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

حسن خسروی
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دریافت1399/02/13 :
پذیرش1399/05/18 :

چکیده

نتایج انتخابات در نظام مردمساالر 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 آرمانهای مردمساالری و تصمیمسازی جمعی نقش مهمی ایفا
مینماید .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
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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
و استخراج نتایج با استفاده از شیوه آماری ،توصیفی و تحلیلی ،نشان میدهد که نظام

رأیگیری انتخابات مجلس به دلیل اتخاذ شیوه رأی گیری نامتجانس ،منجر به مشارکت
پایین شهروندان شده و نرخ شاخص نمایندگی پایین نمیتواند 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 حداکثریسازی مشارکت مردم و ایجاد زمینه مساعد
برای رقابت منصفانه است.

واژگان کلیدی :قاعده اکثریت ،نمایندگی پرمعنا ،رایگیری اکثریتی ،نظام انتخاباتی

مجلس ،مجلس یازدهم

1

دانشیار ،گروه حقوق عمومی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانhkh.be82@yahoo.com .

مقدمه
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انتخابات سازوکار و روشی مسالمتآمیر برای تصدی و انتقال آرام قدرت و تبدیل اراده

عمومی به اندیشه حاکمیت یکپارچه ملی و انسجامبخشی به زیست جمعی با توسل به نظام
تصمیمگیری جمعی است .در زندگی مشترك تعارض منافع و ارادهها امری طبيعی است،
چون تنوعی از افکار و اندیشهها که مختص همه انسانها است در جامعه وجود دارد و

به حکم بنیادین اصالت آزادی اراده و برابری ذاتی انسانها ،هیچکس نمیتواند بر دیگران
برتری جوید .اما زندگی جمعی نیاز به اعطای بخشی از آزادی در جهت برقرای نظم،

عدالت و بهسامانی جامعه است .زیست مشترك نوعی مدیریت جمعی در جهت نائل شدن
به منافع و قواعد مشترک را اقتضاء مینماید .درک و احراز منافع جمعي و تضمین اراده
عمومی منوط به اشتراک گذاردن تمام اراده ذینفعان اجتماعی است تا از ابراز آزادی اندیشهها

قدرمتیقنی از منفعت عمومی و توافقات اجتماعی حاصل شود و سازوکار احراز این مهم،

«قاعده اکثریت» است .قاعده اکثریت انعکاسدهنده اراده آزاد جمعی عموم شهروندان است
که با رضایت همه به موجب فرایند گزینش بدست آمده تا نمایندگان ملت از طرف آنها

زیست جمعی را ساماندهی نمایند.

شرکت سهامی است که هرکس صاحب یک سهم از کل است و با شرکت در نظام

تصمیمگیری جمعی ،به میزان سهم خود در تحقق مفهوم حاکمیت ملت ،مشارکت مینماید
تا مفهوم مجموعه یکپارچه و متحد «ملت» را محقق سازد .نمایندگی حاصله از چنین

قاعدهای تحت عنوان «نمایندگی اصیل و پرمعنا» در نظام انتخاباتی شهرت دارد .لذا ،هدف
اساسی پژوهش تاثیر اين 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 میشود 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 رایگیری نامتجانس اکثریت ساده و تناسبی ساده غیرحزبی (حدنصاب
یکپنجم حاضران) در مرحله اول و تمرکز بر اکثریت نسبی حاضرین در مرحله دوم و عدم

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

اعمال قاعده اکثریت در نظام مردمساالر موضوعیت دارد ،چرا که حاکمیت همچون

وجود سازوکارهای تضمین مشارکت حداکثری شهروندان ،نظیر عدم تخصیص کرسی به

88

همه ذینفعان اجتماعی ،ترکیب مجلس منجر به حاکمیت اقلیت سیاسی بر اکثریت میشود،

بنابراین از اصول قاعده اکثریت و نمایندگی پرمعنا تبعیت نمینماید.

در راستای تحلیل موضوع پژوهش ،ابتدا مفهوم قاعده اکثریت ،سپس به شیوه رایگیری

اکثریتی و با احراز شاخص مشارکت شهروندان از طریق استخراج نتایج آماری ،نتایج به

دست آمده در انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسالمي در پرتو قاعده اکثرت و
نمایندگی پرمعنا مورد آسیب شناسی و تحلیل قرار گرفته میشود.
 -1قاعده یا حاکمیت اکثریت

1

زیست اجتماعی ،تنوع اندیشهها و اصالت داشتن اراده آزاد بشر هموراه میتواند 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 میشود
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و افراد در وضعیت تعارض اراده و منافع با یکدیگر قرار میگیرند .در طول تاریخ زندگی

جمعی بشر ،راهکارها و روشهای زیادی برای جلوگیری از تنش ،تعارض و بروز اختالفات،
جنگها و رفع تنشها 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 نظامهای اقتدارگرا و

مردمساالری در نوسان بودهاند .یکی از مهمترین راهبردهای اساسی بشر در عصر جدید

توسل به گفتمان زندگی جمعی ،تصمیمگیری گروهی ،مشارکت همه ،تساهل و تحمل
اندیشهها ،اشتراکپذیری منافع ،محدود-سازی اراده آزاد به منافع مشترک ،رعایت حقوق

همدیگر و اتخاذ تصمیم براساس 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 ذینفعان در مسیر

صلح و دستیابی به آرمانها و سعادت بشری است تا جامعه در بستر اختالف و تنش قرار

نگیرد .با توسل به تصمیمگیری 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 نمینماید و تحت اجبار بیرونی غیر از اراده

جمعی خود نیستند .لذا «قاعده اکثریت نوعی رویه رایگیری جمعی در اجتماعات مشورتی
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و نهادهای انتخابی محسوب میشود»)Herod, 2007: 2( .

