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تحلیل نتایج انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی در پرتو قاعده اکثریت
حسن خسروی1

چکیده

نتایج انتخابات در نظام مردم ساالر گویای میزان مطلوبیت زمامداری و اصالت سازوکار 
انتخاباتی جهت تحکیم حاکمیت ملی و انعکاس اراده عمومی است. در این راستا، قاعده 
اکثریت در جهت تحقق آرمان های مردم ساالری و تصمیم سازی جمعی نقش مهمی ایفا 
می نماید. پژوهش با هدف شیوه تاثیرگذاری این قاعده بر دستیابی به نمایندگی پرمعنا و 
اصیل، تضمین مفهوم حاکمیت ملی، اندیشه چندصدایی در زمامداری و تحلیل و سنجش 
نظام انتخاباتی و نتایج دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی در انطباق با اصول و قواعد 
مطلوب انتخاباتی و قاعده اکثریت انجام شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل موضوع 
نظام  که  می دهد  نشان  تحلیلی،  و  توصیفی  آماری،  از شیوه  استفاده  با  نتایج  استخراج  و 
رأی گیری انتخابات مجلس به دلیل اتخاذ شیوه رأی گیری نامتجانس، منجر به مشارکت 
پایین شهروندان شده و نرخ شاخص نمایندگی پایین نمی تواند گویای نمایندگی جمعی و 
عصاره اراده ملت و ترکیبی از اکثریت همه ذینفعان اجتماعی باشد و همچنین موید این امر 
است که مجلس یازدهم در انطباق با قاعده اکثریت، نمایندگی پرمعنا و اصیل شکل نگرفته و 
نیازمند اصالح نظام انتخاباتی در مسیر حداکثری سازی مشارکت مردم و ایجاد زمینه مساعد 

برای رقابت منصفانه است.
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87 مقدمه

انتخابات سازوکار و روشی مسالمت آمیر برای تصدی و انتقال آرام قدرت و تبدیل اراده 
عمومی به اندیشه حاکمیت یکپارچه ملی و انسجام بخشی به زیست جمعی با توسل به نظام 
تصمیم گیری جمعی است. در زندگی مشترک تعارض منافع و اراده ها امری طبیعی است، 
چون تنوعی از افکار و اندیشه ها که مختص همه انسان ها است در جامعه وجود دارد و 
به حکم بنیادین اصالت آزادی اراده و برابری ذاتی انسان ها، هیچ کس نمی تواند بر دیگران 
برقرای نظم،  آزادی در جهت  از  اعطای بخشی  به  نیاز  اما زندگی جمعی  برتری جوید. 
عدالت و به سامانی جامعه است. زیست مشترک نوعی مدیریت جمعی در جهت نائل شدن 
به منافع و قواعد مشترک را اقتضاء می نماید. درک و احراز منافع جمعي و تضمین اراده 
عمومی منوط به اشتراک گذاردن تمام اراده ذینفعان اجتماعی است تا از ابراز آزادی اندیشه ها 
قدر متیقنی از منفعت عمومی و توافقات اجتماعی حاصل شود و سازوکار احراز این مهم، 
»قاعده اکثریت« است. قاعده اکثریت انعکاس دهنده اراده آزاد جمعی عموم شهروندان است 
که با رضایت همه به موجب فرایند گزینش بدست آمده تا نمایندگان ملت از طرف آن ها 

زیست جمعی را ساماندهی نمایند.
اعمال قاعده اکثریت در نظام مردم ساالر موضوعیت دارد، چرا که حاکمیت همچون 
نظام  در  شرکت  با  و  است  کل  از  سهم  یک  صاحب  هر کس  که  است  سهامی  شرکت 
تصمیم گیری جمعی، به میزان سهم خود در تحقق مفهوم حاکمیت ملت، مشارکت می نماید 
از چنین  نمایندگی حاصله  را محقق سازد.  »ملت«  متحد  و  یکپارچه  مفهوم مجموعه  تا 
قاعده ای تحت عنوان »نمایندگی اصیل و پرمعنا« در نظام انتخاباتی شهرت دارد. لذا، هدف 
اساسی پژوهش تاثیر این قاعده در تحقق مفهوم حاکمیت ملی و نمایندگی پرمعنا از طریق 
ارزیابی نتایج انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی با تاکید بر شهر تهران و با روش 
آماری، احراز شاخص مشارکت و توصیفی-تحلیلی است. در این راستا، این پرسش بنیادین 
مطرح می شود که آیا نظام انتخاباتی و نتایج انتخابات دوره یازدهم مجلس در انطباق با قاعده 
اکثریت و نمایندگی پرمعنا و اصیل قرار دارد؟ فرض بر این است که به دلیل اتخاذ نظام 
انتخاباتي و شیوه رای گیری نامتجانس اکثریت ساده و تناسبی ساده غیرحزبی )حد نصاب 
یک پنجم حاضران( در مرحله اول و تمرکز بر اکثریت نسبی حاضرین در مرحله دوم و عدم 
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وجود سازوکارهای تضمین مشارکت حداکثری شهروندان، نظیر عدم تخصیص کرسی به 88
همه ذینفعان اجتماعی، ترکیب مجلس منجر به حاکمیت اقلیت سیاسی بر اکثریت می شود، 

بنابراین از اصول قاعده اکثریت و نمایندگی پر معنا تبعیت نمی نماید. 
در راستای تحلیل موضوع پژوهش، ابتدا مفهوم قاعده اکثریت، سپس به شیوه رای گیری 
اکثریتی و با احراز شاخص مشارکت شهروندان از طریق استخراج نتایج آماری، نتایج به 
و  اکثرت  قاعده  پرتو  در  اسالمي  مجلس شوراي  یازدهم  دوره  انتخابات  در  آمده  دست 

نمایندگی پرمعنا مورد آسیب شناسی و تحلیل قرار گرفته می شود.

1- قاعده یا حاکمیت اکثریت1

زیست اجتماعی، تنوع اندیشه ها و اصالت داشتن اراده آزاد بشر هموراه می تواند منشا 
بروز اختالفات را فراهم نماید و در جامعه چنانچه هر فردی بخواهد بر اساس خودمختاری 
فردی و تبعیت از منافع شخصی با دیگران رفتار نماید، طبیعتا جدال و چالش آغاز می شود 
و افراد در وضعیت تعارض اراده و منافع با یکدیگر قرار می گیرند. در طول تاریخ زندگی 
جمعی بشر، راهکارها و روش های زیادی برای جلوگیری از تنش، تعارض و بروز اختالفات، 
جنگ ها و رفع تنش ها در جهت حفظ نظم، امنیت، برقرای صلح، آرامش و صیانت از کرامت 
انسانی و حقوق بنیادین بشری مطرح و اجرا شده است که در میانه نظام های اقتدار گرا و 
مردم ساالری در نوسان بوده اند. یکی از مهمترین راهبردهای اساسی بشر در عصر جدید 
توسل به گفتمان زندگی جمعی، تصمیم گیری گروهی، مشارکت همه، تساهل و تحمل 
اندیشه ها، اشتراک پذیری منافع، محدود-سازی اراده آزاد به منافع مشترک، رعایت حقوق 
همدیگر و اتخاذ تصمیم بر اساس نظر جمع و احترام سایرین است که در گفتمان سیاسی و 
حقوقی امروزه به عنوان »قاعده اکثریت« شهرت یافته است. این قاعده بیانگر اقدامی جمعی 
در جهت ساماندهی اجتماعی و مدیریت کارآمد جامعه با مشارکت همه ذی نفعان در مسیر 
صلح و دستیابی به آرمان ها و سعادت بشری است تا جامعه در بستر اختالف و تنش قرار 
نگیرد. با توسل به تصمیم گیری جمعی، همه احساس نمایند که خود-حاکم و خود-آیین و 
به طور جمعی در  تعیین سرنوشت خود و مدیریت اجتماعی جامعه دخیل هستند و خارج 
از اراده جمعی خود، کسی بر آنها حکمرانی نمی نماید و تحت اجبار بیرونی غیر از اراده 
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89 جمعی خود نیستند. لذا »قاعده اکثریت نوعی رویه رای گیری جمعی در اجتماعات مشورتی 
)Herod, 2007: 2( .»و نهادهای انتخابی محسوب می شود

