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چکیده

در ایران ،از صدر مشروطه تاکنون ،الگوهای مختلفی همچرون انتخابرات اصرنافی ،در دو
درجه و نظام اکثریتی به مرحل اجرا گذاشته شده است؛ اما هنوز بحث گزینش یک نظرام
انتخاباتی مطلوب ،متناسب با شرای و ویژگی های ج رافیایی ،قومی و فرهنگری در نظرام
سیاسی ایران یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سال های اخیر بوده است .یکری از
حوزههای انتخاباتی که در این خصوص با چالشهای بیشرتری مواجره مریباشرد ،حروز
انتخابیه ممسنی و رستم است .انتخابات در این حوزه به جای اینکه باعث فصرل منازعره
شود ،خود موضوع منازعه است .با توجه به این موضوع ،بنیراد پرژوهش کنرونی برر ایرن
پرسش نهاده شده است که در حوز انتخاباتی ممسنی و رستم چه نروع نظرام انتخابراتی
می تواند تفاهم ،همدلی و مشارکت مدنی را جایگزین تفرقه ،تشتت و تعمیق شکاف هرای
اجتماعی نماید؟ پاسخ اولیه و یا فرضیه ای که مورد مطالعه قرار گرفت ،این است که نظام
انتخاباتی رأی جایگزین( ترجیحی) الگوی مناسبی برای این حوز انتخابیه است .در ایرن
نظام انتخاباتی ،به جای تلکید بر شکاف های اجتماعی که نامزدهای انتخاباتی بررای رأی
آوری بر آن اهتمام می ورزند ،برعکس برای کسرب اکثریرت مطلرق رأیدهنردگان و یرا
انتخاب در ترجیحات (اولویرت هرای) بعردی شرهروندان ،ترالش مری کننرد برر منرافع و
ارزشهای گروههای مختلف اجتماعی تلکید کنند و خود را بر آن متعهرد سرازند .برا ایرن
رویکرد ،اجرای این نظرام انتخابراتی در درازمردت باعرث انسرجام اجتمراعی مریشرود و
بنیانهای وحدت را تثبیت و از چندپارچه شدن جامعه جلوگیری به عمل میآورد.
کلیدواژگان:

نظام انتخاباتی ،نظام انتخاباتی اکثریتی ،نظام انتخاباتی ترجیحی ،حوز انتخابیه ممسنی و رستم.
 دانشیارعلوم سیاسی ،دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)
 کارشناس ارشد ج رافیای سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه
انتخابات با ساز وکارهای امروزی محصول دور مدرن است .در نظامهای مردمسراالر کهرن،
همانند یونان باستان که دموکراسی مستقیم مبنای عمل بود ،افرادی کره از حرق رأی برخروردار
بودهاند ،در میدان شهرگرد می آمدند تا نسبت به سرنوشت اجتماعی خویش اظهار نظرر کننرد .در
دور جدید که رُشد جمعیرت و پیچیردگی مسرائل سیاسری و اجتمراعی بره لحراظ فنّری امکران
مردمساالری مستقیم را منتفی می کرد ،حکومت نخبگان منتخب اکثریت مردم بر مردم جایگزین
دمو کراسی مستقیم گردید .از آن زمان به بعد بحث نمایندگی مطررح شرد و انتخابرات برهعنروان
سازوکاری برای گزینش نمایندگان یا تبدیل آرای شهروندان به کرسیهای نمایندگی پا به عرصه
وجود گذاشت 0.با رُشد و توسع دموکراسی الگوهای مختلفی برای انتخاب نمایندگان طراحیشده
است که گزینشِ یکی از این الگوهای انتخاباتی (نظامهای انتخابراتی اکثریتری ،تناسربی و نیمره
تناسبی) و چگونگی محاسبه و تخصیص کُرسیهای نمایندگی ،تعیین وسعت و تعداد حروزههرای
انتخاباتی و ترسیم حدود آنها ،مشخص کردن نصابهای الزم برای کسب کرسیهای نماینردگی
و معلوم ساختن ساختار برگ رأیدهی ،ازجمله مهمترین سازوکارهاییاند که طراحی هماهنرگ و
منسجم تمامی آنها از یک نظام انتخاباتی مطلوب انتظار میرود.
کشور ایران نیز از قاعد فوق مستثنا نیست .از صدر مشرروطه کره در ایرران قرانون اساسری
تدوین و بر اساس آن نظام پارلمانی مورد پذیرش واقع شد ،انتخابات به عنوان ساز وکراری بررای
تبدیل آرای مردم به کرسی های نمایندگی نیز مَد نظر قرار گرفت .اولین انتخابات بررای گرزینش
نمایندگان مردم در انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملّی به شیو نظام اصنافی ،دومین انتخابات
با نظام انتخاباتی دو درجه 5و از سومین انتخابات تاکنون (مشروطه – جمهوری اسرالمی ) نظرام
انتخاباتی اکثریتی مبنای عمل قرار گرفته است .اگرچه ت ییراتی برای محدود کردن آزادی عمرل
رأیدهندگان در قانون انتخابات اعمال شده است؛ اما در طول صرد سرال اخیرر نظرام انتخابراتی
 .0اطاعت ،جواد ،حمیدرضا نصررتی ،جغرافیای نظامهای انتخاباتی و نظام انتخاباتی ایاران ،مجموعره
مقاالت چهارمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران ،دانشگاه تربیت مدرس 8 ،و  2اسفند  ،0182ص.5
 .5اطاعت ،جواد ،قوانین و نظام انتخابات در دوران مشروطه ،فصرلنامه اطالعرات سیاسری -اقتصرادی،
 ،0180شماره  ،554 -511ص .58
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کماکان همان نظام انتخاباتی اکثریتی برای تمامی حوزههای انتخاباتی صرفنظر از تفراوتهرای
آن در قلمرو ج رافیایی ایران بوده است .این نظام انتخاباتی بهویژه برای مناطقی که تنوع قرومی
و شکافهای اجتماعی وجود دارد ،مسائل و مشکالتی را سبب شده است.
در این میان ،یکی از شاخصههایی که در جهتگیری های سیاسی بره عنروان یرک شراخص
غیرعُقالیی در بروز رفتار انتخاباتی تلثیرگذار بوده ،طایفه گرایری و تعصربات قرومی اسرت .حروز
انتخابیه ممسنی و رستم از جمله حروزه هرایی اسرت کره تحرت ترلثیر مناسربات زنردگی ایلری و
عشیره ای قرار داشته است .حاکم بودن چنین فرهنگی موجب شده است تا نوعی رفتار انتخابراتی
خاص در این حوز انتخابیه شکل بگیرد .رفتاری که به سختی میتوان مشارکت سیاسی آن را با
شاخص هرای توسرع سیاسری سرنجید .تخلرف و تکررر رأی دهری توسر برخری از طرفرداران،
درگیریهای خشونتآمیز و دست زدن به خسارتهای غیر قابل جبرران ،از ویژگریهرای اصرلی
رفتار انتخاباتی شهروندان این منطقه است .از رهگذر چنین مناسباتی ،الگوی فرهنگ سیاسری در
این شهرستانهای نورآباد ممسنی و رستم ،کارکردی مکانی ،قومی و طایفهای دارد؛ بره گونرهای
که گرایشهرای طایفرهای یکری از عوامرل بنیرادین و اثرگرذار در الگروی رأی نماینردگان ایرن
شهرستان ها بوده است .با توجه به آنچه بیان شد ،این پرسرش مطررح اسرت کره در حروزههرای
انتخاباتی از جمله مَمسنی و رستم که انتخابات متلثر از رقابتهای شدید طایفهای و قومی اسرت،
چه نوع نظام انتخاباتی میتواند تفاهم ،همردلی و مشرارکت مردنی را جرایگزین تفرقره ،شرکاف
اجتماعی و خشونت نماید؟ فرضیه ای که در این پژوهش مَد نظر قر ار گرفته آن است کره نظرام
انتخاباتی رأی بدیل (نظام ترجیحی) جایگزین مناسبی برای این حوز انتخاباتی است.
در این پژوهش برآنیم تا ضمن پرداختن به جنبههای نظری ،شناخت نظام انتخاباتی اکثریتری
و آسیبشناسی آن ،نظام انتخاباتی مجلس شورای اسالمی در حوز انتخابیه ممسنی و رستم کره
اختالفات قومی مسائل و مشکالتی را سبب شده است ،نظام مطلوب و پیشنهادی را مرورد توجره
قرار دهیم .امید آنکه این پژوهش کاربردی ،ساز وکار بهترری بررای تبردیل آرای شرهروندان بره
کرسیهای نمایندگی در این حوز انتخاباتی باشد.
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 .1مبانی مفهومی تحقیق
 .0.0انتخابات