قاعده اکثریت در گفتمان سیاسی اغلب در مقابل «اقليت» بهکار میرود .منظور از

اقليت در فرهنگ سياسي ،رقابت افراد و گروههايي است كه با برخورداري از حقوق برابر

شهروندي براي جلب افكار عمومي فعاليت ميكنند .گروهها و يا افرادي كه حمايت نصف
 +يك شهروندان را به دست ميآورند ،اكثريت مطلق و رقيبان آنان اقليت مطلق ناميده

ميشوند( .صالحی )75-30 :1383 ،ويژگي اصلي اقليت و اكثريت سياسي ،تحول دايمي
و بيثباتي است .با درک آزادی اراده و اندیشه و اصالت حاکمیت همه ،امکان جابهجایی
اکثریت با اقلیت در آینده وجود دارد و اساس قاعده اکثریت بر لزوم چرخش صلحآمیز

قدرت برای انعکاس همه اندیشهها و دگراندیشان در جامعه است .پس مفهوم قاعده اکثریت
در ساماندهی و مدیریت اجتماع با استفاده از نظام تصمیمسازی جمعی و سازوکار انتخابات
معنا پیدا میکند که به موجب آن گروهی از افراد در فرایند تصمیمگیری جمعی با حضور
همه بازیگران اجتماعی به طور موقت قدرت را به دست گرفته و پس از دوره-ای محدود

بازی چرخش قدرت ،صلح و سازش را در جامعه برقرار مینماید .در نگرش اسالمی ،این
قاعده در جهت «نظرخواهی ،مصلحت اندیشی و تشخیص مصالح عمومی به کار میرود».

(ر.ک .یثربی 324 :1390 ،و موسویان )24-14 :1389 ،در عمل ،اجرای حاکمیت مردم در

نظام مردمساالر از طریق قاعده بنیادین «اکثریت» است؛ یعنی هنگامی که به موضوعی رای

داده میشود ،طرف بیشتر ،برنده رایگیری است و از این جهت سازوکار رای اکثریت برای
نظام تصمیمگیری جمعی اعم از انتخابات یا موضوعات دیگر اتخاذ میشود .پس هنگامی که

از عبارت «مردم نظر میدهند» ،یا «به اراده مردم باید احترام گذارده شود»؛ صحبت میشود،

تحقق این مفاهیم وابسته به ابراز اراده مردم از طریق قاعده اکثریت است« .تصمیمگیری
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 حقهای بنیادین همه شهروندان حتی گروههای اقلیت ،با وضع قوانین و مقررات زندگی

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

نمایندگی ،قدرت را در اختیار سایرین یا سایر گروههای اقلیتی قرار میدهند و این فرایند و

اجتماعی را ساماندهی کنند .قاعده کلی وشیوه زمامداری اکثریت اینگونه است که «باید در
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پی اتخاذ تصمیم ،رویه و رفتاری باشد که اگر خود نیز در اقلیت بود ،انتظار داشت اینگونه

تصمیم گرفته میشد؛ 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 انجمنها تشکیل شود
تا منجر به دیکتاتوری و اقتدارگری اکثریت یکدست نشود .به عبارتی ،اکثریت اقلیتها و

ائتالف گروهای نامتجانس در مجلس اکثریت را تشکیل دهد».

(Democracyweb, 2020:

« )3-7تصمیمات حاصله از قاعده اکثریت باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد چه بسا

موجب سوءاستفاده 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 میشود و همه آنها احساس میکنند که در فرایند تصمیمگیری حضور و نقش
فعالی دارند و خود را با تار و پود تصمیم اتخاذی همسو و همرا میکنند.
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در مجموع ،قاعده اکثریت در نظام مردمساالر چند مولفه اصلی دارد-1« :یک سازوکار

شفاف برای نظام تصیمگیری جمعی و بر اساس مشارکت عامه مردم یا ذینفعان گروهی
 -2احراز حدنصاب اکثریت (-3 )1+50تبعیت از قوانین اکثریت -4احترام به حقوق اقلیت

 -5تشکیل نهادی از تمام ذینفعان مجموعه  -6تبعیت اکثریت از قانون اساسی  -6امکان
جابهجایی قدرت با تصمیم مجدد اکثریت  -8اعمال سازوکار کنترل و پاسخگویی بر

تصمیمات اکثریت» .تصمیمسازی بر اساس این حد نصاب ( )1+50عمدتا در جهت تحقق

هدفی جمعی ،مدیریت و ساماندهی زندگی اجتماعی و رفع اختالفات در امور اجتماعی

به کار میرود.

 -2نظام انتخاباتی اکثریتی و انتخابات مجلس شوراي اسالمي

 -1-2انتخابات اكثريتي

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 میباشد .انتخابات بر اساس حق رای و

اراده آزاد بشر و اصل خودمختاری بنا نهاده میشود و در مدیریت نوین اجتماعی از طریق
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شرکت در نظام مشارکت جمعی و رایدهی ،قاعده اکثریت جلوه عملی به خود میدهد .پس،
ی قاعده اکثریت در نظام مردمساالر پدیده انتخابات و نظام اخذ رای است.
سازوکار اجرای 

در تقسیمبندی مرسوم از نظامهای انتخاباتی «نظام رایگیری به دو دسته مهم «اکثریتی

و تناسبی» طبقهبندی میشوند (ر.ک .رینولدز و دیگران1391 ،؛ فارل )1392 ،که هر کدام
دارای دستهبندیهای مختلفی است .تمرکز در این پژوهش بر نظام اکثریتی و شیوه احراز
مفهوم اکثریت با توسل به قاعده اکثریت است .در هر کدام از نظامهای انتخاباتی مالک و

معیاری برای تعیین برنده یا برندگان تعیین میشود که در اصطالح انتخاباتی به «حد نصاب»

مشهور است .حد نصابهای 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.