از  منظور  می رود.  به کار  »اقلیت«  مقابل  در  اغلب  سیاسی  گفتمان  در  اکثریت  قاعده 
اقلیت در فرهنگ سیاسي، رقابت افراد و گروه هایي است که با برخورداري از حقوق برابر 
شهروندي براي جلب افکار عمومي فعالیت مي کنند. گروه ها و یا افرادي که حمایت نصف 
+ یک شهروندان را به دست مي آورند، اکثریت مطلق و رقیبان آنان اقلیت مطلق نامیده 
مي شوند. )صالحی، 1383: 30-75( ویژگي اصلي اقلیت و اکثریت سیاسي، تحول دایمي 
و بي ثباتي است. با درک آزادی اراده و اندیشه و اصالت حاکمیت همه، امکان جابه جایی 
اکثریت با اقلیت در آینده وجود دارد و اساس قاعده اکثریت بر لزوم چرخش صلح آمیز 
قدرت برای انعکاس همه اندیشه ها و دگر اندیشان در جامعه است. پس مفهوم قاعده اکثریت 
در ساماندهی و مدیریت اجتماع با استفاده از نظام تصمیم سازی جمعی و سازوکار انتخابات 
معنا پیدا می کند که به موجب آن گروهی از افراد در فرایند تصمیم گیری جمعی با حضور 
همه بازیگران اجتماعی به طور موقت قدرت را به دست گرفته و پس از دوره-ای محدود 
نمایندگی، قدرت را در اختیار سایرین یا سایر گروه های اقلیتی قرار می دهند و این فرایند و 
بازی چرخش قدرت، صلح و سازش را در جامعه برقرار می نماید. در نگرش اسالمی، این 
قاعده در جهت »نظرخواهی، مصلحت اندیشی و تشخیص مصالح عمومی به کار می رود«. 
)ر.ک. یثربی، 1390: 324 و موسویان، 1389: 14-24( در عمل، اجرای حاکمیت مردم در 
نظام مردم ساالر از طریق قاعده بنیادین »اکثریت« است؛ یعنی هنگامی که به موضوعی رای 
داده می شود، طرف بیشتر، برنده رای گیری است و از این جهت سازوکار رای اکثریت برای 
نظام تصمیم گیری جمعی اعم از انتخابات یا موضوعات دیگر اتخاذ می شود. پس هنگامی که 
از عبارت »مردم نظر می دهند«، یا »به اراده مردم باید احترام گذارده شود«؛ صحبت می شود، 
تحقق این مفاهیم وابسته به ابراز اراده مردم از طریق قاعده اکثریت است. »تصمیم گیری 
بر مبنای موافقت اکثریت مردم، عمدتا حمایت از آنها را به دنبال دارد تا اقدام عیله آنها«. 

)Democracyweb, 2020: 2-3(
رای اکثریت صرفا برای انتخاب مدیران و نمایندگانی است تا بر اساس قانون اساسی 
و حق های بنیادین همه شهروندان حتی گروه های اقلیت، با وضع قوانین و مقررات زندگی 
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اجتماعی را ساماندهی کنند. قاعده کلی وشیوه زمامداری اکثریت اینگونه است که »باید در 90
پی اتخاذ تصمیم، رویه و رفتاری باشد که اگر خود نیز در اقلیت بود، انتظار داشت اینگونه 
تصمیم گرفته می شد؛ چه بسا در انتخابات بعدی در اقلیت قرار گیرد. پس باید با حفظ 
منافع همه، حتی اقلیت حکمرانی نماید. برای جلوگیری از حاکمیت یکدست اکثریت بهتر 
است که محتوای اکثریت و مجالس از اتحاد و ائتالف اکثر احزاب و انجمن ها تشکیل شود 
تا منجر به دیکتاتوری و اقتدارگری اکثریت یکدست نشود. به عبارتی، اکثریت اقلیت ها و 
 Democracyweb, 2020:( .»ائتالف گروهای نامتجانس در مجلس اکثریت را تشکیل دهد
7-3( »تصمیمات حاصله از قاعده اکثریت باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد چه بسا 

موجب سوء استفاده و تضییع حقوق دیگران شود و تبدیل به اقتدارگرایی اکثریت علیه اقلیت 
شوند«. )Patrick, 2006: 56-70( به موجب این قاعده به اراده همه مردم، بازیگران و ذینفعان 
احترام گذاره می شود و همه آنها احساس می کنند که در فرایند تصمیم گیری حضور و نقش 

فعالی دارند و خود را با تار و پود تصمیم اتخاذی همسو و همرا می کنند.
در مجموع، قاعده اکثریت در نظام مردم ساالر چند مولفه اصلی دارد: »1-یک سازوکار 
شفاف برای نظام تصیم گیری جمعی و بر اساس مشارکت عامه مردم یا ذینفعان گروهی 
2- احراز حد نصاب اکثریت )50+1( 3-تبعیت از قوانین اکثریت 4-احترام به حقوق اقلیت 
5- تشکیل نهادی از تمام ذینفعان مجموعه 6- تبعیت اکثریت از قانون اساسی 6- امکان 
بر  پاسخگویی  و  کنترل  سازوکار  اعمال   -8 اکثریت  مجدد  تصمیم  با  قدرت  جابه جایی 
تصمیمات اکثریت«. تصمیم سازی بر اساس این حد نصاب )50+1( عمدتا در جهت تحقق 
هدفی جمعی، مدیریت  و ساماندهی زندگی اجتماعی و رفع اختالفات در امور اجتماعی 

به کار می رود. 

2- نظام انتخاباتی اکثریتی و انتخابات مجلس شوراي اسالمي

2-1- انتخابات اکثریتي
تحقق حاکمیت مردم و قاعده اکثریت مستلزم طراحی سازوکار و روشی کارآمد است تا 
اراده عموم بتواند بر خود حکمرانی نماید و نظام سیاسی بر اساس رضایت و مشارکت عامه 
مردم اداره شود و امروزه سازوکار این مهم انتخابات می باشد. انتخابات بر اساس حق رای و 
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91 اراده آزاد بشر و اصل خودمختاری بنا نهاده می شود و در مدیریت نوین اجتماعی از طریق 
شرکت در نظام مشارکت جمعی و رای دهی، قاعده اکثریت جلوه عملی به خود می دهد. پس، 

سازوکار اجرایی  قاعده اکثریت در نظام مردم ساالر پدیده انتخابات و نظام اخذ رای است.  
در تقسیم بندی مرسوم از نظام های انتخاباتی »نظام رای گیری به دو دسته مهم »اکثریتی 
و تناسبی« طبقه بندی می شوند )ر.ک. رینولدز و دیگران، 1391؛ فارل، 1392( که هر کدام 
دارای دسته بندی های مختلفی است. تمرکز در این پژوهش بر نظام اکثریتی و شیوه احراز 
مفهوم اکثریت با توسل به قاعده اکثریت است. در هر کدام از نظام های انتخاباتی مالک و 
معیاری برای تعیین برنده یا برندگان تعیین می شود که در اصطالح انتخاباتی به »حد نصاب« 
مشهور است. حد نصاب های انتخاباتی بر حسب ماهیت و ساختار نظام انتخاباتی و ترکیب 
مجلس و نظام حزبی یا غیرحزبی متفاوت خواهد بود.  لذا هر نظام انتخاباتی حد نصاب 

مخصوص به خود را دارد.
حد نصاب یا آستانه انتخاباتی کمترین میزان رأیی است که یک حزب یا شخص برای 
ورود به پارلمان باید کسب کند. مثاًل در آلمان حد نصاب انتخاباتی 5 درصد تعریف شده 
 است و احزابی که موفق به کسب این میزان رأی نشوند در پارلمان جایی ندارند. این قانون 
Man-( .5 یا 6 حزب موفق به ورود به پارلمان شوند  سبب شده  است که معموالً فقط حدوداً
gasarian, 2013: 5( »حد نصاب انتخاباتی در ترکیه برای احزاب 10 درصد و در فرانسه 12/5 

است«. )عباسی، 1388: 245( در نظام انتخاباتی پارلمان در ایران، حد نصاب های نصف + 
یک، یک سوم، یک چهارم، یک پنجم )به عنوان آخرین شیوه تعیین برنده( برای مرحله 
اول و اکثریت نسبی به هر میزان رای در مرحله دوم به موجب قانون انتخابات مجلس و 