انتخابات ساز وکاری است که آرا را به کرسیهای قدرت یا نمایندگی تبردیل مریکنرد .ایرن
شیوه مؤثرترین ساز وکار موجود برای تسهیل چرخش نخبگان ،راهبری جامعه توس برگزیردگان
و ارتقای احساس مسئولیت اجتمراعی برخاسرته از تعلرق مکرانی شرهروندان در قالرب مداخلره و
مشارکت در امور جامعه و قلمرو زیستگاهی است 0.به عبرارتی ،انتخابرات نروعی رفتارسرنجی در
حوزه کُنش و نگرش سیاسی شرهروندان نیرز اسرت کره برا کارکردهرای فرهنگری ،اقتصرادی و
اجتماعی نظام سیاسی در سطح کالن همبستگی دارد؛ بهطروریکره کمیّرت و کیفیّرت مشرارکت
مردم در انتخابات میتواند میزان مقبولیّت ،کارآمدی نظامهای سیاسری ،سیاسرتهرا ،کرارگزاران
حکومتی و نیز نوع خواستههای رأیدهندگان را آشکار کند 5.در حقیقت ،انتخابات پدیدهای اجتمراعی-
فرهنگی با بروندادی سیاسی برای تجلّی بخشیدن به مشارکت مردم در ادار کشور و ضامن مشروعیّت یرک
نظام سیاسی است.
 .0.6نظام انتخاباتی

نقشآفرینی نظامهای انتخاباتی در شایستهگزینی و انتخاب نامزدهای اصلح ،میزان مشرارکت
شررهروند ان ،تقویررت نظررام حزبرری ،کارآمرردی و ثبررات نظررام سیاسرری ،برقررراری ارتبررا میرران
انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان ،عدالت انتخاباتی و موضوعات مهم دیگری از این دست غیرر
قابل انکار است 1.نظام انتخاباتی ،مجموعهای از قوانین و مقررات حاکم بر روند رأیگیری اسرت

0

و قواعدی هستند که چگونگی ریخته شدن آرا به صندوق ،شمارش آرا و توزیع آن بین نمایندگان

 .0کاویانی راد ،مراد ،جغرافیای انتخابات ،بنیادها ،مفااهیم و رویکردهاا ،تهرران :پژوهشرکده مطالعرات
راهبردی ،چاپ اول ،0126 ،ص.80
 .5زرقانی ،هادی و مرتضی رضوی نرژاد ،بررسی و تحلیل الگوی فضاایی پاراکنش آراء در انتخاباات
یازدهم ریاست جمهوری ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال دوازدهم ،تابستان  ،0120شماره  ،5ص .48
 .1منصوریان ،مصطفی ،نظام حقوقی حاکم بر انتخابات ،جلد  ،0نظام هرای انتخابراتی ،پژوهشرکده شرورای
نگهبان ،0126،ص.4
4. Lijphart, A.,Electoral, Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven
Democracies, 1945–1990. Oxford University Press, Oxford, 1994,pp107-129.
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را نشان میدهند 0.نظام انتخاباتی دسته ای از قوانین برای به نتیجه رساندن یک انتخابات اسرت.
این قوانین مشخص می کنند که کدام یک از مناصرب عمرومی موضروع انتخابراتانرد ،واجردین
شرای رأیدهی چه کسانیاند و چگونه می توانند رأی دهند ،نامزدها چگونه انتخراب مریشروند،
آرای ملخوذه چگونه شمارش و به کرسیهای نمایندگی تبدیل میگردند.

5

تنوع نظام های انتخاباتی محصول تلثیرگذاری عوامل متعددی است؛ عواملی همچون شررای
سیاسی -اجتماعی ،وضعیت تاریخی و موقعیت ج رافیایی کشورها ،میزان جمعیت ،سراختار و نروع
حکومت و دولت ،فرهنگ سیاسی ،تعداد و میزان تلثیرگذاری احزاب و گروههای سیاسری ،میرزان
باور مردم به لزوم مشارکت در ادار امور ،تنوع دینی ،نژادی ،زبانی ،قومی و قبیلهای و نظایر اینها
همگی موجب شدهاند تا با شیوههای متعدد و ساز و کارهای متنوع نظرام انتخابراتی در الگوهرای
گوناگون نظم سیاسی مواجه باشیم .در مجموع ،هر نظام انتخاباتی چه اکثریتیِ مطلق 1یا نسبی،
تناسبی 0یا نیمهتناسبی 6و بره اشرکال نخسرت نفرری 4،جمرعگزینری 8،جرایگزینی 2،دو دوری،

0

01

تلفیقی 00،کمگزینی 05،نظام فهرستی 01،ترکیبی 00،انتقالی 00و… در ابعراد محلری ،منطقرهای ،یرا
ملّی برگزار شود ،به صورتهای متفاوتی حیات سیاسی یک کشور و دولرت را تحرت ترلثیر قررار
میدهد .چنانکه به گفت رویرکوالرد 06،قانون انتخابات یک کشور با قرانون اساسری آن برابرری
میکند .تلثیر قانون انتخابات بر انتخابشوندگان به گونهای است که مریتروان برا ت ییرر قرانون
1. LeDue, Lawrence, and Niemi, Richard C. and Norris, Pippa, Comparing Democracies 2,
London: SAGE Publication, 2003,p40.
2. Harrop, Martin and Miller W. L. Election and Voter: A Comparative Introduction, London:
Macmillan Press, 1987,pp:41-42.
3.Absolute majority
4. Relative majority.
5. Proportional Representation Systems (PRS).
6. Semi Proportional Systems (SPS).
7 . First Past the Post System(FPTP).
)8. Block Vote System (BVS
9. Alternative Vote System (AVS).
10. Two Round System(TRS).
11. Parallel (Mixed) Systems (PLS).
12. Single Non Transferable Vote System(SNTV).
13. List Proportional System (LPR).
14. Mixed Member Proportional System (MMP).
15. Single Transferable Vote System, (STV).
16. Royer Collard
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انتخابات ،انتخابشوندگان را ت ییر داد و از این طریق ماهیّت اجتماعی دولتها را دگرگون کرد و
در نهایت ،نظام انتخاباتی متناسب با شرای ج رافیایی ،تاریخی ،فرهنگی ،و اجتمراعی مریتوانرد
موجد وحدت و همبستگی اجتماعی شود و در صورت بیتوجهی به نوع نظرام انتخابراتی و بعضراً
بهدلیل ناعادالنه بودن قوانین حاکم ،بنیانهای وحدت اجتمراعی را مخردوش و تفرقره ،تشرتت و
بعضاً خشونت را جایگزین وحدت ملّی نماید .از این رو ،گزینش یک نظام انتخاباتی مناسب به طور مستقیم
یا غیرمستقیم بر بخشهای مختلف نظام سیاسی تلثیرگذار است و بر اموری از قبیل پایایی و ثبات سیاسی کشرور،
کارآمدی نظام سیاسی ،تعداد و قوت و ضعف احزاب و گروههای سیاسی ،ترکیرب نماینردگان پارلمران و اعضرای
هئیت دولت و میزان انسجام و یکپارچگی آنها ،پاسخگویی انتخابشوندگان ،وضعیت اقلیرتهرا ،تضرمین حقروق
شهروندان در انتخابات ،میزان مشارکت مردم در فرایند انتخابات تلثیر میگذارد.
 .0.3نظام انتخاباتی اکیریتی

در نظام انتخاباتی اکثریتی ،نامزدی که در مقایسه با دیگرر رقبرای انتخابراتی آرای بیشرتری
کسب کند ،پیروز انتخابات خواهد بود .در این روش ،کُرسیهای نمایندگی هر حوز انتخابیره بره
داوطلبان آن حوزه ارائه می شود و داوطلبانی که بیشترین آرا را در انتخابات کسب کننرد ،کرسری
نمایندگی را در اختیار میگیرند 0.قاعد نظام های اکثریتی بسیار ساده است .پس از آن که آرا بره
صندوق انداخته و رأی ها شمارش شد ،کاندیداها یا احزابی که در حوز انتخابی خود بیشرترین آرا
را کسب کرده باشند ،پیروز انتخابات معرفی میشوند 5.این نظام انتخاباتی ،سادهترین نظام انتخابراتی و
مبتنی بر کسب اکثریت آرا توس نامزدها ،گروهها یا احزاب سیاسی است .پیشفر

اصرلی ایرن

نوع نظام انتخاباتی آن است که ادار نظام سیاسی باید در اختیار حرزب یرا گروهری باشرد کره از
مقبولیت بیشتری در نزد شهروندان برخوردار است .در اینگونه نظامها ،کارایی و ثبات حکومت در
درج نخست اهمیت قرار دارد و هدف فصل خصومت و یا رقابت بین گروههای مختلف اجتماعی
است .از این رو ،چنین تلقی شده است که مقبولیت بیشتر منتخب نسبت به رقبرا درگررو حصرول
اکثریت عددی است و موجب کارآمدی نهاد انتخاباتی میشود .در نظام انتخاباتی اکثریتی ،بررای
1 .Lipsey and Others, “The Report of the Independent Commission on The Voting System”,
London, www. makemyvote count. org. uk /opus16/voll.pdf. 1998,p:17.