حدنصاب یا آستانه انتخاباتی کمترین میزان رأیی است که یک حزب یا شخص برای
ورود به پارلمان باید کسب کند .مث ً
ال در آلمان حد نصاب انتخاباتی  5درصد تعریف شده

« )gasarian, 2013: 5حد نصاب انتخاباتی در ترکیه برای احزاب  10درصد و در فرانسه 12/5
است»( .عباسی )245 :1388 ،در نظام انتخاباتی پارلمان در ایران ،حد نصابهای 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 تصمیمگیری 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 میکند و تبدیل به قانون حاکم یا تصمیم جمعی میشود .اجرای قاعده اکثریت در
قالب نظام رایگیری اکثریتی «جامعه یا مجموعه را در مقابل هرگونه اقتدارگری ،زورگویی،
یکتاساالری ،تک صدایی ،اقلیت غیرمردمساالر بیمه مینماید»)Vermeule, 2007: 643-658( .

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

است و احزابی که موفق به کسب این میزان رأی نشوند در پارلمان جایی ندارند .این قانون
سبب شدهاست که معموالً فقط حدودا  ً  ۵یا  ۶حزب موفق به ورود به پارلمان شوندMan�( .

شیوههای اجرایی نظام انتخاباتی اکثریتی در قالبهای مختلفی پیادهسازی میشود که دارای
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قواعد و اصول کلی مشترکی هستند اما در محاسبه و حد نصاب و تا حدودی روش اجرا

با هم تفاوتهایی دارند .بهطور خالصه مصاديق نظام انتخاباتي اكثريتي عبارتنداز-1« :
اکثریت ساده( 2:نصف  1 +اعضای حاضرین)  -2اکثریت مطلق( 3:نصف  1 +از کل اعضای
مجموعه یا واجدین شرایط)» (ر.ک .ایمی)1396 ،

 -2-2نظام رأیگیری اکثریتی انتخابات مجلس شورای اسالمی

با مطالعه سیر تحوالت نظام اکثریت در قوانین انتخاباتی مجلس از ابتدای انقالب

اسالمی ،سه قانون در سال-های  1378 ،1362 ،1358و با اصالحاتی در دورههای مختلف
را میتوان ذکر نمود .در همه این قوانین ،نظام انتخاباتی مجلس اکثریتی دو مرحلهای 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  1358شروع شده

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)11پاییز 1399

و با تقلیل حد نصاب به یک سوم در قانون سال  1362و یک چهارم در سال  1378و
اصالحیه  1395یک 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
ی دهکرده1378 ،؛ هاشمی و مختاری1390 ،؛ احمدی1389 ،؛
نزولی داشته است( .ر.ک.سائل 

خرمشاد و رفیعیقهساره )99 :1397 ،آخرین تغییر نظام انتخاباتی به موجب اصالحیه قانون

انتخابات مجلس در تاریخ سوم خردادماه  1395به شرح ذیل میباشد:

ماده ( ۸اصالحی)« :در انتخابات مجلس شورای اسالمی فرد منتخب در مرحله اول

ت درصد ( )%20از کل آرا را کسب نماید و انتخاب در مرحل ه
انتخابات ،باید حداقل بیس 

دوم و همچنین انتخابات میاندورهای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است».

بر اساس تبصره  ۳ماده ( 9الحاقي« :)۱۳۸۶/۱۲/۱آراي باطل مأخوذه ،در حد نصاب

انتخاب نماينده ،موضوع ماده ( )۸اين قانون ،محاسبه نميگردد» .لذا مالک انتخاب منتخب،
کسب بیست درصد از آراء صحیح است نه کل آراء ماخوذه آن حوزه انتخابیه» .به عبارت

دقیقتر ،برای تجمیع و اعالم اسامی منتخب یا منتخبین انتخابات ،آراء نامزدها بر تعداد آراء

صحیح حوزه انتخابیه تقسیم و درصدگیری خواهد شد.

 -3ابعاد مهم انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی
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انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در تاریخ دوم اسفندماه  1389با حضور

 42/57درصد از واجدین شرایط رای برگزار شد (گزارش رسمي وزارت كشور) که در

مقایسه به دورههای قبل کمترین درصد مشارکت را داشته است( .قبال مجلس پنجم با

مشارکت  71درصد رکورددار و مجلس هفتم با  51درصد کمترین نرخ مشارکت داشته
است) در مجموع  ۲۴میلیون و  ۵۱۲هزار و  ۴۰۴نفر ( ۴۸درصد بانوان و  ۵۲درصد آقایان)
در انتخابات شرکت کردند ،واجدین شرایط رای  ۵۷میلیون و  ۹۱۸هزار و  ۱۵۹نفر بودند

و  ۲میلیون و  ۹۳۱هزار نفر رای اولی بود .از  ۲۰۸حوزه انتخابیه ۲۰۳ ،حوزه انتخابیه ،ملی

محسوب میشوند و  ۵حوزه انتخابیه هم مربوط به اقلیتهای دینی است ،همچنین ۱۷۴
حوزه انتخابیه هم تکنماینده هستند( .گزارش رسمي وزارت كشور) کمترین مشارکت در
استان تهران که  ۲۶درصد بود و بعد از آن استانهای البرز با  ،۲۸کردستان با  ۳۱و اصفهان

با  ۳۶درصد قرار دارند و بیشترین نرح مشارکت متعلق به استان کهکیلویه و بویراحمد با
 71درصد بود .گرایش سیاسی نمایندگان مجلس یازدهم عبارتند از 221 :نماینده اصولگرا،

حدود  19نفر اصالح طلب و اعتدالگرا 34 ،نفر مستقل 11،نفر در مرحله دوم (که در 8
تقریبا موفق شدند اکثریت خاص بیش از سه چهارم از کل کرسیها را کسب کنند که تاکنون
مجلس فاقد چنین اکثریت برتری بوده است.