اصالحات بعدی اتخاذ شده است. 
نظام انتخاباتی اکثریتی، نظامی است که در آن مالک تصمیم گیری جمعی، احراز رضایت 
و کسب نظر اکثر اعضای یک مجموعه یا نهاد است. در این نظام هر گزینه، یا موضوعی، یا 
فردی که دارای بیشترین تقاضا را داشته باشد به عنوان اندیشه برتر بر سایر موارد ارجحیت 
پیدا می کند و تبدیل به قانون حاکم یا تصمیم جمعی می شود. اجرای قاعده اکثریت در 
قالب نظام رای گیری اکثریتی »جامعه یا مجموعه را در مقابل هرگونه اقتدارگری، زورگویی، 
 )Vermeule, 2007: 643-658( .»یکتاساالری، تک صدایی، اقلیت غیرمردم ساالر بیمه می نماید
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شیوه های اجرایی نظام انتخاباتی اکثریتی در قالب های مختلفی پیاده سازی می شود که دارای 92
قواعد و اصول کلی مشترکی هستند اما در محاسبه و حد نصاب و تا حدودی روش اجرا 
اکثریتي عبارتنداز: »1-  انتخاباتي  نظام  به طور خالصه مصادیق  دارند.  تفاوت هایی  با هم 
اکثریت ساده:2 )نصف + 1 اعضای حاضرین( 2- اکثریت مطلق:3 )نصف + 1 از کل اعضای 

مجموعه یا واجدین شرایط(« )ر.ک. ایمی، 1396(

2-2- نظام رأی گیری اکثریتی انتخابات مجلس شورای اسالمی
انقالب  ابتدای  از  مجلس  انتخاباتی  قوانین  در  اکثریت  نظام  تحوالت  سیر  مطالعه  با 
اسالمی، سه قانون در سال-های 1358، 1362، 1378 و با اصالحاتی در دوره های مختلف 
را می توان ذکر نمود. در همه این قوانین، نظام انتخاباتی مجلس اکثریتی دو مرحله ای بوده 
و تغییر بنیادینی نداشته است و فقط حد نصاب با اکثریت مطلق آراء )نصف به عالوه یک 
کل آرای ماخوذه در هر حوزه انتخابیه( برای مرحله اول در قانون سال 1358 شروع شده 
و با تقلیل حد نصاب به یک سوم در قانون سال 1362 و یک چهارم در سال 1378 و 
اصالحیه 1395 یک پنجم ادامه یافته است. اما میزان اکثریت نسبی در مرحله دوم در همه 
قوانین انتخاباتی مجلس بدون تغییر باقی مانده است. لذا حد نصاب برای مرحله اول روند 
نزولی داشته است. )ر.ک.سائلی د ه کرده، 1378؛ هاشمی و مختاری، 1390؛ احمدی، 1389؛ 
خرمشاد و رفیعی قهساره، 1397: 99( آخرین تغییر نظام انتخاباتی به موجب اصالحیه قانون 

انتخابات مجلس در تاریخ سوم خردادماه 1395 به شرح ذیل می باشد: 
ماده 8 )اصالحی(: »در انتخابات مجلس شورای اسالمی فرد منتخب در مرحله  اول 
انتخابات، باید حداقل بیست  درصد )20–( از کل آرا را کسب نماید و انتخاب در مرحله  

دوم و همچنین انتخابات میان  دوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است«. 
 بر اساس تبصره 3 ماده 9 )الحاقي1386/12/1(: »آراي باطل مأخوذه، در حد نصاب 
انتخاب نماینده، موضوع ماده )8( این قانون، محاسبه نمي گردد«. لذا مالک انتخاب منتخب، 
کسب بیست درصد از آراء صحیح است نه کل آراء ماخوذه آن حوزه انتخابیه«. به عبارت 
دقیق تر، برای تجمیع و اعالم اسامی منتخب یا منتخبین انتخابات، آراء نامزد ها بر تعداد آراء 

صحیح حوزه انتخابیه تقسیم و درصدگیری خواهد شد.  
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93 3- ابعاد مهم انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در تاریخ دوم اسفندماه 1389 با حضور 
42/57 درصد از واجدین شرایط رای برگزار شد )گزارش رسمي وزارت کشور( که در 
با  پنجم  را داشته است. )قبال مجلس  قبل کمترین درصد مشارکت  به دوره های  مقایسه 
مشارکت 71 درصد رکورددار و مجلس هفتم با 51 درصد کمترین نرخ مشارکت داشته 
است( در مجموع 24 میلیون و 512 هزار و 404 نفر )48 درصد بانوان و 52 درصد آقایان( 
در انتخابات شرکت کردند، واجدین شرایط رای 57 میلیون و 918 هزار و 159 نفر بودند 
و 2 میلیون و 931 هزار نفر رای اولی بود. از 208 حوزه انتخابیه، 203 حوزه انتخابیه، ملی 
محسوب می شوند و 5 حوزه انتخابیه هم مربوط به اقلیت های دینی است، همچنین 174 
حوزه انتخابیه هم تک نماینده هستند. )گزارش رسمي وزارت کشور( کمترین مشارکت در 
استان تهران که 26 درصد بود و بعد از آن استان های البرز با 28، کردستان با 31 و اصفهان 
با 36 درصد قرار دارند و بیشترین نرح مشارکت متعلق به استان کهکیلویه و بویر احمد با 
71 درصد بود. گرایش سیاسی نمایندگان مجلس یازدهم عبارتند از: 221 نماینده اصولگرا، 
حدود 19 نفر اصالح طلب و اعتدال گرا، 34 نفر مستقل،11 نفر در مرحله دوم )که در 8 
حوزه، اصولگرایان به ترکیب مجلس اضافه شدند( و 5 نفر اقلیت های دینی. اصوگرایان 
تقریبا موفق شدند اکثریت خاص بیش از سه چهارم از کل کرسی ها را کسب کنند که تاکنون 

مجلس فاقد چنین اکثریت برتری بوده است.
با بررسی مختصر آمار میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس به نظر می رسد، برخی 
از مردم از وضعیت موجود در کشور رضایت نداشته باشند و همچنین ناکارآمدی دولت در 
تامین برخی زیرساخت های کشور در کنار عوامل دیگر، نتوانسته است قاعده اکثریت مطلق 
را در ترکیب نمایندگان منتخب محقق نماید، لذا زمینه تحقق مفهوم »نمایندگی پر معنا و 

کارآمد« فراهم نشده است. 
3-1- نتایج انتخابات استان تهران و شهر تهران

شاخص نتایج کلی انتخابات در استان تهران و شهر تهران در نمای کلی به شرح ذیل 
قابل اشاره است:

1-کل واجدین شرایط رای استان تهران: 9 میلیون و 644 هزار و 981 نفر
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2-کل افرادی که در استان تهران شرکت نکرده اند: 7105218 - معادل 73/66 درصد94
3-کل واجدین شرایط رای شهر تهران: 7 میلیون و 173 هزار نفر 

2-کل افرادی که در شهر تهران شرکت نکرده اند : 5331109 نفر - معادل 74/32 درصد
4-کل شرکت کنندگان در استان تهران: 2 میلیون و539 هزار و 763 نفر - معادل 26/34 

درصد
5-کل شرکت کنندگان شهر تهران: یک میلیون و 841 هزار و 891 نفر از شهر تهران- 

معادل 25/68 درصد
6-کل رای برندگان در استان تهران:  1510655 رای

نتایج انتخابات مجلس یازدهم در کل استان ها جهت احراز شاخص نمایندگی پر معنا و 
اصیل و سنجش میزان درصد مجموع آراء منتخبین به نسبت کل واجدین شرایط را در قالب 

جدول شماره )1( می توان مشاهده نمود.

جدول شماره )1(- نمایندگی پرمعنا و اصیل

*در حوزه های چند کرسی مالک نفر اول در نظر گرقته شده است. مثل تهران

*در حوزه های چند کرسی اگر برندگان از طیف های مختلف بوده اند آراء همه آنها مالک قرار گرفته شده است.

*در حوزه هایی که به دور دوم کشیده شده آراء نفر برتر در دور اول مالک قرار گرفته شده است.