2. Farrel, Davi, Electoral Systems: A Comparative Introduction, London: Palgrave.
Macmillan,2011 ,p15 and Evans, Jocelyn, Voters and Voting, London: SAGE
Publications Ltd, 2004, pP 98-99.
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انتخابات پارلمان یا نهادهای دیگر ،کل کشور به شماری حوز انتخاباتی بررای رقابرت داوطلبران
تقسیم میشود و مردم هر یک از این حوزهها ،حق انتخاب یک یا چند نماینرده را دارنرد .در ایرن
الگو  ،نامزد یا فهرستی از نامزدها با کسب بیشترین آرا یک یا هم کرسیهای پارلمان را اشر ال
خواهند کرد.
 .0.4نظام انتخاباتی رأی جایگزین (ترجیحی)

نظام رأی جایگزین یا ترجیحی از خرانواد نظرامهرای اکثریتری اسرت .اشرکال متنروعی از
نظامهای رأیدهی ترجیحی وجود دارد که مهم ترین آنها رأی بدیل و تک رأی قابل انتقال ،رأی
جمعی ،رأی محدود و فهرست باز است که اصلیتررین آنهرا روش رأی بردیل و ترک رأی قابرل
انتقال است .با این همه ،تمام اشکال نظامهای رأیدهی ترجیحی در یک ویژگی مشترکانرد؛ در
این الگو ،روشی مد نظر قرار می گیرد کره نرامزد نهرایی بتوانرد حرد اقرل برا اکثریرت مطلرق آرا
شهروندان به پارلمان راه پیدا کند .این سیستم در حوزههای انتخابی تک کرسی اجرا میشود؛ اما
برخالف سایر الگوها به جای انتخاب یک نفر ،رأیدهنده میتواند نامزدهای متعددی را به ترتیب
اولویت انتخاب کند .از آنجا که رأی دهنده بر اساس اولویتی که برای نامزدها قائل است و آنهرا را
به ترتیب ترجیحات خود انتخاب میکند ،آن را نظام ترجیحی نامگذاری کردهانرد .در ایرن نظرام،
رأیدهندگان بهجای انتخاب تنها یک نامزد ،نامزدها را بر اسراس تررجیح خرود اولویرتبنردی و
بهواسط اعداد در برگه رأی مشخص میکنند تا اگر هیچیک از نامزدهرای اولویرت نخسرت ،بره
اکثریت مطلق دست نیافتند ،اولویتهای بعدی لحاظ شود و نامزد پیروز انتخابات مشخص گرردد
و نیازی به برگزاری مراحل بعدی برای انتخابات نباشد .این نظام به دنبال کسب اکثریرت مطلرق
آرا و برخورداری از مقبولیت سیاسی باالیی است و از طرف دیگر سعی میکند از برگزاری مجردد
انتخابات و هزینههای گرزاف آن ،هماننرد نظرامهرای دو دوری 0جلروگیری کنرد .در ایرن الگرو،
انتخابات در یک مرحله برگزار و تمام ترجیحرات انتخراب کننردگان در همرین مرحلره مشرخص
میشود .درواقع ،وضعیت نامزد پیروز انتخابات که اکثریت مطلق آرا را به دست آورده است نیز در
همین یک مرحل رأی گیری و در صورت نیاز با شمارشهای چندبار احتمالی اولویتهای بعردی
مشخص میشود.
1. Two Round system

89

امکانسنجی نظام انتخاباتی ترجیحی در انتخابات...

فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94

برای مثال ،در حوز انتخابی فرضی که تک کرسی و دارای تعداد صد هزار رأیدهنده اسرت،
چند نفر از نامزدها برای کسب کرسری نماینردگی برا یکردیگر رقابرت مریکننرد .در ایرن میران،
رأی دهندگان به جای انتخاب یک نفر ،به ترتیب اولویت نرام چهرار نرامزد را برر روی ورقره رأی
نوشته ،داخل صرندوقهرا مری اندازنرد .پرس از شرمارش آرا معلروم مریشرود ،رأیدهنردگان در
انتخابهای اول خود به ترتیب زیر به نامزدها رأی دادهاند؛
الف)  00111رأی

ب)  50111رأی

ج)  02111رأی

د) 06111رأی

بعد از شمارش آرا معلوم میشرود هریچکردام از نامزدهرا نتوانسرتهانرد ،اکثریرت مطلرق آرای
شهروندان را کسب نمایند .در ایرن مرحلره ،کاندیردایی کره کمتررین رأی را آورده اسرت ،از دور
رقابتها حذف و انتخاب های دوم یا اولویت بعدی مربو به نامزد حذفشده شمارش میشود که
نتایج زیر حاصل شده است:
الف)  01111رأی

ب)  0111رأی

ج)  5111رأی

این آرا به سبد رأی نامزدهای باقیمانده اضافه میشود ،در نتیجه کاندیدایی کره  00111رأی
به دست آورده است ،حائز اکثریت مطلق شده ،به عنوان نمایند مردم به پارلمان راه مییابد .اگرر
در این مرحله نامزد فوق حائز اکثریت آرا نمیگردید ،نامزد بعدی (ج) از دور رقابتها حذف میشد
و اوراق دوم وی را شمارش کرده ،به سرجمع آرای نفرهای باقیمانده اضافه مریشرد ترا اکثریرت
مطلق حاصل شود .البته در این نظام انتخاباتی میتوانیم به آرا وزن داده ،بین آرای مرحل اول ترا
چهارم به ترتیب وزن کمتری بدهیم تا به عدالت انتخاباتی نزدیکتر شود.
تجرب استرالیا در استفاده از نظام انتخاباتی ترجیحی حائز بیشترین اهمیت است .این کشور از
دو گونه رأی بدیل یا همان رأیدهی ترجیحی (رأیدهی ترجیحری کامرل و رأیدهری ترجیحری
اختیاری) به صورت گسترده در مقیاس ملی و ایالتی استفاده میکند.
شیو رأیدهی ترجیحی کامل برای انتخابرات مجلرس فردرال نماینردگان اسرترالیا اسرتفاده
میشود .در این شیوه ،از هر حوز انتخابیه فق یک نماینده انتخاب میشود .با وجود آنکه در این
روش نیز میتوان امکان انتخاب حتی بیش از یک نماینده از هر حروز انتخابیره را فرراهم آورد،
لکن از آنجا که در انتخابات مجلس سنای استرالیا به ویژه بین سالهرای  0202-0206نترایجی
ناعادالنه و به شدت غیرمتناسب به بار میآمد ،این گزینه متروک گردید .به همین علرت ،از ایرن
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فرمول انتخاباتی تنها در مواردی استفاده میشود که باید فق یکی از داوطلبان برگزیده شرود .از
آنجا که داوطلبان انتخابات در هر ایالت متفاوتاند ،فرایند شمارش و اعالم نترایج انتخابرات نیرز
مستقل از دیگر ایاالت است و به همین دلیل ،حوزههای انتخابیره را مجرزا از یکردیگر محاسربه
میکنند 0.در سال  ،0208نظام انتخاباتی مجلس سنا در استرالیا به تک رأی انتقالپذیر ت ییر پیردا
کرد .اساس این روش مشابه رأی بدیل است ،ولی برای انتخابات چند برنده طراحی شده است .از
آن به بعد ،نتایج انتخابات سنا متناسبتر و عادالنهتر شد و این مجلس جایگاه سابق خرود را نرزد
مردم بازیافت.

5

در شیوههای رأی بدیل یا تکرأی قابل انتقال و به طور کلری ،تمرام انرواع نظرام رأیدهری
ترجیحی ،در مقایسه با دیگر شیوههای انتخاباتی ،حجم ،کیفیت و دادههای پالودهترری از سرالیق
رأیدهندگان قابل استخراج است .از همین رهگذر ،بازتاب طیرفهرای متنروعترری از عالیرق و
سالیق سیاسی ،قومی و ایدئولوژیک را در نتایج نهایی حاصل از این نظام ها مریتروان ردگیرری
کرد .بر همین اساس ،دعوای مراعات تام و کمال اصل تناسبی بودن بره عنروان یکری از اصرول
محترم و به رسمیت شناخته شد نهاد انتخابات ،عمدتاً در این نظامها مطرح میشرود .شراید بره
همین دلیل است که احزاب بزرگ و در اکثریت استرالیا ،تمام مساعی و انگیزههای راهبردی خود
را صرف پیگیری و برنامهریزی برای جذب اولویتهای انتخاباتی طرفرداران احرزاب در اقلیرت و
کوچک میکنند .اما از آنجا که احزاب اقلیت نیز میتوانند آرای محدود و در عین حرال تلثیرگرذار
خود را به سوی یکی از احزاب بزرگ سرازیر کنند ،فرصتی برای چانهزنی و فشار بر احزاب بزرگ
به دست میآورند و به همین دلیل ،اهمیت و تلثیرگذاری احزاب در اقلیت دو چندان میشود 1.این
ویژگی باعث میشود در حوزههای انتخاباتی همانند حوزه انتخابیه ممسرنی و رسرتم کره عوامرل
قومی ،منطقهای و طایفهای تلثیرگذارند ،طوایف و قبایل کرمجمعیرتترر نیرز در فراینرد انتخراب
نماینده نقش ایفا کنند و ذیمدخل و ذیسهم باشند.