با بررسی مختصر آمار میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس به نظر میرسد ،برخی

از مردم از وضعیت موجود در کشور رضایت نداشته باشند و همچنین ناکارآمدی دولت در

تامین برخی زیرساختهای 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.

 -1-3نتایج 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:

-1کل واجدین شرایط رای استان تهران 9 :میلیون و  644هزار و  981نفر

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

حوزه ،اصولگرايان به تركيب مجلس اضافه شدند) و  5نفر اقلیتهای دینی .اصوگرایان

-2کل افرادی که در استان تهران شرکت نکردهاند - 7105218 :معادل  73/66درصد
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-3کل واجدین شرایط رای شهر تهران 7 :میلیون و  ۱۷۳هزار نفر

-2کل افرادی که در شهر تهران شرکت نکردهاند  5331109 :نفر  -معادل  74/32درصد
-4کل شرکت کنندگان در استان تهران 2 :میلیون و 539هزار و  763نفر  -معادل 26/34

درصد

-5کل شرکت کنندگان شهر تهران :یک میلیون و  ۸۴۱هزار و  ۸۹۱نفر از شهر تهران-

معادل  25/68درصد

-6کل رای برندگان در استان تهران 1510655 :رای

نتایج انتخابات مجلس یازدهم در کل استانها جهت احراز شاخص نمایندگی پرمعنا و

اصیل و سنجش میزان درصد مجموع آراء منتخبین به نسبت کل واجدین شرایط را در قالب

جدول شماره ( )1میتوان مشاهده نمود.
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جدول شماره ( -)1نمایندگی پرمعنا و اصیل
*در حوزههای چند کرسی مالک نفر اول در نظر گرقته شده است .مثل تهران
*در حوزههای چند کرسی اگر برندگان از طیفهای مختلف بودهاند آراء همه آنها مالک قرار گرفته شده است.
*در حوزههایی که به دور دوم کشیده شده آراء نفر برتر در دور اول مالک قرار گرفته شده است.

ردیف

استان

واجدین آرای مأخوذه درصد مجموع آراء درصد منتخبین به
تعداد
واجدین شرایط
منتخبین
شرکت
شرایط رأی صحیح
کرسی
استانی
استان
کنندگان
استانی
استانی

1

آذربایجان شرقی

۱۹

2/977/896

1296944

43

509402

17/10

3

اردبیل

۷

۹۷۴625

489580

50

222105

22/78

2
4
5
6
7
8
9

10

آذربایجان غربی

۱۲

2/379/656

1123567

47

اصفهان

۲۰

۳۶۰۳۵۳۹

1311437

36

ایالم

۳

۴59763

272157

59

البرز

۳

بوشهر

۴

چهار محال بختیاری

4

تهران

خراسان جنوبی

۱۷۵۰۵۹۰
۷۸۳۳۳۲

496522
366829

28
47

۳۵

۹۶۴۴۹۸۱

2539763

26

4

۵۶۴۰۰۹

272812

48

۷۳۲۳۰۴

332591

45

425036
647133
192611
79306

133705

17/86
17/95
11/00
17/24
17/07

1510655

15/66

149481

26/50

108965

14/87

11

خراسان رضوی

18

۴۵76235

2174535

48

719154

15/71

13

خوزستان

۱۸

۳۵۶9749

1511775

42

475919

13/33

۴

۵۱۴۱۹۷

244105

47

12
14
15
16
17
18
19
20
21

خراسان شمالی
زنجان

سمنان

۴
۵

سیستان و بلوچستان

۸

قزوین

4

کردستان

6

کرمانشاه

8

فارس
قم

۸۰۲۷۳۷

۹۲۵۴۷۸

390455

۱۸

۳۵36742

3

۸26372

۱۵۴۶372

24

گلستان

۷

26

لرستان

۹

25

28
29
30
31

109573
685842
199459
181098

8/85

32/25
12/89
33/30

۱۴۸۰۶۴۴

690888

47

261465

17/65

هرمزگان

۵

۱۱۷۴۱۶۴

یزد

4

مجموع

218315

26/41

۱۳۳7232

مازندران

285

172558

18/64

653138

18/46

761020

۱۲

همدان

377566

71

43

406561

24/77

57

۲۴۳۴742

۹

1089704

51

17/62

217478

۱۳

مرکزی

31

90645

15/90

16/26

۱۹۸۵۴۷۳

۷

42

127672

25/59

۱۰۷۸۳۶۷
۱۴۰۴۷۳۰
۷۲۲۵۵۷

41

820298
1111166

46

611083

52

40

428058
628435
345854

24512404 57918159

45
48

42/57

285982
428045
167642
305256
259901
168548

9815703

14/40
17/58
15/54
26/00
18/50
23/32
16/94

اقلیتهای دینی -بر مبنای آراء مأخوذه صحیح -به دلیل نداشتن آمار کل واجدین شرایط-کل اقلیتها هم در
جمع باال محاسبه شده است