تعداد استانردیف
کرسی

واجدین 
شرایط رأی 

استانی

آرای مأخوذه 
صحیح 
استانی

درصد 
شرکت 
کنندگان

مجموع آراء 
منتخبین 

استان

درصد منتخبین به 
واجدین شرایط 

استانی
192/977/89612969444350940217/10آذربایجان شرقی1
122/379/65611235674742503617/86آذربایجان غربی2
79746254895805022210522/78اردبیل3
20360353913114373664713317/95اصفهان4
317505904965222819261111/00البرز5
3459763272157597930617/24ایالم6
47833323668294713370517/07بوشهر7
359644981253976326151065515/66تهران8
47323043325914510896514/87چهار محال بختیاری9
45640092728124814948126/50خراسان جنوبی10



ت
ری

کث
ه ا

عد
 قا

تو
 پر

در
ی 

الم
 اس

ی
ورا

س ش
جل

م م
ده

یاز
ره 

دو
ت 

ابا
تخ

ج ان
تای

ل ن
حلی

ت

95 18457623521745354871915415/71خراسان رضوی11
46583423521265316850325/59خراسان شمالی12
18356974915117754247591913/33خوزستان13
58027373888954812767215/90زنجان14
4514197244105479064517/62سمنان15
816413149875486040656124/77سیستان و بلوچستان16
18353674215539024465313818/46فارس17
49254783904554217255818/64قزوین18
38263723556004321831526/41قم19
61237895388337311095738/85کردستان20
10212635210897045168584232/25کرمان21
815463726622524319945912/89کرمانشاه22
کهکیلویه و بویر 23

احمد
35436963775667118109833/30

713372327610205721747816/26گلستان24
1319854738202984128598214/40گیالن25
914806446908884726146517/65لرستان26
12243474211111664642804517/58مازندران27
710783674280584016764215/54مرکزی28
511741646110835230525626/00هرمزگان29
914047306284354525990118/50همدان30
47225573458544816854823/32یزد31

285579181592451240442/57981570316/94مجموع
اقلیت های دینی- بر مبنای آراء مأخوذه صحیح- به دلیل نداشتن آمار کل واجدین شرایط-کل اقلیت ها هم در 

جمع باال محاسبه شده است
--13535348698/61زرتشتیان1
--11687126174/75کلیمیان2
--15275349366/21ارامنه شمال3
--12494107142/94آشوری و کلدانی4
-11551115874/66ارامنه جنوب5

--5145421046971/10مجموع
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96
جدول شماره )2(- نتایج انتخابات استان تهران و شهر تهران

واجدین 

شرایط 

استانی

شرکت 

کنندگان 

استانی

درصد 

شرکت

استانی

کل آراء 

مأخوذه 

صحیح 

منتخبین 

استانی

درصد 

منتخبین 

به 

واجدین

استانی

واجدین 

شرایط 

تهران

کل آراء 

مأخوذه 

صحیح 

تهران

درصد 

شرکت

تهران

میزان 

رأی نفر 

اول تهران

درصد 

نفر اول 

تهران به 

واجدین 

استان

درصد 

نفر اول 

تهران به 

واجدین 

تهران

درصد نفر 

دوم تهران 

به شرکت 

کنندگان 

تهران
9644981253976326/33151065515/607173000184189125/68126528713/1117/6368/69

جدول شماره )3(- نتایج شهر تهران- نفر دوم )مصطفی میرسلم( و نفر سی ام )عزت اهلل تاالرپشتی(

واجدین 
شرایط 
تهران

کل آراء 
مأخوذه 
صحیح 
تهران

درصد 
شرکت 
تهران

میزان رأی 
نفر دوم 

تهران

درصد نفر 
دوم تهران 
به واجدین 

تهران

درصد نفر 
دوم تهران 
به شرکت 
کنندگان 

تهران

میزان رأی 
نفر سی ام 

تهران

درصد نفر 
سی ام تهران 
به واجدین 

تهران

درصد نفر 
سی ام تهران 
به شرکت 
کنندگان 

تهران
7173000184189125/6889231812/4348/446422148/9534/86

به منظور ارزیابی جایگاه و موقعیت منتخبین شهر تهران نسبت به واجدین شرایط استانی 
و شهر تهران و مقایسه با موقعیت مشابه منتخبین در مجلس دهم به چند نمونه به شرح ذیل 

اشاره می شود: 
*نفراول - محمد باقر قالیباف: 1265287 رای

الف- نسبت به کل شرکت کنندگان در شهر تهران 68/69 درصد 
ب- نسبت به کل شرکت کنندگان استان تهران 49/90 درصد
ج-نسبت به کل واجدین شرایط استان تهران: 13/11 درصد

د-نسبت به کل واجدین شرایط شهر تهران: 17/63 درصد
*نفر دوم- مصطفی میرسلیم: 892318 رای 

الف- نسبت به کل شرکت کنندگان در شهر تهران: 48/44 درصد
ب- نسبت به کل شرکت کنندگان در استان تهران: 35/19 درصد

ج-نسبت به کل واجدین شرایط استان تهران: 9/25 درصد
د-نسبت به کل واجدین شرایط شهر تهران: 12/43 درصد

*نفر سی ام -عزت اهلل تاالرپشتی: 642214 رای )رای وی تقریبا معادل نفر آخر لیست 
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97 اصولگرایان در دوره دهم، آقای محمد ناظمی اردکانی با 626825 رای - 19/30 درصد 
می باشد( 

الف- نسبت به کل شرکت کنندگان در شهر تهران: 34/86 درصد
ب- نسبت به کل شرکت کنندگان در استان تهران: 25/32 درصد

ج-نسبت به کل واجدین شرایط استان تهران: 6/65 درصد
د-نسبت به کل واجدین شرایط شهر تهران: 8/95 درصد

*نمونه آراء برخی نمایندگان مجلس دهم
اصالح طلبان:

1-محمدرضا عارف: نفر اول اصالح طلبان با 1608926 رای معادل 55/26 درصد
30- عبدالرضا هاشم زایی : نفر سی ام اصالح طلبان با 1078818 رای معادل 33/22 درصد

اصولگرایان:
1-غالمعلی حداد عادل: نفر اول اصولگرایان با 1057639 معادل 32/57 درصد

2- مرتضی آقا تهرانی: نفر دوم با 88034  رای معادل 27/22 درصد
30- آقای محمد ناظمی اردکانی نفر سی ام با 626825 رای معادل 19/30 درصد 

بررسی آمار و اعداد مربوط به تعداد آراء یازدهمین دوره انتخابات مجلس در شهر تهران 
نشان می دهد، اصولگرایان صدردصد کرسی ها را کسب نموده اند و از طرفی هیچ کدام از 
اصالح طلبان بیش از 100 هزار رأی کسب نکرده اند. برخی چهره های شاخص اصالح طلب 
که در رتبه های 34 به بعد هستند می توان به مجید انصاری با 69 هزار و 151 رأی، سهیال 
جلودار زاده با 67 هزار و 820 رأی و مصطفی کواکبیان با 61 هزار و 396 رأی اشاره کرد. 
آراء اصالح طلبان در مجلس یازدهم نشان می دهد که سر لیست آن ها 69151 رای و عنوان 
نفر 34 ام را کسب کرده است که به نسبت به واجدین شرایط شهر تهران 0/96 درصد 
)کمتر از یک دصد( می باشد. در حالی که آقای محمدرضا عارف سرلیست اصالح طلبان در 
دوره دهم 1608926 رای، معادل 55/26 درصد آراء را کسب نمود. در ارزیابی و تحلیل 
موضوع می توان عنوان نمود که شهروندانی که به جریان اصالحات در دوره دهم رای داده 
بودند در انتخابات شرکت نکرده اند. با مقایسه آراء آقای انصاری در دوره یازدهم و آقای 
رای  تهران، حدود 1539775  در  رای اصالح طلبان  از 1608926  در دوره دهم،  عارف 
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کم شده است. این کاهش بسیار شدید گویای عدم شرکت کامل طرفداران اصالح طلبان 98
در انتخابات یازدهم است. به عبارتی 95/70 درصد از طرفدران آنها در انتخابات تهران 

مشارکت نداشته اند. 
3-2- ارزیابی و تحلیل موضوع: نفر اول انتخابات در شهر تهران آقای قالیباف است 
که مورد اعتماد طیف مذهبی و افراد دیگری هم قرار می گیرد اما با احتساب رای نفر دوم 
لیست اصولگرایان می توان به حد نصاب و شاخصه رای اصولگرایان رسید که آقای میرسلیم 
با 892318 رای است. نفر دوم لیست اصولگرایان در دور دهم، آقای مرتضی آقا تهرانی 
است با  868025 رای، معادل 47/12 درصد. میزان رای وی در مجلس دهم به عنوان نفر 
دوم 884034 معادل 27/22 درصد می باشد که در مقایسه با رای آقای میرسلیم در دوره 
یازدهم 8 هزار رای افزایش داشته است. نفر آخر لیست اصولگرایان )یعنی30 ام( آقای 
عزت اهلل تاالرپشتی: 642214 رای معادل 34/80 درصد است و در مقایسه با نفر آخر لیست 
اصولگرایان در دوره دهم )یعنی نفر 60 ام( آقای محمد ناظمی اردکانی با 627825 رای 