 .0زیرائی ،رضا ،امیر زارعی ،و سید مجتبی واعظی ،بررسی تظبیقی نظامهاای رأیدهای تارجیح یا
تعریف متغیرهای کیفی برای انتخابات ،فصلنامه پژوهش های حقوقی تطبیقی ،0120 ،دور  ،06شمار .5
2. Reynolds, Andrew, Reilly, Ben, Ellis, Andrew (2005). Electoral System Design: The New
International IDEA Handbook. Stockholm, Sweden: International IDEA. ISBN 91-85391-18-2.

 .1زیرائی ،رضا ،امیر زارعی ،و سید مجتبی واعظی ،پیشین.
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شمارش اولویتهای نخستین رأیدهندگان
توزیع اولویتهای بعدی برگهی رأی نامزد

خیر

حذف نامزد دارای کمترین میزان آراء

آیا یکی از نامزدها
اکثریت مطلق آراء را
دارد؟

بله
پیروز انتخابات
نمودار شماره  :0چگونگی شمارش آرا در نظام انتخاباتی رأی جایگزین

 .1.5قوم و طایفهگرایی
طایفه ،واحد زیستی– فرهنگی متشکل از اجتماع انسانیِ به هم پیوسته در فضای ج رافیرایی
است که در آن ،افراد ادراک مشترکی نسبت به ویژگیها و منافع یکدیگر دارند .قلمرو یا سرزمین
مشخص ،ارتباطات فامیلی و خویشاوندی ،روابر مکرانی و همسرایگی ،ویژگریهرای زیسرتی و
عالیق و منافع مشترک ،عناصر ساختاری و هویت بخش طایفه را تشکیل مریدهرد .افرراد یرک
طایفه غالباً با هم خویشاوندند و ساکنان هویت اجتماعی مشترکی دارند که با نام طایفه مشرخص
میگردد .این مجموعه مکانی– فضایی مبتنی بر رواب اجتماعی – اقتصادی خاص و بستگیها و
پیوندهای ویژه قومی و خویشاوندی اجتماع معینی را بهوجود مریآورد کره طایفره نرام دارد 0.لرذا
میتوان گفت :طایفه گرایی نوعی احساس و انگیرز درونری در افرراد سراکن در مکران و فضرای

 .0میرزایی تبار ،میثم ،سید محمد حسین حسینی و وحید صرادقی ،تبیین رابطه طایفه گرایای و حقاوق شاهروندی
(نمونه پژوهی :انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیۀ مَمَسَنی) ،فصلنامه پژوهشهرای
ج رافیای سیاسی ،سال دوم ،0126 ،ص .10
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ج رافیای خاص است کره ارزش هرای مررتب برا نحرو ادراک از مکران و محرل زیسرت را برر
ارزشهای فراتر از محل یا مرتب با محلهای دیگر ترجیح میدهند 0و ناظر برر ایرن اسرت کره
ساکنان یک محدود سکونتگاهی که در کنرار هرم یرک کلیرت منسرجم و پیوسرته را تشرکیل
می دهند ،یک هویت جمعی و محلی دارند که بر بنیاد آن ،عموماً مانند یکدیگر بر پای ویژگیها و
شناسنامه های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگیشان به فرد و یا جریانی که با آنان احساس همانندی
میکنند ،رأی میدهند 5.در حقیقت ج رافیاییترین بُعد رأیگیری همین مقول طایفهگرایی اسرت
که در آن رابط میان نتایج انتخابات و محدود پیرامونی سکونتگاه و زادگاه نامزدهرا و نماینردگان
بررسی میشود.

1

نمودار شمار  :5بنیاد فلسف طایفه و طایفهگرایی

 .0.4آرای مکانی -ایلی

0

از نظر مفهومی ،آرای مکانی (محلی) به درجهای از فاکتورهای سطح محلری کره تصرمیمات
رأیدهندگان را تحت تلثیر قرار میدهد ،اشاره دارد و به ویژگیهای قومی ،اجتماعی و اقتصرادی
هر محل( مکان) بستگی دارد 0.نمود چنین آرایی منبعث از مفراهیم همسرایگی و هویرت مکرانی
 .0حافظ نیا ،محمدرضا و مراد کاویانی راد ،افقهای جدید در جغرافیای سیاسی ،تهران :سمت ،0188 ،ص .8
 .5کاویانی راد ،مراد و مصیب قره بیگری ،جغرافیای انتخاباات .بنیادهاا ،مفااهیم و رویکردهاا ،تهرران:
پژوهشکده مطالعات راهبردی ،0126 ،ص .000
3. Glassner,Martin.Ira, Political Geography, New York,John Wiley&Sons. Inc, 1993,p:185.
4. Lacal-tribal votes.
5. Morgenstern, S., & Swindle, S. M. Are politics local? An analysis of voting patterns in 23
democracies. Comparative Political Studies, 38(2), 2005,pP 143-170.
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است که رأی دهندگان ،منافع محلی را بر منافع ملی ترجیح مری دهنرد .آرای ایلری بیرانگر رفترار
رأیدهی ساکنان یک حوز انتخاباتی بر پایه و بستر ایل است که رأیدهندگان نامزد همایل خود
را بر سایر نامزدها ترجیح داده ،به حمایت از وی میپردازند و مشارکت در انتخابات بررای نشران
دادن هویتهای ایلی است .در این فرهنگ سیاسی هماوردیهرای ایلری ،بیشرترین ترلثیر را برر
رفتارهای انتخاباتی در زمان انتخابات دارد.
 .2محیطشناسی پژوهش
ایران کشوری متشکل از نواحی و خردهنواحی فرهنگی است .در برخی از ایرن نرواحی ،هنروز
بعضاً هویتها و اصالتهای فرهنگی و اجتماعی پیشامدرن و سنّتی به صورت پررنگ حفظ شرده
است .یکی از پیامدهای چنین تنوع ناحیهای در مقول انتخابات ،نمود آشکار پیشوند «هرم» اسرت.
به این مفهوم که این پیشوند در قالب واژگانی چون همطایفه ،همشهری ،همزبانی ،هماسرتانی و
مانند آن بسیار اثرگذار است .بر اساس آخرین ت ییرات اعمرالشرده در سرازمان سیاسری فضرا در
ایران ،استان فارس دارای  52شهرستان است .در این میان ،شهرسرتانهرای نورآبراد َممسرنی و
رستم شامل دو گروه زبانی لُری و تُرکی قشقایی است .برر اسراس آمارهرای آخررین سرشرماری
عمررومی نفرروس و مسررکن ،ایررن دو شهرسررتان بررا اختصرراص  0/0درصررد از مسرراحت اسررتان
فارس 004054،نفر جمعیت دارد که  02010نفر مرد و  04225نفر زن هسرتند 0.شهرسرتانهرای
یاد شده در شمال غربی استان فارس و غرب رشته کوه زاگرس قرار دارنرد و از شرمال و شرمال
غربی به استان کهگیلویه و بویراحمد ،از طرف جنوب و جنروب غربری بره شهرسرتان کرازرون و
استان بوشهر ،از طرف مشرق به شیراز ،از طرف شمال شرقی به اردکران ( سرپیدان) و از طررف
م رب به شهرستان گچساران و رودخانه زهره که مرز مشترک استان هرای فرارس ،کهگیلویره و
خوزستان است ،محدود میشود.

