انتخابات مجلس نمایندگان صورت نظام تنا

و  (کرساای 29تا  6)نماینده در حوزه های تناساابی 180نماینده،  480که از  اساات ترکیبیژاپن بر مبنای نظام انتخاباتی 

 در حوزه های تک نماینده است. نماینده بر مبنای نظام اکثریتی 300

باتی ترکیبی که از خا ظام انت بات مجلس کره جنوبی نیز ن خا نده  300 در انت مای ظام اکثریتی و  246ن نای ن  54نفر بر مب

 شوند.نماینده بر مبنای نظام تناسبی انتخاب می
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  وضعیت فعلی انتخابات مجلس شورای اسالمی 

مزدی که یک چهارم کل آراء را اکثریتی است. بدین صورت که در دور اول ناکنونی انتخابات مجلس شورای اسالمی  نظام

 ای افراد با کس  اکثریت نسبی پیروز انتخابات هستند.دست آورد پیروز است. در مرحله دوم و میان دورههب

 طرح استانی شدن انتخابات مجلس 

هست و  )استان( در طرح ارائه شده برای استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی آمده که یک حوزه انتخابیه اصلی

ستان( یک حوزه انتخابیه فرعی شهر صلی ) ست. حوزه های انتخابیه فعلی که حوزه های ا ستان ا صلی ا ، حوزه انتخابیه ا

. هر نامزد باید گیردصورت میشوند. رقابت نامزدها در سطح استان طبق طرح جدید حوزه های فرعی شمرده می هستند

صد  15 س  کند ی حوزه انتخابیه فرعی را ارآدر ستان نیزک سطح ا ست بیاورد.ت اکثری ،و در  یعنی یک نامزد  آراء را به د

ستان عالوه بر  انتخاباتی صدد 15مجلس از یک ا سطح  ر ست در  شخص ه ستان آن  شهر رأی حوزه انتخابیه فرعی که 

 تا انتخاب شود. به دست آورد را استان نیز باید رأی اکثریت

 . این طرح موافقان و مخا فان جدی دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته:

اار ستتا تا  حماختی را لنانی با تتد بوتر د ترآی   ا نظام انتخاباتی اکثریتی کا  تتناستتاا خنت دند  -

های ائتالفی د  سدب لذا ددلابن بسا خیاساب  را کر این ناع سا تا  حماختی با نظام های تناسبی، بر 

ایرد د ددلا ضنیف اساب اار سا تا  حماختی  یاستی با د نظام انتخاباتی تناسبی ناخطنئن  مل خی

 دهدبها ن ش نظا تی دا د د تناسبی بوتر آااب خیبوتر اساب  راکر خجلس د  این ناع نظام
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 مجلس شورای اسالمی موافقان طرح استانی شدن انتخاباتدیدگاه 

 
 

 

  

الن ای و کوچک محلی و مردم باشند سراغ مسائل کنمایندگان به جای اینکه دنبال موضوعات ریز و حاشیه-1
دم آن منطقه دیگر آن شخص وابسته به آن حوزه انتخابیه کوچک نیست که برای گرفتن رأی مر. روندکشوری می

.ترین کار آن ها را پیگیری کند و انجام دهدکوچک

.افراد نخبه و آنهایی که از مقبولیت مردمی برخوردارند رأی می آورند و وارد مجلس می شوند-2

.این طرح باعث کاهش هزینه های انتخابات می شود-3

.از ورود پول های کثیف به انتخابات جلوگیری می شود-4

.های سیاسی و فهرست های سیاسی انتخابات پر رنگ می شودها و جریاننقش احزاب،گروه-5
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 مجلس شورای اسالمی مخالفان طرح استانی شدن انتخاباتدیدگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری انتخابات مجلس شااورای  شاایوه فعلیی شاادن انتخابات مجلس مزایا و معایبی دارد. اما تانطرح اساادر هر حال 

 .است یصاینق ،استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمیطرح طراحان به اعتقاد اسالمی 

 موافقین و مخالفین طرح استانی شدن انتخابات مجلس چه کسانی هستند؟ 

صفر در بین گروه هایی :فروزش دکتر ضوع هیچ  سی درباره این مو شکل کلی؛ یک طیف از  سیا صدی وجود ندارد. به  و 

صو گرایان ستند و ا شدن انتخابات مجلس ه ستانی  شدت مخا ف طرح ا صالح طلبان به  بخش عمده موافقین  .جمعی از ا

 نماینده های مستقل مجلس هستند. اکثرجمع کمی از اصو گراها، جمع بیشتری از اصالح طل  ها و  نیز، طرح

ا مردم در به دلیل اینکه وقتی نماینده چهره به چهره ب. این طرح باعث کاهش مشارکت مردم می شود-1
.دارندارتباط نباشد و پیگیر کارهای آنها نباشد مردم هم رغبت آنچنانی به شرکت در انتخابات ن

.درصد می شود15چون نهایت . های انتخابیه فرعی در کالن انتخابات می شودباعث کاهش سهم حوزه-2