1

زرتشتیان

1

۳۵۳۵

۳486

98/61

-

-

3

ارامنه شمال

1

۵۲۷۵

۳۴۹۳

66/21

-

-

2
4
5

کلیمیان

1

آشوری و کلدانی

1

مجموع

5

ارامنه جنوب

1

۱۶۸۷
2494
1551

14542

۱۲۶۱

1071
۱۱۵۸

10469

74/75
42/94
74/66
71/10

-

-

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

27

گیالن

355600

43

662252

کهکیلویه و بویر

60

1553902

۱۲37895

۳

48

44

388337

۵۴۳۶۹۶

احمد

388895

۱۶۴۱۳۱۴

10

23

352126

987548

۲۱26352

22

کرمان

6۵۸۳۴۲

53

168503

95

96

واجدین شرکت

جدول شماره ( -)2نتایج انتخابات استان تهران و شهر تهران

درصد کل آراء درصد واجدین کل آراء درصد

درصد

میزان

درصد درصد نفر

شرایط کنندگان شرکت مأخوذه منتخبین شرایط

مأخوذه شرکت رأی نفر نفر اول نفر اول دوم تهران

تهران

صحیح

تهران اول تهران تهران به تهران به به شرکت

تهران

واجدین واجدین کنندگان

استانی

استانی

استانی

صحیح

به

منتخبین واجدین
استانی

استان

استانی

13/11 1265287 25/68 1841891 7173000 15/60 1510655 26/33 2539763 ۹۶۴۴۹۸۱

تهران

17/63

تهران

68/69

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

واجدین

کل آراء

درصد

تهران

صحیح

تهران

شرایط

مأخوذه
تهران

1841891 7173000

شرکت

25/68

میزان رأی درصد نفر درصد نفر میزان رأی درصد نفر درصد نفر
نفر دوم
تهران

892318

دوم تهران دوم تهران نفر سیام سیام تهران سیام تهران

به واجدین به شرکت
تهران

کنندگان

12/43

48/44

تهران

تهران

642214

به واجدین به شرکت
تهران

کنندگان

8/95

34/86

تهران
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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 میشود:

*نفراول  -محمد باقر قالیباف 1265287 :رای

الف -نسبت به کل شرکت کنندگان در شهر تهران  68/69درصد

ب -نسبت به کل شرکت کنندگان استان تهران  49/90درصد
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 سیام -عزت اهلل تاالرپشتی 642214 :رای (رای وی تقریبا معادل نفر آخر لیست

اصولگرایان در دوره دهم ،آقای محمد ناظمی اردکانی با  626825رای  19/30 -درصد
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میباشد)

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:

-1محمدرضا عارف :نفر اول اصالح طلبان با  1608926رای معادل  55/26درصد

 -30عبدالرضا هاشم زایی :نفر سیام اصالح طلبان با  1078818رای معادل  33/22درصد
اصولگرایان:

-1غالمعلی حداد عادل :نفر اول اصولگرایان با  1057639معادل  32/57درصد
 -2مرتضی آقاتهرانی :نفر دوم با  88034رای معادل  27/22درصد

بررسی آمار و اعداد مربوط به تعداد آراء یازدهمین دوره انتخابات مجلس در شهر تهران

نشان میدهد ،اصولگرایان صدردصد کرسیها را کسب نمودهاند و از طرفی هیچکدام از
اصالحطلبان بیش از  100هزار رأی کسب نکردهاند .برخی چهرههای شاخص اصالحطلب
که در رتبههای  34به بعد هستند میتوان به مجید انصاری با  69هزار و  151رأی ،سهیال
جلودار زاده با  67هزار و  820رأی و مصطفی کواکبیان با  61هزار و  396رأیاشاره کرد.
آراء اصالحطلبان در مجلس یازدهم نشان میدهد که سر لیست آنها  69151رای و عنوان

نفر  34ام را کسب کرده است که به نسبت به واجدین شرایط شهر تهران  0/96درصد
(کمتر از یک دصد) میباشد .در حالیکه آقای محمدرضا عارف سرلیست اصالحطلبان در

دوره دهم  1608926رای ،معادل  55/26درصد آراء را کسب نمود .در ارزیابی و تحلیل
موضوع میتوان عنوان نمود که شهروندانی که به جریان اصالحات در دوره دهم رای داده

بودند در انتخابات شرکت نکردهاند .با مقایسه آراء آقای انصاری در دوره یازدهم و آقای
عارف در دوره دهم ،از  1608926رای اصالح طلبان در تهران ،حدود  1539775رای

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

 -30آقای محمد ناظمی اردکانی نفر سیام با  626825رای معادل  19/30درصد

کم شده است .این کاهش بسیار شدید گویای عدم شرکت کامل طرفداران اصالحطلبان
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در انتخابات یازدهم است .به عبارتی  95/70درصد از طرفدران آنها در انتخابات تهران

مشارکت نداشتهاند.

 -2-3ارزیابی و تحلیل موضوع :نفر اول انتخابات در شهر تهران آقای قالیباف است

که مورد اعتماد طیف مذهبی و افراد دیگری هم قرار میگیرد اما با احتساب رای نفر دوم

لیست اصولگرایان میتوان به حد نصاب و شاخصه رای اصولگرایان رسید که آقای میرسلیم
با  892318رای است .نفر دوم لیست اصولگرایان در دور دهم ،آقای مرتضی آقاتهرانی
است با  868025رای ،معادل  47/12درصد .میزان رای وی در مجلس دهم به عنوان نفر

دوم  884034معادل  27/22درصد میباشد که در مقایسه با رای آقای میرسلیم در دوره

یازدهم  8هزار رای افزایش داشته است .نفر آخر لیست اصولگرایان (یعنی 30ام) آقای
عزتاهلل تاالرپشتی 642214 :رای معادل  34/80درصد است و در مقایسه با نفر آخر لیست

اصولگرایان در دوره دهم (یعنی نفر  60ام) آقای محمد ناظمی اردکانی با  627825رای
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معادل  19/30درصد ،یعنی حدود  16هزار رای بیشتر کسب کرده است.