5

 .0سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران.0120 ،
 .5رومینا ،ابراهیم و وحید صادقی ،پیشین ،ص.20
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نقشه :0موقعیت ج رافیایی شهرستان نورآباد ممسنی

شهرستان نورآباد مَمسنی از سه بخش :مرکزی ،دُشمن زیاری و ماهور میالنی تشرکیل شرده
است .هر یک از این بخشها خود زادگاه ج رافیایی طایفههای مَمسنیاند کره از دیربراز طوایرف
بَکش ،جاوید ،دُشمن زیاری و ماهور میالنی در این مناطق سکونت دارند و بر فضرای ج رافیرایی
شهرستان مَمسنی مسل اند .بخش مرکزی شهرستان مَمسنی که به بلوک َممسنی معروف است،
از دیرباز خاستگاه ج رافیایی طوایف بَکش و جاوید بوده است کره از منظرر سیاسری و اقتصرادی
نقش مهمی را در این شهرستان ایفا میکنند .در این بخش ،ترکیب پراکند اقروام دیگرری مثرل
رُستم ،دُشمن زیاری ،ماهور میالنی و ...وجود دارند .جمعیت بخرش مرکرزی شهرسرتان مَمسرنی
طبق آمار سال  28806 ،0120نفر است که بیشترین جمعیت شهرستان را به خود اختصراص داده
است .این بخش دارای پنج دهستان به نام های بَکش یک ،بَکرش دو ،جاویرد مراهوری ،جروزا و
فهلیان و دو شهر نورآباد و خومه زرا است 0.طایف بکش که هسرت اولیر شهرسرتان را تشرکیل
می دهد ،از قدرت و اثرگذاری باالیی در راستای تصمیمگیری ،تصمیمسازی و بسریج ترودههرا در
زمان انتخابات برخوردار است .دو بخش دیگر شهرستان مَمسرنی ،یعنری مراهور میالنری و دُشرمن
زیاری ،دارای جمعیت قومی ماهور میالنی و دُشمن زیاری و ترکیب پراکنده از قومیتهای دیگرند.
 .0سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران.0120 ،
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نقشه شماره  :5نقشه جمعیت شهرستانهای ممسنی و رُستم
جدول شماره  :0شهرستانهای ممسنی و رُستم به تفکیک بخشها ،دهستانها ،شهرها و جمعیت

ملخذ :سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ،0120سازمان نقشهبرداری کشور

شهرستان

بخش
ماهور میالنی

ممسنی

مرکزی

دشمن زیاری

28

دهستان /شهر

جمعیت

ماهور
میشان
شهر بابامنیر
بکش دو
بکش یک
جاوید ماهوری
جوزا
فهلیان
شهر نورآباد
شهر خومه زرا
دشمن زیاری
مشایخ

5500
0664
0142
0540
00116
4452
4114
0020
04100
6551
0005
0480
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009769

جمعیت کل شهرستان ممسنی
رستم سه
پشت کوه رستم
شهرکوپن
رستم یک
رستم دو
شهر مصیری

سورنا
رستم
مرکزی
جمعیت کل شهرستان رستم

6510
4800
1514
00010
6000
2110
44364

از طرف دیگر ،بخش رُستم که در سال 0184به شهرستان تبدیل شده و در حال حاضر یکری
از شهرستانهای استان فارس است که در سمت شمال غرب این اسرتان واقرع شرده اسرت .برر
اساس آمار سرشماری سال  ،0120دارای  00186نفر جمعیت است .مرکرز ایرن شهرسرتان شرهر
مصیری است .اکثریت جمعیت این شهرستان از طایفه رُستم اسرت کره از طوایرف معرروف ایرن
منطقه ج رافیاییاند .شهرستان رُستم دارای دو بخش مرکزی و سورنا است.

0

نقشه شماره  :5نقشه پراکندگی قومیتهای شهرستانهای مَمسنی و رُستم

 .0سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران.0120 ،
88

امکانسنجی نظام انتخاباتی ترجیحی در انتخابات...

فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94

جمعیت بخش های شهرستان رُستم
30,000
20,000
10,000
0

سورنا

مرکزی

نمودار شماره  :5جمعیت بخشهای شهرستان رُستم

اهمیت فضاهای ج رافیایی مُتعلق به طوایف در جوامع ایلری و طایفرهای همچرون مَمسرنی،
صرفاً در چارچوب شاخص اقتصادی خالصه نمیشود ،بلکه فضاها و مکانهای مرکزی بره دلیرل
وزن ژئوپلیتیکی باال و برخورداری از روحی برخاسته از عرق مکانی تباری ،قادرند نواحی پیرامونی
مُنتسب به طایف خود را برای اهداف خویش بسریج کننرد .برا توجره بره الگروی رأی هیجرانی،
احساسی و همراه با رویکردهای محلی و طایفهای ،میزان مشارکت در ادوار مختلف انتخابرات در
حوز انتخابی ممسنی و رستم باالست .به همین دلیل ،رفتار انتخاباتی رأیدهندگان از نهادمنردی الزم
برخوردار نیست و ضمن تشدید این فضا توسر منراطق مرکرز پیرامرون رأیدهنردگان هرر قلمرروی
ج رافیایی به صورت تودهای به صندوقهای رأی گسیل میشوند .این موضوع پدیده و مسئلهای اسرت
که زمینه را برای تنش و کشمکش طایفهای در انتخابات این حوزه فراهم میکند.

0

آنچه می توان از برآیند بررسی وضعیت جامعر عشرایری شهرسرتانهرای مَمسرنی و رسرتم
استفاده نمود ،بیان این واقعیت است که اگرچه زنردگی عشرایری در ایرن دو شهرسرتان در طری
سال های گذشته تحت تلثیر ت ییر و تحوالت اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته ،وضعیت فرهنگری
آنها همچنان متلثر از زندگی عشیرهای است .این جامعه عصبیتهای طایفهای خود را علریرغرم
یک جانشینی و کمتر شدن زندگی عشایری همچنان حفظ نموده است .در ایرن دو شهرسرتان برا
توجه به بافت سنّتی که همواره طی تاریخ پذیرای آن بوده است ،فرهنگ سیاسی طایفرهای یرک
 0کاویانی راد ،مراد ،سید محمد حسین حسینی و وحید صادقی ،تبیین رقابت انتخاباتی طایفه محاور در چاارچوب
مدل مرکز  -پیرامون نمونه پژوهی :انتخابات ادوار هشتم ،نهم و دهم در حوزه انتخابیه مَمَسَنی
و رستم ،فصلنامه تحقیقات ج رافیایی ،سال سی و سوم ،0124 ،شمار  ،1شماره پیاپی  ،011ص.551
011

امکانسنجی نظام انتخاباتی ترجیحی در انتخابات...

فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94

اصل بنیادین به شمار میرود؛ به طوری که این فرهنگ همواره در رواب اجتماعی -سیاسی ایرن
شهرستانها ،نمود آشکاری دارد و کُنش سیاسی شهروندان مَمسنی و رستم را متلثر کرده است.
 .3آسیبشناسی و ارائة الگوی مطلوب انتخاباتی
 .3.0انتخابات و تعلقات مکانی(محلی) ا طایفهای در حوزۀ انتخابیه مَمسنی و رستم

تعلقات محلی ر طایفه ای و تاثیر سنّت ها بر زندگی اجتماعی می تواند از منظر سیاسری روابر
افرراد را متاثر کند .این رویه در حوز انتخابی مَمسنی و رستم برا روابر خویشراوندی ،زنرردگی
سراکنان در عرص اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر قرار داده است .فضای سنتی و تعلقات مکانی
افراد و پاسرداری از آنها ،در تعیین سرنوشت سیاسی و آیند زندگی شخصی و گروهیشران نقرش
بسزایی داشته است .از این رو ،گروههایی که بیشترین تعلقرات خویشراوندی و عشریرهای دارنرد،
معموالً مری تواننرد در سرنوشرت سیاسی افراد وابسته به طایفه خود مرؤثر باشرند و آزادی عمرل
آنهرا را سرلب نماینرد .ایرن سرلب آزادی در انتخابات مجلس شرورای اسرالمی صرورت گرفتره،
افراد در راستای خواستههای دیگران به گزینش سیاسری میپردازند .ایرن رویره در روز انتخابرات
تشدید شده ،هرگونه فعالیت خارج از چارچوب قلمرو طایفه و تمایرل بره نرامزد دیگرر زادگراههرا،
نابهنجار تلقی میگردد و به دلیل فشارهای اطرافیان ،افراد ناچار به حمایت از نرامزد طایفره خرود
می شوند .مصداق این امر را می توان در واکنش خانواده و خویشاوندان به افراد هرم طایفره دیررد
کره در صورت تمایل به سایر طوایف ،ضمن سرزنش آنها ،فضا را به گونه ای ترسیم می کنند تررا
برا ارائر چهرهای نامطلوب از طوایف دیگر ،مانع گرایش افراد همطایفه به آنها شروند 0.موضروع فشرار
اجتماعی به گونهای حائز اهمیت می شود که دگراندیشان طایفه و کسانی که مایلاند به فرردی خرارج
از طایفه خود رأی دهند ،متهم به خیانت شده ،تا مدتها به عنوان وطن فروش لقب میگیرند.
تعلقات مکانی ر طایفرهای در زندگی اجتماعی و سیاسی افراد در شهرستان مَمسرنی و رسرتم
تاثیر مستقیم دارند که اسرتقالل افرراد در انتخراب آزادانه نادیرده انگاشرته مریشرود و افرراد بره
عنوان نیرویی در خدمت ارزش های سنتی و عشیره ای اند کره نباید عرف حاکم بر شهرستان و در
میان طوایف را خدشهدار کنند .مهمترین پیامد ایرن امرر ،سرلب آزادی مثبت و منفی ،عدم احترام
 .0میرزایی تبار ،میثم ،سید محمد حسین حسینی و وحید صادقی ،پیشین ،ص .00
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به تصمیم آزادانه و مبتنی بر استقالل فکری افراد و سرلب آرامرش افرراد در گرزینش عقالنری و
کارآمد است .بنابراین ،تلکید گروه های خویشاوندی بر عُلقه های سنتی و همراهی بزرگان طوایف،
ریشسفیدان و متنفذین محلی به نادیده گرفتن حقوق شهروندی در این حوز انتخابیه منجر شده
است .عالوه برر این مؤلفه ها ،ضعف توسع فرهنگی ،اجتمراعی ،اقتصرادی و سیاسری و ضررعف
نیروهرای اجتمراعی نیرز برر مسئل تاکید بر عُلقههای عشیرهای ر طایفهای در انتخابرات ،بهویژه
انتخابات مجلرس شورای اسالمی ،مؤثر است.
بهطورکلی ،در دو شهرستان نورآباد مَمسنی و رستم ،رواب و مراودات درون طایفهای بر پایر
دوستی و مروت است ،اما گاهی مواقع دیده میشود که عاملی (معموالً اقتصادی) ایرن دوسرتی و
مودت را به دشمنی و حتّی نزاع تبدیل میکند و به طور کامل وحدت و انسجام درونری طایفره را
برای مدتی متزلزل و بیثبات میکند .اما همان طایفه و زیستگاه که ممکرن اسرت دچرار تزلرزل
درونی باشد ،در مقابل عامل خارجی (سایر طوایف یا بیگانگران) از خرود وحردت و اتّحراد نشران
میدهد و با خطری که یگانگی طایفه را تهدید میکند ،به طور جمعی و گروهی مبارزه میکننرد.
رابط میان طایفهای هم بر اساس دوستی و هم زیستی مسالمتآمیز است ،اما ایرن دوسرتی برر بنیراد
رقابتهای ژئوپلیتیکی است .این رقابت هرا بعضری مواقرع (زمران انتخابرات) رابطر برین مکرانهرا و
طایفههای موجود در مَمسنی و(رستم) را خراب میکند 0..تلکید نامزدهای انتخابرات و حامیران آنهرا برر
شکافهای قومی و منطقهای رواب و مناسبات بین طوایف را از رویکرردی مسرالمتآمیرز بره سرمت
خشونت و درگیری فیزیکی سوق میدهد .لذا به نظر میرسد یکی از دالیل اصلی ایرن درگیرریهرا و
خشونتها در این حوز انتخابیه نوع نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات در این منطق ج رافیایی است.
 .3.6کُنش سیاسی و انتخاباتی حوزۀ انتخابیۀ ممسنی و رستم