معادل 19/30 درصد، یعنی حدود 16 هزار رای بیشتر کسب کرده است.
 تعداد آراء اصولگریان در دوره یازدهم نشان می دهد از که طرفدران ثابتی برخوردارند 
که عمدتا از افراد مذهبی و وفادار به آرمان های انقالب، نظام جمهوری اسالمی و والیت 
مطلقه فقیه هستند که تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت می کنند و مبنای شرکت آن ها 
ماهیت شرعی، تکلیفی و تلفیقی از حق و تکلیف دارد و بر این اعتقادند که نقس شرکت 
در انتخابات امنیت ملی و ثیات سیاسی ایجاد می کند و مهمتر از همه تبعیت از فرامین و 
دعوت مراجع تقلید و ولی فقیه است و همچنین عمل به فرموده حضرت امام )ره( که حفظ 
نظام از اوجب واجبات است. با شرکت در انتخابات و انجام تکیف شرعی و شهروندی، 
در مسیر حفظ نظام و جامعه اسالمی گام برمی دارند. لذا این فرض محتمل است که اگر 
طرفداران اصالح طلبان با همان میزان رای آقای عارف در انتخابات شرکت می کردند مجددا 
می توانستند 30 کرسی شهر تهران را تصاحب نمایند. با وجود آنکه فهرست اصولگرایان 
پیروز انتخابات تهران شد، اما بررسی آراء منتخبان مجلس دهم و یازدهم نشان می دهد 
که محمدرضا عارف در انتخابات دور قبل، با کسب یک میلیون و 608 هزار و 926 رای، 
جایگاه اول را کسب کرده بود و علی مطهری نیز با یک میلیون و 447 هزار 713 رای، نفر 
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99 دوم منتخبان مجلس دهم از تهران شده بود. همچنین این مقایسه نشان می دهد که تعداد 
آرای نفر دوم انتخابات مجلس یازدهم یعنی مصطفی میرسلیم، حتی به تعداد آرای عبدالرضا 
در  نمی رسد.  هم  بود،  دهم  مجلس  انتخابات  برای  تهران  منتخب  آخرین  که  هاشم زایی 
انتخابات مجلس دهم عبدالرضا هاشم زایی با یک میلیون و 78 هزار و 817 رای، نفر سی ام 
تهران شده بود. این در حالی است که عزت اهلل اکبری تاالرپشتی نفر آخر تهران در دوره 
یازدهم، با کسب 642 هزار و 214 رای توانسته است به  عنوان نفر آخر اصولگرایان وارد 

مجلس شود. 
در استان تهران حدود 7109427 نفر از کل واجدین شرایط معادل 73/72 درصد در 
انتخابات شرکت نکرده-اند. این تعداد نسبت به دوره های قبل و در مقایسه با سایر استان 
ها بسیار کم است. حال این سوال مطرح می شود که چرا حدود سه چهارم شهروندان استان 

تهران تمایلی به رای دادن نداشته اند، نیازمند پژوهش های مفصل دیگری است.

4- تحلیل و سنجش نتایج انتخابات دوره یازدهم بر اساس معیارهای نظام انتخاباتی مطلوب و قاعده اکثریت 

در تحلیل و ارزیابی نتایج انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی با تمرکز بر 
انتخاباتی و حوزه بندی  نظام  معیارها و مالک های  قواعد،  از اصول،  تهران  استان و شهر 

انتخاباتی کارآمد و مطلوب به عنوان رویه و رویکرد سنجش نتایج استفاده می شود.
4-1- نمایندگی پرمعنا و اصیل

پارلمان عصاره اراده ملت است و باید انعکاس دهنده تمام اندیشه ها و افکار دارای پایگاه 
اجتماعی معقول باشد. در واقع، ترکیب نمایندگان منتخب آیینه تمام نمای ملت و به مثابه 
روح جمعی مردم است که گویی وصف نمایندگی بیان کننده اراده جمع شده عموم و شکل 
تجمیع شده اراده تک تک همه شهروندان است و ترکیب نمایندگان منتخب چیزی جدا از 
تعداد کل اعضای جامعه نیست. لذا اصل نمایندگی در پرتو نظریه حاکمیت ملی موجه سازی 
می شود و حاکمیت ملی، یعنی یک مجموعه تفکیک ناپذیر از اعضای بهم پیوسته کل جامعه 
است و هر کدام قطعه ای از حاکمیت را در به طور برابر در اختیار دارند و با شرکت در 
انتخبات و تعیین سرنوشت اجتماعی، مفهوم جمعی حاکمیت ملی را تکمیل می نمایند و 
الزمه تکمیل شدن آن، حضور حداکثری شهروندان است و هرچه مشارکت بیشتر شود این 



ی 11(، پاییز 1399
ل سوم، شماره سوم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

مفهوم واحد کاملتر و برعکس، هر چه مشارکت کمتر شود ناقص تر و کم رنگ تر می شود 100
و بر اساس قاعده اکثریت در صورت کمتر شدن از 50 درصد، اصال حاکمیت ملت و اصل 
نمایندگی واقعی محقق نمی شود و ترکیبی کامال ناقص از روح جمعی است. اما در صورت 
مشارکت بیش از 50 درصد شرط الزم تکمیل تصویر واحد حاکمیت ملت و روح جمعی 
فراهم می-شود اما شرط کافی این است که نزدیک به صد درصد شود تا نظریه حاکمیت 

ملی و در نتیجه نمایندگی اصیل و پر معنا محقق شود. 
الزمه تکمیل شدن روح جمعی ملت در قالب مفهوم اصیل حاکمیت ملی، این است 
که نظام انتخاباتی بر اساس برابری فرصت همه گروه ها و بازیگران ذینفع و اکثر اقلیت های 
تنظیم شده باشد. به عبارتی، تمام گروه ها  احزاب سیاسی، انجمن ها، تشکل ها و اقلیت باید 
فرصت حضور در انتخابات را داشته باشند و هر کدام که دارای پایگاه اجتماعی و سیاسی 
معقولی در جامعه داشته باشند باید کرسی هایی تضمین شده بر اساس حد نصاب مقرر در 
مجلس در اختیار داشته باشند تا شاهد ترکیبی از مجلس باشیم که آیینه تمام نمای همه 
گروه ها و بازیگران ذینفع انتخاباتی باشیم و به عبارتی با رویکرد کثرت گرایی مجلس با 
ترکیبی از »اکثریت اقلیت ها و گروههای متکثر معقول« تاسیس شود. در چنین صورتی است 
که نمایندگی اصیل، پرمعنا و واقعی معنا پیدا می کند. چرا که روح جمعی در کالبد منتخبین 
دمیده شده است و ترکیب مجلس انعکاسی از اراده عمومی مردم و اکثریت ملت خواهد بود.
با چنین وصفی از مفهوم نمایندگی اصیل و پرمعنا، نتایج انتخابات دوره یازدهم فاقد 
چنین وصفی خواهد بود. چرا که مطابق جدول شماره یک در خصوص شاخص پرمعنایی 
منتخبین به درصد بسیار پایینی می رسیم. بیشتر استان ها از معیار قاعده اکثریت )نصف+1( 
خیلی کمتر هستند. به طور مثال استان کردستان با حدود 8/86 درصد در پایین ترین و استان 
کهکیلویه و بویر احمد با شاخص 33/30 درصد در باالترین وصف نمایندگی پرمعنا قرار 
دارند. استان تهران نیز با 15/66 درصد یکی از کمترین ها است. این جدول نشان می-دهد 
که شاخص نمایندگی پرمعنای همه استان ها از حد نصاب قاعده اکثریت )نصف بعالوه یک( 
بسیار پایین تر هستند و در نتیجه هم اصل حاکمیت ملی و اصل نمایندگی پر معنا و واقعی 

محقق نشده است. 
شاخص مجموع کل کشور جهت سنجش میزان نمایندگی اصیل و پر معنا 16/96 درصد 
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101 است که حتی از قاعده اکثریت )نصف بعالوه یک(، 83 درصد کمتر است. به عبارتی، 
ترکیب منتخبان مردم در دوره یازدهم انعکاس دهنده اکثریت مردم نیست و در عمل نماینده 
نمی تواند گویای وصف  قطعا  پایینی  لذا چنین درصد  می باشند.  مردم  حدود 17 درصد 
نمایندگی و تحقق حاکمیت ملت و قاعده اکثریت باشد. به طور مثال، در انتخابات شهر 
تهران شاخص نمایندگی پرمعنا و واقعی با استفاده از جدول شماره 2، درصد بسیار پایینی 
را نمایش می دهد.  نفراول- محمد باقر قالیباف: 17/63 درصد، نفر دوم- مصطفی میرسلیم: 