تعداد آراء اصولگریان در دوره یازدهم نشان میدهد از که طرفدران ثابتی برخوردارند

که عمدتا از افراد مذهبی و وفادار به آرمانهای انقالب ،نظام جمهوری اسالمی و والیت

مطلقه فقیه هستند که تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت میکنند و مبنای شرکت آنها
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 میکند 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 برمیدارند .لذا این فرض محتمل است که اگر

طرفداران اصالحطلبان با همان میزان رای آقای عارف در انتخابات شرکت میکردند مجددا
میتوانستند  30کرسی شهر تهران را تصاحب نمایند .با وجود آنکه فهرست اصولگرایان
پیروز انتخابات تهران شد ،اما بررسی آراء منتخبان مجلس دهم و یازدهم نشان میدهد
که محمدرضا عارف در انتخابات دور قبل ،با کسب یک میلیون و  ۶۰۸هزار و  ۹۲۶رای،

جایگاه اول را کسب کرده بود و علی مطهری نیز با یک میلیون و  ۴۴۷هزار  ۷۱۳رای ،نفر

دوم منتخبان مجلس دهم از تهران شده بود .همچنین این مقایسه نشان میدهد که تعداد
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آرای نفر دوم انتخابات مجلس یازدهم یعنی مصطفی میرسلیم ،حتی به تعداد آرای عبدالرضا

هاشمزایی که آخرین منتخب تهران برای انتخابات مجلس دهم بود ،هم نمیرسد .در
انتخابات مجلس دهم عبدالرضا هاشمزایی با یک میلیون و  ۷۸هزار و  ۸۱۷رای ،نفر سیام
تهران شده بود .این در حالی است که عزتاهلل اکبری تاالرپشتی نفر آخر تهران در دوره
یازدهم ،با کسب  ۶۴۲هزار و  ۲۱۴رای توانسته است ب ه عنوان نفر آخر اصولگرایان وارد

مجلس شود.

در استان تهران حدود  7109427نفر از کل واجدین شرایط معادل  73/72درصد 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 سهچهارم شهروندان استان

تهران تمایلی به رای دادن نداشتهاند ،نیازمند پژوهشهای مفصل دیگری است.

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

استان و شهر تهران از اصول ،قواعد ،معیارها و مالکهای نظام انتخاباتی و حوزهبندی

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

پارلمان عصاره اراده ملت است و باید انعکاسدهنده تمام اندیشهها 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 بیانکننده 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 موجهسازی

میشود و حاکمیت ملی ،یعنی یک مجموعه تفکیکناپذیر از اعضای بهم پیوسته کل جامعه
است و هر کدام قطعهای 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 مینمایند و
الزمه تکمیل شدن آن ،حضور حداکثری شهروندان است و هرچه مشارکت بیشتر شود اين

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

در تحلیل و ارزیابی نتایج انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی با تمرکز بر
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مفهوم واحد کاملتر و برعکس ،هر چه مشارکت کمتر شود ناقصتر و کم رنگتر میشود
و بر اساس قاعده اکثریت در صورت کمتر شدن از  50درصد ،اصال حاکمیت ملت و اصل

نمایندگی واقعی محقق نمیشود و ترکیبی کامال ناقص از روح جمعی است .اما در صورت
مشارکت بیش از  50درصد 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 گروهها و بازیگران ذینفع و اکثر اقلیتهای
تنظیم شده باشد .به عبارتی ،تمام گروهها احزاب سیاسی ،انجمنها ،تشکلها 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 کرسیهایی تضمینشده بر اساس حد نصاب مقرر در

مجلس در اختیار داشته باشند تا شاهد ترکیبی از مجلس باشیم که آیینه تمام نمای همه
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گروهها و بازیگران ذینفع انتخاباتی باشیم و به عبارتی با رویکرد کثرتگرایی مجلس با
ترکیبی از «اکثریت اقلیتها و گروههای متکثر معقول» تاسیس شود .در چنین صورتی است
که نمایندگی اصیل ،پرمعنا و واقعی معنا پیدا میکند .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 میرسیم .بیشتر استانها از معیار قاعده اکثریت (نصف)1+

خیلی کمتر هستند .به طور مثال استان کردستان با حدود  8/86درصد در پایینترین و استان

کهکیلویه و بویراحمد با شاخص  33/30درصد در باالترین وصف نمایندگی پرمعنا قرار
دارند .استان تهران نیز با  15/66درصد یکی از کمترینها است .این جدول نشان می-دهد

که شاخص نمایندگی پرمعنای همه استانها از حد نصاب قاعده اکثریت (نصف بعالوه یک)
بسیار پایینتر 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  16/96درصد

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
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حدود  17درصد مردم میباشند .لذا چنین درصد پایینی قطعا نمیتواند گویای وصف

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  ،2درصد بسیار پایینی
را نمایش میدهد .نفراول -محمد باقر قالیباف 17/63 :درصد ،نفر دوم -مصطفی میرسلیم:

 12/43درصد و نفر سیام -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 شیوههای افزایش قانونمند
مشارکت همه گروهها ،احزاب ،انجمنها ،اقلیتها و کلیه ذینفعان اجتماعی در قالب نظام
 -2-4حدنصاب معقول و باکیفیت برندهشدن

نظام رایگیری یا انتخاباتی مجلس شورای اسالمی بر اساس ماده  8اصالحیه قانون

انتخابات ،نظام اکثریتی دو مرحلهای 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 حدنصاب مذکور ،انتخابات با حضور دو

برابر کرسی تخصیص یافته در مرحله دوم با اکثریت نسبی به هر میزان رای برگزار میشود.
در مقام ارزیابی و سنجش چنین نظامی در پرتو قاعده اکثریت و انواع نظامهای انتخاباتی،

در چند ویژگی ذیل قابل توصیف است« :تلفیقی از نظام اکثریتی ساده و تناسبی ساده
غیرحزبی (حدنصابی) در مرحله اول و اکثریت نسبی در مرحله دوم با نظام واحد برای

مناطق تک حوزه و مناظق چند حوزه است».