یعتاً هزینه چون سطح حوزه انتخابیه افزایش می یابد و طب. معتقدند هزینه های انتخابات افزایش می یابد-3
.طلبدبیشتری را می

.های سیاسی نقش تعیین کننده ای دارندکند و احزاب و گروهرنگ مینقش مردم را کم-4

.دهدهای اجتماعی و دوقطبی را در جامعه افزایش میگسل-5

.در کشور می شود... باعث گسست های قومی، قبیله ای، مذهبی، -6

.سبب ایجاد مشکالت حاد امنیتی در کشور می شود-7

 نکته: 

صا کا د   سنا حازه انتخابیر د خیزاا خ سا بین د سبتی ا د  طراحی ادبیاا نظام های انتخاباتی یک ن

تر خی  اد خیزاا خصا کا د  انتخاباا کاهش ریدا   د  حازه انتخابیر بز گانتخاباا را لنانی، کر هر 

 خی کندب هر   د  حازه انتخابیر بیصتر  اد تأثیر رال د  انتخاباا افزایش ریدا خی کندب
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 اسالمی برای نظام انتخاباتی مجلس شورای مدل اصالحی پیشنهادی 

سالمی ارائه کرده شورای ا شنهادی برای نظام انتخاباتی مجلس  صالحی پی سی مدل ا  اند کهدکتر فروزش و مهندس رئی

 مختصات آن عبارت است از:ویژگی و 

 نفر است تناسبی شود. 2یا بیش از  2نها آهایی که تعداد نمایندگان انتخابات در حوزه -1

 .باشدهای تک نماینده انتخابات بر مبنای مدل اکثریتی در حوزه -2

 (نیست بلکه جمع افراد هم فکر است. حزبی  یستی به معنای)  یستی شود. ،های انتخابیه تناسبیحوزه -3

 های انتخاباتی به تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه باشد.امی  یستتم -4

 .داشته باشد حضورتنها در یک  یست  نامزدهر  -5

 های انتخاباتی بایستی در وزارت کشور ثبت شوند.فهرست -6

 تبلیغات به صورت  یستی است. ا بته تبلیغات انفرادی برای نامزدها نیز مجاز است. -7

 دهند.های انتخاباتی باز بوده و مردم به تشخیص خود به نامزدهای مورد عالقه رأی میفهرست -8

درصد آراء  ،در قیاس با کل آراء فهرست. رأی هر شودمیمحسوب  فهرسترأی آن  فهرستهر مجموع آراء نامزدهای  -9

ستآن  صد آراء آن می فهر ستشود. وقتی در ست آمدهب فهر سی ،د ستهایی که از آن حوزه انتخابیه به آن تعداد کر  فهر

 آید.دست میهگیرد بتعلق می

ستدر داخل  -10 شترین رأی به بر مبنای  فهر شترین رأی را کمترین رأی مرت  میبی سی که بی س  کرد شود. هر ک ک

 شود.میوارد و انتخاب آنجا  ،دست آوردههبرمبنای درصد آرایی که ب

 

 

 پیشنهادات تکمیلی و پیوست طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی 

 
  

امکان شکل گیری سازوکارهای شفافیت مالی در انتخابات-1

نفر330افزایش تعداد نمایندگان به -2

افزایش بازه زمانی تبلیغات متناسب با جمعیت حوزه انتخابیه-3
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  اجرای مدل اصالحی برای نظام انتخاباتی مجلس شورای اسالمی نتایج 

 
 

 

 

 

 و نتیجه گیری جمع بندی  

قرار دارد، همان طرحی  دستور کاردر دهم قسمت عمده طرح استانی شدن انتخابات که در مجلس  واقعیت این است که

 رسد مدل اصالحیو شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نظر کرده است. به نظر میارائه شده های گذشته است که در سال

این .  ذا باشدتر مناسبتشورای اسالمی نسبت به طرح استانی شدن انتخابات مجلس  که در این پژوهش به آن اشاره شد

ست.  شده ا شنهاد  شده و این به علت اینکه طرح به نمایندگان پی صوی   شدن انتخابات مجلس در مجلس ت ستانی  طرح ا

شدن انتخاباتچون با طرح  ،اصالحی مدلِ طرحِ ستانی  ست نمی ا شوندمتفاوت ا شورای  نظرمنتظر باید .  ذا توانند ادغام 

صورت عدم تأیید میک بودنگهبان  شنهادی به نمایندگان مدلِ توان طرحِه در  صالحی پی صحن علنی مجلس  ارائه و ا در 

 مورد بررسی قرار گیرد.

ایجاد عدالت سیاسی -

های مختلف جامعهدر بر گرفتن گروه-

افزایش ثبات سیاسی -

شایسته ساالری و حق انتخاب مستقیم مردم -

تقویت تشکل های سیاسی-

حزبیشناسنامه دار کردن فضای انتخابات بدون ایجاد انتخابات-

تغییر آرایش جریانات سیاسی کشور-

تقویت شناخت مردم و رأی دهی آگاهانه-