12/43 درصد و نفر سی ام -عزت اهلل تاالرپشتی: 8/95 درصد.
حال این چالش بزرگ هم قابل طرح است. اگر با چنین سازوکار انتخاباتی و شیوه 
اخذ رای، انتخابات آتی برگزار شود و در فرض مشارکت پایین مردم و حتی کمتر از دوره 
یازدهم، قطعا شاخص نمایندگی پرمعنا و اصیل نزول خواهد کرد و بحرانی در مشروعیت 
و مقبولیت نظام فراهم خواهد نمود. لذا الزمه رخ ندادن چنین بحرانی انجام اصالحات در 
محتوای نظام انتخاباتی، حد نصاب برنده شدن، حرکت به سمت شیوه های افزایش قانونمند 
مشارکت همه گروه ها، احزاب، انجمن ها، اقلیت ها و کلیه ذینفعان اجتماعی در قالب نظام 

انتخاباتی ترکیبی تناسبی و اکثریتی است.
4-2- حدنصاب معقول و باکیفیت برنده شدن

نظام رای گیری یا انتخاباتی مجلس شورای اسالمی بر اساس ماده 8 اصالحیه قانون 
انتخابات، نظام اکثریتی دو مرحله ای است. بدین توضیح که در مرحله اول حد نصاب 20 
درصد )یک پنجم( کل آراء ماخوذه صحیح ریخته شده به صندوق )حاضرین( برای برنده 
شدن ضروروی است و در صورت عدم کسب حد نصاب مذکور، انتخابات با حضور دو 
برابر کرسی تخصیص یافته در مرحله دوم با اکثریت نسبی به هر میزان رای برگزار می شود.
در مقام ارزیابی و سنجش چنین نظامی در پرتو قاعده اکثریت و انواع نظام های انتخاباتی، 
تناسبی ساده  و  اکثریتی ساده  نظام  از  »تلفیقی  قابل توصیف است:  ذیل  در چند ویژگی 
غیرحزبی )حدنصابی( در مرحله اول و اکثریت نسبی در مرحله دوم با نظام واحد برای 

مناطق تک حوزه و مناظق چند حوزه است«. 
اکثریتی ساده است که: الف-  این منظر  از  اکثریتی ساده: نظام رای گیری  الف- نظام 
حد نصاب 20 درصد بر اساس اکثریت حاضرین و آراء ماخوذه صحیح تنظیم شده است نه 
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اکثریت کل واجدین شرایط ب- وصف اکثریت مطلق را نیز ندارد، چرا که قاعده اکثریت 102
)نصف+1( کل واجدین شرایط یا حاضرین مدنظر نیست و حد نصاب برنده شدن، کسب 
از قاعده  حداقل یک پنجم آراء ماخوذه صحیح حاضرین است که می تواند بسیار کمتر 
اکثریت باشد و از این منظر نظام انتخاباتی ضمن مغایرت داشتن با اصول قاعده اکثریت 
موجبات نقض اصل نمایندگی پرمعنا و اصیل را فراهم می نماید. نتیجه این نوع رای گیری 
این خواهد بود که افرادی با کمترین رای می توانند کرسی های مجلس را تصاحب کنند؛ 
درحالی که نماینده اکثریت نیستند و به نوعی نماینده اقلیتی محسوب می شوند که بر اکثریت 
حکومت خواهند کرد. با ذکر مثالی می توان چالش و تعارض با اصول بنیادین انتخابات و 

قاعده اکثریت را نمایان ساخت.
آتی  انتخابات  در  اگر  که  است  محتمل  فرض  این  رای گیری،  نظام  چنین  اساس  بر 
مجلس از 60 میلیون نفر واجد شرایط رای به هر دلیلی تنها 10 میلیون شهروند شرکت 
کنند، نمایندگان برنده با کسب حداقل 20 درصد آراء ماخوذه صحیح؛ یعنی 2 میلیون نفر، 
می توانند کل کرسی های مجلس را به دست بگیرند و بعدا در مقام نماینده کل ملت یعنی از 
طرف 60 میلیون نفر قانونگذاری و نظارت بر امور عمومی نمایند. چنین حالتی قطعا مغایر 

اصول نظام مردم ساالر، حاکمیت ملی، قاعده اکثریت و نمایندگی اصیل خواهد بود. 
ساده  تناسبی  ویژگی  منظر  این  از  رای گیری  نظام  غیرحزبی:  ساده  تناسبی  ب-نظام 
غیرحزبی دارد که: الف- کاندیداها به طور مستقل در انتخابات نامزد می شوند و احزاب و 
گروه های ذینفع اجتماعی نمی توانند به صورت فهرستی در انتخابات شرکت کنند. ب- به 
تناسبی است.  اینکه در مرحله اول حدنصاب یک پنجم را مقرر داشته، شبیه نظام  دلیل 
چون در نظام تناسبی، احزاب بر حسب میزان و حد نصاب رای کسب شده صاحب کرسی 
می شوند. مثال در فرانسه حد نصاب برای کسب کرسی 12/5 درصد است، اگر حزبی بتواند 
لذا  به دست آورد.  پارلمان  این حد نصاب را کسب کند می تواند حداقل یک کرسی در 
چنین نظامی دارای اشکاالتی است: اوال، استفاده از شرط حد نصاب نظام تناسبی برای نظام 
اکثریتی مغایر اصول و قواعد نظام های انتخاباتی است، چون تعیین حد نصاب متفاوت از 
قاعده اکثریت )نصف+1( است و صرفا مختص نظام تناسبی حزبی است. ثانیا، تعیین هر 
حد نصابی کمتر از قاعده اکثریت )نصف+1( همچون یک سوم، یک چهارم، یک پنجم چه 
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103 بسا در آینده یک ششم نمی تواند تامین کننده نظام اکثریت و حاکمیت اکثریت ملت باشد. 
پس تعیین حدنصاب از این منظر مغایر اصول انتخاباتی است. از طرفی در صورت عدم 
کسب یک پنجم در مرحله اول و برگزاری انتخابات در مرحله دوم هم باز نمی تواند تضمین 
کننده قاعده اکثریت باشد، چون در مرحله دوم اکثریت نسبی و به هر میزان رای است. ثالثا، 
حد نصاب یک پنجم به دلیل ناتوانی در کسب قاعده اکثریت در عمل و در نتیجه انتخابات 
بسیار بی اثر یا کم اثر است و تفاوت چشمگیری حاصل نمی شود، پس در نتیجه نهایی با 

هم تفاوتی نخواهند داشت. 
اگر قرار است نظام انتخابات با این روش و رویکرد حاضر به کار ادامه دهد و تغییری در 
نظام رای گیری داده نشود، در صورت کاهش مشارکت در انتخابات بعدی، شاهد حکومت 
اقلیت بر اکثریت خواهیم بود. لذا بهتر است انتخابات با روش یک مرحله ای و با همان 
اکثریت نسبی بدون تعیین حد نصاب برگزار شود. به طور مثال نفر سی ام شهر تهران آقای 
عزت اهلل تاالرپشتی با 642214 رای، موفق به کسب حد نصاب یک پنجم در مرحله اول شده 
است، اما در عمل شاخص نمایندگی پرمعنا و اصیل وی نسبت به کل واجدین شرایط شهر 
تهران 8/95 درصد است، که از شاخص قاعده اکثریت )نصف+1( بسیار کمتر است و از 

این منظر، شاخص و وصف نمایندگی در مورد ایشان بسیار پایین است. 
و  اقلیت ها  اکثریت  بر  مبتنی  )مردم ساالری  ذینفعان  حداکثری  نمایندگی   -3-4

تکثرگرایی(  و  ذینفع  گروههای 
یکی از شاخصه های اصلی نظام مردم ساالر پذیرش کثرت گرایی، تنوع افکار و اندیشه های 
متنوع و متفاوت است. در راستای حق آزادی بیان و اندیشه، شهروندان می توانند در گروه ها 
و جوامع هم کیش و هم فکر فعالیت جمعی و سازمانی در قالب نهادهای مدنی داشته باشند 
و تحت عنوان جوامع ذینفع در انتخابات شرکت نمایند. جوامع ذینفع »با وضعیت و موقعیت 
افراد در جامعه تعریف مي شوند، اما به طور کلي آنها به عنوان یک گروهي از افراد که بر 
حسب منافع یا ارزشها با هم متحد شده اند، مد نظر قرار مي  گیرند«. )Handly, 2020: 2( این 
منافع مشترک مي تواند داراي ریشه تاریخي یا فرهنگي، زمینه قومي و قبیله اي مشترک یا 
تنوعي از پیوندها را داشته باشد که یک گروهي از رأي دهندگان با منافع متفاوت را ایجاد 