الف -نظام اکثریتی ساده :نظام رایگیری از این منظر اکثریتی ساده است که :الف-

حدنصاب  20درصد بر اساس اکثریت حاضرین و آراء ماخوذه صحیح تنظیم شده است نه

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

انتخاباتی ترکیبی تناسبی و اکثریتی است.
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اکثریت کل واجدین شرایط ب -وصف اکثریت مطلق را نیز ندارد ،چرا که قاعده اکثریت

(نصف )1+کل واجدین شرایط یا حاضرین مدنظر نیست و حدنصاب برنده شدن ،کسب
حداقل یک پنجم آراء ماخوذه صحیح حاضرین است که میتواند بسیار کمتر از قاعده

اکثریت باشد و از این منظر نظام انتخاباتی ضمن مغایرت داشتن با اصول قاعده اکثریت

موجبات نقض اصل نمایندگی پرمعنا و اصیل را فراهم مینماید .نتیجه این نوع رایگیری
این خواهد بود که افرادی با کمترین رای میتوانند کرسیهای مجلس را تصاحب کنند؛

درحالی که نماینده اکثریت نیستند و به نوعی نماینده اقلیتی محسوب میشوند که بر اکثریت
حکومت خواهند کرد .با ذکر مثالی میتوان چالش و تعارض با اصول بنیادین انتخابات و
قاعده اکثریت را نمایان ساخت.

بر اساس چنین نظام رایگیری ،این فرض محتمل است که اگر در انتخابات آتی

مجلس از  60میلیون نفر واجد شرایط رای به هر دلیلی تنها  10میلیون شهروند شرکت
کنند ،نمایندگان برنده با کسب حداقل  20درصد آراء ماخوذه صحیح؛ یعنی  2میلیون نفر،
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میتوانند کل کرسیهای مجلس را به دست بگیرند و بعدا در مقام نماینده کل ملت یعنی از

طرف  60میلیون نفر قانونگذاری و نظارت بر امور عمومی نمایند .چنین حالتی قطعا مغایر
اصول نظام مردمساالر ،حاکمیت ملی ،قاعده اکثریت و نمایندگی اصیل خواهد بود.

ب-نظام تناسبی ساده غیرحزبی :نظام رایگیری از این منظر ویژگی تناسبی ساده

غیرحزبی دارد که :الف -کاندیداها به طور مستقل در انتخابات نامزد میشوند و احزاب و

گروههای ذینفع اجتماعی نمیتوانند به صورت فهرستی در انتخابات شرکت کنند .ب -به
دلیل اینکه در مرحله اول حدنصاب یک پنجم را مقرر داشته ،شبیه نظام تناسبی است.

چون در نظام تناسبی ،احزاب بر حسب میزان و حدنصاب رای کسب شده صاحب کرسی

میشوند .مثال در فرانسه حدنصاب برای کسب کرسی  12/5درصد است ،اگر حزبی بتواند
این حدنصاب را کسب کند میتواند حداقل یک کرسی در پارلمان به دست آورد .لذا
چنین نظامی دارای اشکاالتی است :اوال ،استفاده از شرط حدنصاب نظام تناسبی برای نظام

اکثریتی مغایر اصول و قواعد نظامهای انتخاباتی است ،چون تعیین حدنصاب متفاوت از

قاعده اکثریت (نصف )1+است و صرفا مختص نظام تناسبی حزبی است .ثانیا ،تعیین هر
حدنصابی کمتر از قاعده اکثریت (نصف )1+همچون یک سوم ،یک چهارم ،یک پنجم چه

بسا در آینده یک ششم نمیتواند تامین کننده نظام اکثریت و حاکمیت اکثریت ملت باشد.
پس تعیین حدنصاب از این منظر مغایر اصول انتخاباتی است .از طرفی در صورت عدم
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کسب یک پنجم در مرحله اول و برگزاری انتخابات در مرحله دوم هم باز نمیتواند تضمین
کننده قاعده اکثریت باشد ،چون در مرحله دوم اکثریت نسبی و به هر میزان رای است .ثالثا،

حدنصاب 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 نمیشود ،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 رایگیری داده نشود ،در صورت کاهش مشارکت در انتخابات بعدی ،شاهد حکومت

اقلیت بر اکثریت خواهیم بود .لذا بهتر است انتخابات با روش یک مرحلهای و با همان

اکثریت نسبی بدون تعیین حدنصاب برگزار شود .به طور مثال نفر سیام شهر تهران آقای
عزتاهلل تاالرپشتی با  642214رای ،موفق به کسب حدنصاب یک پنجم در مرحله اول شده
است ،اما در عمل شاخص نمایندگی پرمعنا و اصیل وی نسبت به کل واجدین شرایط شهر
این منظر ،شاخص و وصف نمایندگی در مورد ایشان بسیار پایین است.