کُنش سیاسی سُنتی و مکانی دیرپاترین الگوی رأی در حوز انتخابی مَمسنی و رستم بره شرمار
میرود؛ به طوریکه همچنان الهامبخش بینش و نگرش هویتی شهروندان این حوز انتخابیه است.
در واقع یکی از جنبههای ج رافیایی انتخابات در مَمسنی ،مقول طایفه محوری است.
 .0سجاسی قیداری ،حمداهلل ،مهدی ،پور طاهری ،وحید ،صادقی ،و سید محمدحسرین حسرینی ،تحلیال رابطاه
طایفه گرایی اجتماعات محلای باا توساعه سیاسای در شارایط انتخابااتی (مطالعاه ماوردی:
شهرستان نورآباد ممسنی) ،فصلنامه ج رافیا و توسعه ناحیهای ،سال چهاردهم ،بهار و تابستان  ،0120ص ..6
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طایفهگرایی مهمترین ویژگی فرهنگ سیاسی منطق نورآباد مَمسنی و رستم در استان فارس
بوده است که در انتخابات پارلمانی اثرات خود را در ایرن کرانون انتخابراتی برجرای مریگرذارد.

0

طوایفی که برای حفظ امنیت و حریم حیات طبیعی خود ،مجبورند تعصب درون طایفهای خرود را
به شدت حفظ کنند و تا می توانند طوایف دیگر را تضعیف کنند .از این رو ،بسرتر ج رافیرایی هرر
کدام از این طوایف ،کارکردهای هویتی و معنوی خاصی برای ساکنان هر بخش پدیرد آورده؛ بره
نحویکه ساکنان به مکان و فضای ج رافیایی خود دلبسته شدهاند .از این رو ،مکان واجرد ارزش
سیاسی شده ،کُنش سیاسی ساکنان معطوف به دفاع از نامزدهای قلمرو ج رافیایی خود است .لذا،
در این منطق ج رافیایی که انتخابات آن همیشه تحت تلثیر طایفه گرایی است ،خشونت سیاسری
یکی از شاخصههای مهم انتخابات مجلس است 5.به نظر میرسد که طوایف ،شخص یرا جریران
صاحب قدرت را نُماد صالحیت بهره برداری از امکانات و خدمات و راه رسیدن به منافع شخصی و
جمعی میدانند و تالش می کنند که نامزد پیروز در انتخابات از قوم یا طایفه خود باشد تا در سای
قدرت فرد پیروز انتخابات ،منافع خود را دنبال کنند .در این زمینه ،رضاقلی اللهیاری (نمایند دوره
چهارم مجلس شورای اسالمی از نورآباد مَمسنی) ،عنروان مری کنرد یکری از عوامرل اصرلی کره
انتخابات مجلس شورای اسالمی را در نوآباد مَمسنی تحت تلثیر قرار میدهد ،طایفهگرایی اسرت.
این موضوع در برخی مواقع به گونهای پررنرگ مریشرود کره فضرای اجتمراعی را بره خشرونت
میکشد .ایشان شدت درگیری های طرفداران نامزدها را از دور ششم مجلس بین طایفه بکش و
دشمن زیاری عنوان می کند که در نهایت در انتخابات مجلس نهم این درگیرریهرای طایفرهای
منجر به کشته شدن یک نفر میشود.

1

علی احمدی (نماینده دور هفتم نورآباد ممسنی) نیز برانتخاب نمایند این حروزه برر مبنرای
طایفه گرایی در این شهرستان معتقد است .او شواهد این ادعا را به عردم حضرور نماینردهای از دو
طایف دشمن زیاری و ماهور میالنی در ادوار مختلف به دلیرل در اقلیرت برودن جمعیرت ایرن دو
 .0گرجیزاده ،محسن و مجید گلپررور ،تاثیر ویژگیهای محلای فرهناگ سیاسای بار رقاباتهاای
انتخاباتی در ایران (مطالعه موردی؛ شهرستان ممسانی) ،فصرلنامه تحقیقرات سیاسری و برین المللری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا ،زمستان  ،0121شماره  ،2ص.0
 .5رومینا ،ابراهیم و وحید صادقی ،بررسی تأثیر طایفاهگرایای بار الگاوی رأیدهای؛ مطالعر مروردی:
شهرستان نورآباد ممسنی ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال یازدهم ،پاییز  ،0120شماره  ،1صص .26-24
 .1اللهیاری ،رضا قلی ،مصاحبه با نگارنده.0122 ،
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طایفه یاد میکند .با وجود اینکه این دو طایفه از افراد توانمندی برخوردارند ،ولی در هریچیرک از
رقابتهای انتخاباتی نتوانسته اند حتی در حد قابل قبرولی رأی کسرب کننرد .ایشران معتقدنرد در
شهرستان مَمسنی شکافهای متعددی از جمله شکاف سیاسری ،طایفرهای و شرکاف بانردی بره
محوریت نمایندههای سابق وجود دارد .این وضعیت باعث می شود ،هرگاه فرد توانمنردی از یرک
طایفه وارد صحن انتخابات شود ،انسجام طایفهای متصلبتر و رقابتها نیز خشنتر میشرود .بره
گفت آقای احمدی و بنا بر اظهارات فرماندار وقت شهرستان ،در انتخابات دهرم چهرار پرونرده در
سیستم قضایی گشوده شده است:
 .0پروند جعل به حمایت از دو داوطلب که هر دو هم از یک طایفه بودند و در حدود  40نفرر در
سیستم قضایی احکام تعلیقی و تعزیری گرفتند.
 .5پروند ناامنی و اغتشاش در روز اخذ رأی که حدود  001نفر دسرتگیر و بررای حردود  41نفرر
حکم تعزیری و تعلیقی صادر شد.
 .1پروند درگیری مسلحانه و به اتهام محاربه دو نفر و با حدود  01قبضه اسلحه.
 .0پروند کشف و دستگیری افراد و امکانات جعل شناسنامه.