مي نماید.
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براین اساس، نظام انتخاباتی باید تضمین بخش حقوق انتخاباتی تمام اقلیت ها و گروهای 104
ذینفع در همه حوزه های اجتماعی باشد و شیوه مشارکتی از رای گیری مدنظر قرار گیرد 
از فرصت  انتخابات و همچنین  برای شرکت در  انگیزه کافی  از  نهادهای مدنی  که همه 
برابر به موجب فرایندهای انتخابابتی منصفانه جهت تصدی کرسی های پارلمان برخوردار 
باشند. در واقع، مفاهیم جدید مردم ساالر و اکثریت تا حدودی تغییر یافته و مجلس به جای 
حاکمیت اکثریت یک اندیشه به »حاکمیت اکثریتی از اقلیت ها و گروه های ذینفع اجتماعی« 
)ر.ک. هلد، 1384؛ دهشیار، 1386( تغییر جهت داده است. چنین مفهوم جدیدی از نظام 
مردم ساالر موید نظام توزیع و تقسیم قدرت به شیوه عادالنه، منصفانه و مشارکتی است. 
در این راستا، »نظریه »دموکراسی توافقی«4 و »دموکراسی انجمنی«5 جایگزین مفاهیم پیشین 
شده است«. )مفاخری، 1396: 2( این نظریه، که توسط آرند الیپهارت، نظریه پرداز برجستۀ 
حوزۀ دموکراسی ارائه شده، دو مدل دموکراسی، انجمنی و توافقی، که به مدل غیراکثریتی 
معروف اند، را معرفی می کند و بر دو ویژگی منحصر به فرد تاکید دارد: 1- فراهم نمودن  
بستری برای بیشینه کردن مشارکت حداکثری مردم در حد امکان 2- ارتقای ثبات سیاسی و 

دموکراتیک ناشی از این مشارکت. )مفاخری، 1396: 2(
تاکید  نیروهای سیاسی  بین  بر »رقابت«  اکثریتی که  دموکراسی توافقی برخالف مدل 
دارد، به دنبال مشارکت و ائتالف همه نیروهای عمده مختلف سیاسی می باشد؛ این مدل از 
دموکراسی به جای رقابت، بر »توافق« نخبگان و نیروهای سیاسی برای اداره حکومت تاکید 
دارد. به عبارت دیگر، در دموکراسی اکثریتی، حزب اکثریت پیروز در انتخابات، قدرت را در 
قبضه خود داشته و در مقابل، حزب بازنده که معموال حزب اقلیت است محکوم به ماندن 
در موضع اپوزیسیون می باشد، در حالیکه در دموکراسی توافقی تشکیل حکومت، ائتالفی 
بوده و همه نیروهای سیاسی می توانند به نسبت آرا و کرسی های کسب شده در مجلس، در 

ادارهامور کشور سهیم باشند. )مفاخری، 1396: 9(
با درک این نظریه، مفهوم نوین مردم ساالری بر اساس مشارکت همگانی و حضور همه 
گروه های ذینفع در قالب گروه های متعدد اجتماعی به شرط داشتن پایگاه معقول و قال 
توجهی می توانند با تناسب محبوبیت و گستره فعالیت و تعداد اعضا، در پارلمان کرسی 
تخصیصی داشته باشند. مثال اتحادیه کارگری در کل کشور 10 کرسی، انجمن معلوالن 2 
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105 کرسی، انجمن وکال و مشاغل قضایی 10 کرسی. در مقام بهره مندی از این نظریه و با عنایت 
به تاکید قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر حضور و مشارکت مردم در اداره امور 
کشور و رکن اصلی تصمیم گیری )اصول 3، 6، 7، 19، 20، 26، 56، 107( زمینه طراحی 
مردم ساالری مشارکتی، توافقی و انجمنی و حضور کلیه بازیگران و گروه های ذینفع در قالب 
فعالیت احزاب سیاسی و انجمن های اجتماعی و اقلیت های قومی و مذهبی فراهم است. 
اما نظام انتخاباتی مجلس بر پایه رقابت فردی و مستقل و بدون توجه به گروه های ذینفع 
به استثنای اقلیت های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی طراحی شده است که در عمل 

منجر به پیروزی برخی گرایش های سیاسی و یا اکثریت یک گرایش سیاسی می شود.
بر اساس شاخص بدست آمده از ترکیب منتخبین دوره یازدهم، گرایش سیاسی آن ها 
عبارتند از: »221 نماینده اصولگرا - حدود 19 نفر اصالح طلب و اعتدال گرا - 34 نفر 
مستقل - 11 نفر در مرحله دوم )که در 8 حوزه، نمایندگان اصولگرا به مجلس راه یافتند(- 5 
نفر اقلیت های دینی«. چنین ترکیبی نشان می دهد اکثریت قاطع )بیش از سه چهار( نمایندگان 
در تصرف اصولگرایان است و درصد کمی هم به اصالح طلبان و افراد مستقل و اقلیت های 
دینی اختصاص یافته و سایر بازیگران اجتماعی و گروه های ذینفع سهمی از کرسی های 
پارلمان ندارند. حتی بانوان که سهم 48 درصدی از واجدین شرایط رای را دارند، فقط 17 
کرسی را در اختیار گرفته-اند که در تناسب با میران جمعیت آنها نیست. در واقع، چنین 
سازوکار رای گیری و ترکیب منتخبین، منجر به حاکمیت اقلیت بر اکثریت شده است که 
خود نقض آشکار قاعده اکثریت و اصل حاکمیت ملی محسوب می شود. همچنین با فلسفه 
نظام جمهوری اسالمی که بر پایه مشارکت عامه مردم در تمام امور6 و میزان رأی ملت بنا 

نهاده شده، در تعارض است.
به منظور رفع اشکال وضعیت تک صدایی حاصله از نظام رای گیری اکثریتی و تحقق 
مشارکت عامه و واقعی مردم با حضور همه ذینفعان، پیشنهاد مي شود که تعداد نمایندگان 
افرایش یابد و نظام حوزه بندی به دو قسمت حوزه های تک کرسی و چند کرسی شهرستانی 
و یک حوزه در سطح ملی برای گروه های ذینفع به تناسب جایگاه و موقعیت اجتماعی و 
ملی، کرسی های اختصاصی تعریف و مشخص شود. در این طرح، چندین حوزه شهرستانی 
)نیمی از کرسی های مجلس( با شیوه نظام اکثریت نسبی و یک حوزه انتخابیه سراسري و ملي 
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با تخصیص کرسی ها گروهای ذینفع دارای پایگاه معقول در نظر گرفته و نیمی از کرسی های 106
نمایندگی به به نسبت جایگاه و پایگاه اجتماعی و ملی به آنها تخصیص داده می شود و با 
روش نظام انتخاباتی تناسبی چنانچه حداقل 5 درصد از کل آرا در سطح ملی کسب نمایند 
می توانند حداقل یک کرسی در مجلس را به خود اختصاص دهند. البته گروه ها ی ذینفع 
همچون بانوان، اقلیت های مذهبی و احزاب سیاسی در سطح ملی فهرست انتخاباتی ارائه 
می نمایند. به طور مثال به انجمن معلوالن که حدود 3 درصد جمعیت کشور را تشکیل 
می دهند و نماینده ای در حال حاضر در مجلس ندارند، می توان 3 کرسی تخصیص داده شود 
که در سطح کشوری می توانند با برگزای انتخابات درون گروهی به نفرات شاخص برسند و 
با ارائه فهرستی چند برابر تعداد 3 کرسی مقرر در سطح کشوری و بعد از تایید صالحیت، 
در روز انتخابات هم به کاندیداهای مورد نظر خود از فهرست معلوالن و هم به کاندیدای 
شهرستانی رای می دهند. با چنین نظامی، نمایندگی اختصاصی آنها در مجلس در پیگیری 
چنین  اعمال  با  ذینفع  گروه های  سایر  برای  همچنین  و  است  تضمین شده  مطالبات شان 
رویکردی، زمینه مردم ساالری مشارکتی، انجمنی، قاعده اکثریت و حاکمیت ملی در معنای 
همه مردم فراهم می شود و از بروز پدیده حاکمیت اقلیت بر اکثریت نیز جلوگیری می شود. 