0

در همین راستا ،وحید صادقی ،دانشجوی دکترای ج رافیای سیاسی دانشگاه فردوسری مشرهد و
ساکن شهرستان نورآباد ممسنی ،معتقد است درگیری همیشه بین طوایف وجود دارد که ریشر آنهرا
عمدتاً حد و حدود مرزبندی زمین های کشاورزی ،مراتع دامرداری و مسرائل خرانوادگی اسرت ،ولری
عمد درگیریهای شکلگرفته بین طوایف را در مواقع انتخابات به علت وجود طایفهگرایی است.
نوذر شفیعی (نمایند دور نهم مجلس شورای اسرالمی از شهرسرتان نورآبراد ممسرنی) هرم
عنوان می کنند که مردم شهرستان نورآباد هویت خود را در قومیرتگرایری جسرتجو مریکننرد و
معتقدند در انتخابات دورههای اول تا سوم به علرت نگراههرای ایردئولوژیک و حراکم برودن جروّ
انقالبی ،درگیری وجود نداشت .شروع درگیریها از دور سوم به بعد آغاز شده اسرت .وی عنروان
میکند ،ریش درگیری و خشونتها عمدتاً تحت تلثیر قومیتگرایی و طایفه گرایی اسرت کره بره
علت تککرسی بودن حوز انتخابیه ،نامزدهای کرسری پارلمران بررای بره دسرت آوردن کرسری
نمایندگی ،نطقهایی ارائه میدهند که باعث شکلگیری خشونت بین رأیدهنردگان مریشرود و
 .0احمدی ،علی ،مصاحبه با نگارنده.0122 ،
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زمین تشدید شکافهای اجتماعی و شکلگیری خشونت و درگیری را فراهم میکند 0.سید جرواد
هاشمی ،فرماندار اسبق این شهرستان ،نیز ریش عمد درگیریها را متلثر از قومیتگرایی میداند.
قوی ترین برآیند این مسئله ،کارامدی رواب عاطفی در مقابل رواب رسمی ،رواب خراصگرایانره
در برابر عامگرایانه ،منافع فردی در مقابل منافع جمعی ،رواب مبتنری برر نَسَربگرایری در برابرر
شایستهساالری و رواب مبتنی عامگرایی در مقابل ویژهنگری است .این مسائل نمایرانگر شرکاف
میان اصحاب قدرت و توده در مَمسنی است که بهجای وجرود الیرههرای میرانی نظیرر احرزاب،
جریانها و تشکلهرای سیاسری ،انجمرنهرای صرنفی و سرندیکا ،گرروههرایی نظیرر بزرگران و
کهنساالن طوایف ،خویشاوندان و متنفذین محلی در یک فرایند سالمندساالرانه و پاتریمونیرال در
مراکز مختلف ج رافیایی طوایف به ایفای نقش پرداخته و خود را به عنوان عناصر اجابت مطالبات
شهروندان مطرح ساختهاند.
5
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1
0

ماهور
میالتی0

دشمن
زیاری0

رستم

جاوید

بکش

نمودار شمار  :1نمایندگان منتخب مجلس شورای اسالمی در یازده دورل انتخابات نورآباد ممسنی

نتایج انتخابات یازده دوره مجلس شورای اسالمی در شهرستان نورآباد ممسنی بیانگر همرین
واقعیت میباشد؛ بهگونه ای که طایف بَکش موفق شده است ،پنج دوره نماینده را از قوم خرود بره
مجلس بفرستد و طوایف جاوید و رستم هر یک ،سه دوره از کرسی پارلمران را بره خرود اختصراد
داده و بقی طوایف به دلیل جمعیت رأیدهنده کمتر از داشتن نماینده محروم بودهاند.

 0شفیعی ،نوذر ،مصاحبه با نگارنده.0122 ،
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جدول شمار  :5نمایندگان منتخب طوایف شهرستان های نورآباد ممسنی و رستم در مجلس شورای اسالمی

دوره

نام نماینده

طایفه

اول

صمد شجاعیان

جاوید

دوم

صمد شجاعیان

جاوید

سوم

سید عبدالرسول موسوی

بَکش

چهارم

رضاقلی اللهیاری

رستم

پنجم

فریبرز انصاری

رستم

ششم

سید ابراهیم امینی

بَکش

هفتم

علی احمدی

جاوید

هشتم

عبدالرضا مرادی

بَکش

نهم

نوذر شفیعی

بَکش

دهم

مسعود گودرزی

بَکش

یازدهم

مجید انصاری

رستم

بنابراین ،شکلگیری فضای رقابتی در انتخابات شهرستان ممسنی و رستم نوعی جداییگزینی
فرهنگی -اجتماعی را موجب شده است که با تلثیرخود در فرایند انتخابات ،رقابرت مسرالمتآمیرز
انتخاباتی را با فضایی عاطفی و هیجانی در زمان انتخابات و پس از آن در میان طوایف شهرستان
ممسنی و رستم همراه میسازد .از این رو ،حاکم شدن فضای هیجانی برر بنیراد جرداییگزینری
فرهنگی اجتماعی و توجه به عالیق دودمانی منجر به تفکیک افراد و گروهها میشود و در نتیجه
تصمیمگیریهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بر این مبنا صورت میگیررد .در زمران انتخابرات،
افراد تصمیمگی ،ضمن برجسته کردن ارزشهای عشیرهای -طایفرهای خرود برا تلثیرگرذاری برر
کاندیدای پیروز انتخابات ،فضای «خود» و دیگری را شکل میدهند و این براور در مرردم شرکل
میگیرد که پیروزی نمایند منتسب به طایفه ،به معنای حق ویژ آنها برای دسرتیابی بره مزایرا و
امکانات است .این شیو عملکردی ،نماینده را ناگزیر به پیروی از عُلقههای ذاتی خویش مبنی بر
حمایت از طایفه کرده ،به دلیل وجود برخی فشارهای احتمالی بیرونی ،فضای تفکیکی میان افرراد
طوایف شهرستان و نوعی اصالت و برتری افراد منتسب به طایفه خود نسبت به غیر ایجاد میشود.
بنابراین میتوان گفت ،نگرشهای محلی و طایفهای در شهرستان مَمسنی و رستم ،علریرغرم
افزایش مشارکت سیاسی ساکنان در مکانیسمی همچون انتخابات (مجلس شورای اسالمی) منجر
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به اختالف و درگیری میان طوایف ،زورآزمایی خیابانی و نهایتاً ضعف توسع سیاسی ،اجتمراعی و
اقتصادی شهرستان شده که در نتیج آن ،نارضایتی شهروندان نسبت به مسرئوالن و نماینردگان
شهرستان را به همراه داشته است؛ هر چند که نمیتوان محرکهای بیرونی طایفرهگرایری و نگراه
مسئوالن در سطح کالن نظام را نسبت به این گرایش نادیده انگاشت؛ چراکه پایداری نظام طایفهگرایی بره رغرم
افزایش میزان مشارکت سیاسی رأیدهندگان در انتخابات ،منجر به تضعیف درونی طوایف ،افزایش اختالفهرای
قومی ،طایفهای و توسع خصومت و کدورت میان طوایف و در نهایت توسعهنیافتگی سیاسی منجر شده است.
 .3.3آثار نظام انتخابات ترجیحی بر انتخابات حوزۀ انتخابیۀ رستم و ممسنی

نظام انتخابات اکثریتی برخالف نظامهای تناسبی ،نظام برنده  -بازنرده اسرت .در ایرن نظرام
انتخاباتی ،بُرد یک نامزد یا یک حزب به منزل باخت دیگری است و قانون همه یرا هریچ حراکم
است؛ لذا این نظام انتخاباتی مروج خشونت ،تشدید شکافهرای اجتمراعی و در نهایرت واگرایری
قومی ،منطقهای و طایفهای است .اگرچه نظام ترجیحی از زیر مجموعههای خانواد برزرگ نظرام
اکثریتی است؛ اما با ت ییراتی که در این نظام انتخاباتی ایجاد شده است ،برعکس سایر الگوهرای
اکثریتی تفاهم ،همدلی و همگرایی را سبب شده ،شرکافهرای قرومی ،طایفرهای و منطقرهای را
ترمیم میکند و بهترین الگو برای جوامع خُرد شده و چند پارچه است.
فلسف اصلی نظام ترجیحی آن است که در جوامع چند پارچه که شکافهای قومی ،مذهبی،
ج رافیایی یا طایفهای که انسجام اجتماعی را در معر

خطر قررار داده اسرت ،باعرث همگرایری

میشود و شکافهای اجتماعی را ترمیم میکند و انسجام میبخشد .در نظام انتخابات ترجیحری،
از آنجا که نامزدهای انتخاباتی بره آرای اولویرتهرای بعردی رأی دهنردگان نیازمندنرد ،بایرد برا
جامعنگری منافع هم گروههای اجتمراعی را در نظرر داشرته باشرند .لرذا عراله برر جرذب آرای
طرفداران سنتی خود ،باید اقداماتی انجام دهند که بتوانند نظر مثبت سایر گروههای اجتماعی نیرز
به سوی خود ،جلب و جذب نمایند .برای انجام این موضوع احزاب یا نامزدهرای انتخابراتی بررای
بدست آوردن انتخابهای دوم رأیدهندگان ،بعضاً قبل از انتخابات با احرزاب و نامزدهرای دیگرر
وارد مذاکره شده ،با انجام تعهد به رعایت منافع آنها با این احزاب و افراد ائتالف مریکننرد .ایرن
موضوع فرایندی است که به آن معاوض اولویت 0نیز میگویند .اجررای ایرن نظرام انتخابراتی در
1. Preference Swapping
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درازمدت باعث انسجام اجتماعی شده ،بنیانهای وحدت را تثبیت مریکنرد و از چندپارچره شردن
جامعه جلوگیری به عمل میآورد .البته با سازوکارهای قانونی انتخابهرا یرا اولویرتهرای بعردی
میتواند هرکدام ارزش کسری از رأی اولویت اول را به خود اختصاص دهد.
در نظام ترجیحی ،در حوزههای تککرسی ،اکثریت مطلق حاکم است و نامزدها بایرد بتواننرد
برای ورود به پارلمان حداقل نیمی از آرای رأی دهندگان را به خرود اختصراص دهنرد .در جوامرع
متکثر و چندپارچه ای ،همانند حوز انتخابیه مورد مطالعه ،چنانچه نامزدی بتواند حرداقل نیمری از
آرای رأیدهندگان را در اولویت اول به خود اختصاص دهد ،نشانگر مقبولیت باالی اجتمراعی وی
خواهد بود .آنگونه که معمول جوامع متکثر و دارای شکافهای اجتماعی متعردد اسرت ،چنانچره
هیچیک از نامزدها نتوانند اکثریت مطلق آرا را به دست آورند ،اولویتهرای بعردی رأیدهنردگان
محاسبه و به آرای آنها اضافه می شود و موضوع آرای ترجیحات بعدی آنقدر تکرار میشرود ترا از
میان نامزدهرا یرک نفرر ،اکثریرت مطلرق آرا را کسرب نمایرد .نیراز بره آرای ترجیحرات بعردی
رأیدهندگان به منظور کسب آرای مطلق رأیدهندگان ،نامزدهرا از طوایرف و قبایرل مختلرف را
وادار می کند که عالوه بر تالش برای کسب آرای طرفداران خود برای جلب اعتماد دیگر گروههرا
و طوا یف هم بکوشند ،لذا نامزدهای انتخابراتی بررای موفقیرت و پیرروزی در انتخابرات بایرد برا
جامعنگری منافع دیگر گروه های اجتماعی را مد نظر قرار دهند .این موضوع در درازمردت باعرث
وحدت ،همگرایی و ترمیم شکافهای اجتماعی ،قومی و طایفه ای خواهد شد .در حروز انتخابیر
نورآباد و رستم ،همانند سایر حوزههای انتخاباتی در ایران ،نظام اکثریت یکپنجم حاکم است .در
این الگو یک نامزد میتواند تنها با  51درصد آرای ماخوذه به پارلمان راه پیردا کنرد کره برهطرور
طبیعی طایفه یا منطق پرجمعیت تر پیروز انتخابات خواهد بود و سایر طوایف و قبایل برا جمعیرت
کمتر بازند انتخابات می باشند .حال چنانچه ،الگو یا نظام ترجیحی جایگزین الگوی فعلی شود که
نامزد پیروز نیازمند اکثریت مطلق رأی دهندگان در این حوز انتخابیه است ،نامزدها نیازمنرد آرای
سایر طوایف و قبایل نیز میباشند و برای پیروزی باید با گروهها ،قبایل ،طوایف و دیگرر نامزدهرا
ائتالف کنند ،این فرایند مآال وحدت و همگرایی را جایگزین خشرونت و واگرایری مرینمایرد و در
دراز مدت حساسیتهای قومی و طایفهای را ذایل و کمرنگ خواهد کرد.
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نتیجهگیری
نظام انتخاباتی مطلوب تلثیر بسزایی در تحقق نظرام اصریل مرردم سراالری ،مجلرس و دولرت
کارآمد ،ثبات سیاسی ،ثبات اجتماعی و تضمین حداکثر مشارکت مردم و حقوق بنیادین بشرر خواهرد
داشت .برعکس نظام انتخاباتی غیرعادالنه ،بنیانهای وحدت اجتماعی را مخدوش میکند.
با توجه به بافت ایلی شهرستانهای مَمسنی و رستم که قبایل و عشایر کوچرو در یک منطقه
اسکان یافتهاند ،شکل خاصی از مشارکت و نظام طایفهای برر آن حراکم اسرت .یافترههرای ایرن
پژوهش نشان می دهد کره در حروز انتخابیر مَمسرنی و رسرتم رابطر معنراداری میران مت یرر
طایفهگرایی وکسب قدرت سیاسی (کرسی مجلس) ،وجود دارد؛ به طوری که عامل طایفرهگرایری
یکی از عوامل بنیادین کسب کُرسی مجلس در این منطقه به شمار میرود .در نتیجره ،بره علرت
حاکم بودن بافت سنتی ،فرایند انتخاب افراد شایسته و کارآمد با موانعی مواجه بوده است .نترایج
و مرور جدول مربو به انتخاب نمایندگان این حروز انتخابراتی در دورههرای مختلرف مجلرس
شورای اسالمی حاکی از آن است کره وجرود نگررشهرای محلری -طایفرهای ،کرمتروجهی بره
صالحیت های فردی در انتخابات و گزینش بر بنیاد هویت ج رافیایی و طایفهای همواره منجر به
تنشهای محلی و طایفهای در این حوز انتخابیه میشود .در نتیجه ،طایفهگرایی شدید به عنوان
یکی از عوامل کلیردی نارضرایتی نامزدهرای انتخابراتی ،رأیدهنردگان و تشردید خشرونتهرا و
درگیریها بوده است.
معیار گزینش نامزدها در انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوز انتخابیه مَمسنی و رسرتم،
احساسات ،عواطف و مسائلی نظیر نسب ،زادگاه ،قوم و طایفره اسرت .در نتیجره ،افرراد شایسرته
وکارآمد به دلیل وابسته بودن به طایفهای که جمعیت کمتری دارد ،از کسب کُرسری مجلرس براز
مانده اند و گزینش سیاسی افراد مبتنی بر مشخصههای طایفهای یا همان کُنش سنّتی بوده است؛
به نحوی که کُنش سنّتی به عنوان وجه غالب و نافذ ،سرایر اشرکال همچرون کُرنش عقالنری را
تحت تلثیر قرارداده اسرت .در ایرن زمینره ،افرراد مصراحبهشرونده دالیرل اصرلی ایرن امرر را در
قومیتگرایی و طایفهگرایی ،رقابتهای درون طایفهای و تککرسی بودن حروز انتخابیره و نروع
نظام انتخاباتی ذکر کردند.
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بررسی عوامل فوق ،این پاسخ را به پرسش مقاله میدهد که نظام انتخاباتی فعلی این حروز
انتخابیه ،یعنی نظام اکثریتری ،برا اشرکاالتی مواجره اسرت؛ چررا کره بره شرکل غیرمنصرفانهای
اقلیت هایی را که حتی ممکن است از کارآمدی و شایستگی بیشتری برخوردار باشند ،از دسرتیابی
برابر به کرسی مجلس شورای اسالمی طررد مری کنرد کره ایرن امرر موجرب ایجراد خشرونت و
درگیریهای بین طایفهای بوده است .لذا ،نظام انتخاباتی ترجیحی به عنروان الگرویی مطلروب و
کارآمد که با بافت فرهنگی ،عقیدتی ،ج رافیایی و قرومی ایرن حروز انتخابیره هماهنرگ اسرت،
پیشنهاد میشود .از آنجا کره نامزدهرای انتخابراتی بره آرای اولویرتهرای بعردی رأیدهنردگان
نیازمندند ،باید با جامعنگری منافع همه گروه های اجتماعی را در نظر داشته باشند .لرذا عراله برر
جذب آرای طرفداران سنتی خود ،باید اقداماتی انجام دهند که بتوانند نظر مثبت سایر گرروههرای
اجتماعی را نیز به سوی خود ،جلب و جذب نمایند .برای انجام این موضوع ،احزاب بزرگتر بررای
به دست آوردن انتخابهای اولویتهای بعدی رأی دهندگان بعضراً قبرل از انتخابرات برا احرزاب،
نامزدها و سران طوایف دیگر وارد مذاکره شده ،با انجرام تعهرد بره رعایرت منرافع آنهرا ائرتالف
می کنند .اجرای این نظام انتخاباتی در این حوز انتخاباتی در درازمدت باعرث انسرجام اجتمراعی
میشود و بنیانهای وحدت را تثبیت می کنرد و از چندپارچره شردن جامعره جلروگیری بره عمرل
میآورد .همچنین در این شیو رأیدهی ،گاه وضعیتی بهوجود میآید که طایفههرای کوچرکترر
هم بخت پیروزی در انتخابات را داشته باشند ،یا الاقل در صورت عردم پیرروزی نرامزد از طایفر
خویش ،از آنجا که در موفقیت نامزد پیروز نقش داشته اند ،خود را سهامدار این موفقیت دانسته ،با
فرد پیروز و همطایفهایهرای وی احسراس همبسرتگی و همراهری مریکننرد کره در درازمردت
همگرایی را جایگزین واگرایی میکند.
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