جدول شماره )4(- مدل سازی تحقق واقعی حاکمیت ملی و قاعده اکثریت

پارلمان
حاکمیت اکثریت ملت

آیینه تمام هیات های مردمی

کل مردم
هر فرد صاحب یک سهم از حاکمیت

هر کس یک رأی
حق کاندیدا شدن و حق رأی برابر

برابری فرصت برای همه
مشارکت همگانی

گروه های ذینفع و نهادهای مدنی

احزاب و 
گروه های 

سیاسی

اقلیت های 
قومی-زبانی

اقلیت های 
مذهبی

انجمن های 
اجتماعی

گروه های 
منطقه ای

گروه های 
اقتصادی

گروه های 
اجتماعی

کانون های 
صنفی

اتحادیه های 
شغلی

شوراهای 
محلی

گروه های ذینفع و نهادهای مدنی
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107 نتیجه

مردمی سازی نظام سیاسی وابسته به تامین و تضمین زیر ساخت ها، ارزش ها، رویه ها 
و سازوکاهای نهادین شده است که در مسیر و غایتی مشخص در همسویی با هم حرکت 
می نمایند و همچون مجموعه ای نظام مند و هدفمند فعالت می کنند. در این راستا، موتور 
انتخابات و قواعد عادالنه و منصفانه رقابت  حرکت مردم ساالری و یا جاده حرکت آن، 
انسانی،  کرامت  اراده،  آزادی  تضمین  نظام  این  در  غایت  و  هدف  است.  سیاسی  سالم 
برابری ذاتی و سیاسی و در مجموع حقوق و  خودشکوفایی، خیر و مصلحت عمومی، 
آزادی های بشری در مسیر برقراری صلح و امنیت عمومی است. رسیدن به این مهم منوط 
به پذیرش حاکمیت ملی و جابه جایی جریان آرام قدرت از مسیر گزینش آزاد و مشارکت 
عمومی است. زمامداری مردم از طریق اراده جمعی خود، موجبات قانون مداری و ثبات 
انتخاب  از بین خود مردم  سیاسی را فراهم می نماید، چون هم نمایندگان و فرمانروایان 
شده اند و هم تحت کنترل مردم هستند. به عبارتی، »حاکمیت و حکومت یعنی مردم و مردم 
هم یعنی حاکمیت«. گویی تاروپود حاکمیت با مردم یکی است و این دو یک روح در دو 

کالبد هستند و حاکمان عصاره اراده ملت اند. 
سازوکار و روشی که می تواند جامعه را در این وضعیت به سامانی قرار دهد، رای اکثریت، 
احترام به اقلیت و حقوق بنیادن شهروندان است که در قالب قاعده اکثریت در این پژوهش 
اکثریت حداقل نصف+1  موید مدیریت موقت  اکثریت  قاعده  قرار گرفت.  تحلیل  مورد 
از مجموعه ملت به عنوان نمایندگان عموم مردم و نهادینه سازی تصمیم گیری جمعی در 
اجتماع برای نائل شدن به غایات زیست جمعی و آرمان های فوق الذکر نظام مردم ساالری 
است. با توجه به ماهیت نظام جمهوری اسالمی ایران و مردمی بودن آن، پژوهش در مقام 
پاسخ دهی به این پرسش بود که آیا نتایج انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی از 
اصول و موازین قاعده اکثریت و نمایندگی پر معنا و اصیل تبعیت می نماید؟ در مقام پاسخ 
دهی به پرسش، با فرض اینکه چنین مطابقتی وجود ندارد، نتایج انتخابات با روش مطالعه 
آماری مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که نوع نظام انتخاباتی و 
رای گیری اتخاذ شده تلفیقی از نظام اکثریتی ساده، تناسی غیرحزبی ساده و تک حوزه ای و 

چند حوزه ای در مرحله اول و اکثریت نسبی با هر میزان رای در مرحله دوم است.
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مهمترین اشکاالت وارده به این نظام رای گیری عبارتنداز: 1-استفاده از نظام حد نصابی 108
یک پنجم برای مرحله اول که روش اعمال شده در نظام انتخاباتی تناسبی و مختص نظام 
نتایج  به  نیست، پس  نظام حزبی  بر  مبتنی  ایران  در  انتخابات  که  در حالی  است.  حزبی 
نا متجانسی منتهی می شود. 2-استفاده از نظام اکثریت ساده در مرحله اول بر مبنای آراء 
ماخوذه صحیح حاضران که منجر به تشکیل منتخبینی از نمایندگان دردوره یازدهم مجلس 
در  پرمعنا حدود 17 درصد در کل کشور و در حدود 16 درصد  نمایندگي  با شاخص 
شهر تهران شده است. بر اساس چنین نظامی که برندگان بر اساس رای اکثریت حاضرین 
اکثریت  قاعده  که  چرا  می شود،  محسوب  اکثریت  قاعده  از  انحرافی  می شوند،  مشخص 
بر مبنای احراز نصف + 1 کل واجدین شرایط بنا نهاده شده است تا نمایندگان منتخب، 
نماینده اکثریت واقعی ملت باشند. در حالی که اکثریت ساده حاضرین با تاکید بر اکثریت 
آراء ماخوذه صحیح در صورتی که مشارکت پایین باشد، همچون انتخابات دوره یازدهم، 
رای  شرایط  واجدین  پایین  بسیار  اکثریت  نماینده  که  می شوند  پارلمان  وارد  نمایندگانی 
می باشند. در شاخص بدست آمده از این انتخابات، شاخص نمایندگی پرمعنا در کردستان 
8/86 پایین ترین و کهکیلویه و بویراحمد 33/30 درصد بوده و سایر استان در این میانه 
هستند که با قاعده اکثریت نصف + 1 بسیار فاصله دارد و مطابق قاعده نیست. در نتیجه 
منجر به حکومت اقلیت بر اکثریت می شود. 3- انتخابات مردم ساالر جهت تحقق اندیشه 
که  حالی  در  است؛  اجتماعی  ذینفعان  تمام  از  اکثریتی  به حاکمیت  منوط  ملی  حاکمیت 
ساختار نظام رای گیری در ایران صرفا بر شاخصه گرایش سیاسی )به غیر از اقلیت های  
دینی(، بنا نهاده شده است و سایر ذینفعان و گروه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و غیره نماینده اختصاصی در مجلس نخواهند داشت. نتایج دوره یازدهم نشان داد که تنها 
یک گرایش سیاسی به نام اصولگرایان با بدست گرفتن بیش از سه چهارم از کرسی های 
پارلمان ) حدود230 نمایند( اکثریت قاطع مجلس را تصاحب نموده اند که موید نمایندگی 
تک-صدایی است. این تعداد نماینده از یک گرایش سیاسی نمی تواند نشانگر حاکمیت ملی 
و نمایندگی منفعت عمومی باشد. تصور نمایید در انتخابات آتی، اگر مشارکت مردم به 20 
میلیون یا 10 میلیون نفر برسد، درصد شاخص نمایندگی اصیل به زیر 10 درصد خواهد 
رسید که در این صورت ترکیب منتخبین مجلس نمی تواند گویای عصاره اراده ملت باشد.
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109 نظر به اشکاالت مطروحه ایجاب می نماید نظام رای گیری در جهت تحکیم حاکمیت ملی، 
وحدت و انسجام ملی، مشارکت حداکثری تمام شهروندان و ذینفعان و تمامی گرایش های 
فکری تغییر نماید و پیشنهاد می شود نظام انتخاباتی در دو سطح ملی و شهرستانی یک 
مرحله ای با تلفیقی از نظام تناسبی حزبی تک حوزه ای در سطح ملی و تخصیص کرسی ها به 
هر کدام از ذینفعان دارای پایگاه اجتماعی ملی معقول و در سطح شهرستانی با نظام اکثریت 
نسبی در قالب مناطق تک حوزه ای و چند حوزه طراحی شود و نیمی از نمایندگان در سطح 
ملی و نیمی دیگر در سطح شهرستانی انتخاب شوند. پس با مشارکت همه ذینفعان، قاعده 
اکثریت می تواند تامین شود. اعمال چنین نظامی موجب تقویت مشارکت همه مردم، ذینفعان 
باعث کاهش رویه  و  پر معنا  و  واقعی  نمایندگی  منصفانه، چند صدایی،  رقابت  اجتماعی، 
حاکمیت اقلیت خاص بر اکثریت می-شود. الزم به ذکر است تضمین مولفه های فوق الذکر 
و  اکثریت  قاعده  تحقق  برای  و  انتخاباتی مجلس  نظام  اشکاالت  رفع  در جهت  حقوقی 
مشارکت حداکثری عمومی کافی به نظر نمی رسد و همچنین افزایش مشارکت، وابسته به 
فراهم بودن عوامل و زیرساخت های فراحقوقی نظیر عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 

اقتصادی، رفاهی و غیره است.  
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