 -3-4نمایندگی حداکثری ذینفعان (مردمساالری مبتنی بر اکثریت اقلیتها و

گروههای ذینفع و تکثرگرایی)

یکی از شاخصههای اصلی نظام مردمساالر پذیرش کثرتگرایی ،تنوع افکار و اندیشههای

متنوع و متفاوت است .در راستای حق آزادی بیان و اندیشه ،شهروندان میتوانند در گروهها

و جوامع همکیش و همفکر فعالیت جمعی و سازمانی در قالب نهادهای مدنی داشته باشند
و تحت عنوان جوامع ذينفع در انتخابات شرکت نمایند .جوامع ذینفع «با وضعيت و موقعيت

افراد در جامعه تعريف ميشوند ،اما به طور كلي آنها به عنوان يك گروهي از افراد كه بر
حسب منافع يا ارزشها با هم متحد شدهاند ،مد نظر قرار ميگيرند» )Handly, 2020: 2( .اين

منافع مشترك ميتواند داراي ريشه تاريخي يا فرهنگي ،زمينه قومي و قبيلهاي مشترك يا
تنوعي از پيوندها را داشته باشد كه يك گروهي از رأيدهندگان با منافع متفاوت را ايجاد
مينمايد.

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

تهران  8/95درصد است ،که از شاخص قاعده اکثریت (نصف )1+بسیار کمتر است و از
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براین اساس ،نظام انتخاباتی باید تضمینبخش حقوق انتخاباتی تمام اقلیتها و گروهای

ذینفع در همه حوزههای اجتماعی باشد و شیوه مشارکتی از رایگیری مدنظر قرار گیرد
که همه نهادهای مدنی از انگیزه کافی برای شرکت در انتخابات و همچنین از فرصت
برابر به موجب فرایندهای انتخابابتی منصفانه جهت تصدی کرسیهای پارلمان برخوردار
باشند .در واقع ،مفاهیم جدید مردمساالر و اکثریت تا حدودی تغییر یافته و مجلس به جای
حاکمیت اکثریت یک اندیشه به «حاکمیت اکثریتی از اقلیتها و گروههای ذینفع اجتماعی»
(ر.ک .هلد1384 ،؛ دهشیار )1386 ،تغییر جهت داده است .چنین مفهوم جدیدی از نظام

مردمساالر موید نظام توزیع و تقسیم قدرت به شیوه عادالنه ،منصفانه و مشارکتی است.
در این راستا« ،نظریه «دموکراسی توافقی» 4و «دموکراسی انجمنی» 5جایگزین مفاهیم پیشین

شده است»( .مفاخری )2 :1396 ،این نظریه ،که توسط آرند الیپهارت ،نظریهپرداز برجستۀ
حوزۀ دموکراسی ارائه شده ،دو مدل دموکراسی ،انجمنی و توافقی ،که به مدل غیراکثریتی

معروفاند ،را معرفی میکند و بر دو ویژگی منحصر به فرد تاکید دارد -1 :فراهم نمودن
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بستری برای بیشینه کردن مشارکت حداکثری مردم در حد امکان  -2ارتقای ثبات سیاسی و
دموکراتیک ناشی از این مشارکت( .مفاخری)2 :1396 ،

دموکراسی توافقی برخالف مدل اکثریتی که بر «رقابت» بین نیروهای سیاسی تاکید

دارد ،به دنبال مشارکت و ائتالف همه نیروهای عمده مختلف سیاسی میباشد؛ 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 میباشد ،در حالیکه در دموکراسی توافقی تشکیل حکومت ،ائتالفی

بوده و همه نیروهای سیاسی میتوانند به نسبت آرا و کرسیهای کسب شده در مجلس ،در
ادارهامور کشور سهیم باشند( .مفاخری)9 :1396 ،

با درک این نظریه ،مفهوم نوین مردمساالری بر اساس مشارکت همگانی و حضور همه

گروههای ذینفع در قالب گروههای متعدد اجتماعی به شرط داشتن پایگاه معقول و قال
توجهی میتوانند با تناسب محبوبیت و گستره فعالیت و تعداد اعضا ،در پارلمان کرسی
تخصیصی داشته باشند .مثال اتحادیه کارگری در کل کشور  10کرسی ،انجمن معلوالن 2

کرسی ،انجمن وکال و مشاغل قضایی  10کرسی .در مقام بهرهمندی از این نظریه و با عنایت
به تاکید قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر حضور و مشارکت مردم در اداره امور

105

کشور و رکن اصلی تصمیم گیری (اصول  )107 ،56 ،26 ،20 ،19 ،7 ،6 ،3زمینه طراحی
مردمساالری مشارکتی ،توافقی و انجمنی و حضور کلیه بازیگران و گروههای ذینفع در قالب
فعالیت احزاب سیاسی و انجمنهای اجتماعی و اقلیتهای قومی و مذهبی فراهم است.

اما نظام انتخاباتی مجلس بر پایه رقابت فردی و مستقل و بدون توجه به گروههای ذینفع
به استثنای اقلیتهای مذهبی شناخته شده در قانون اساسی طراحی شده است که در عمل

منجر به پیروزی برخی گرایشهای سیاسی و یا اکثریت یک گرایش سیاسی میشود.

بر اساس شاخص بدست آمده از ترکیب منتخبین دوره یازدهم ،گرایش سیاسی آنها

عبارتند از 221« :نماینده اصولگرا  -حدود  19نفر اصالح طلب و اعتدالگرا  34 -نفر

مستقل  11 -نفر در مرحله دوم (که در  8حوزه ،نمايندگان اصولگرا به مجلس راه يافتند)5 -

نفر اقلیتهای دینی» .چنین ترکیبی نشان میدهد اکثریت قاطع (بیش از سه چهار) نمایندگان
در تصرف اصولگرایان است و درصد کمی هم به اصالحطلبان و افراد مستقل و اقلیتهای
پارلمان ندارند .حتی بانوان که سهم  48درصدی 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 رایگیری و ترکیب منتخبین ،منجر به حاکمیت اقلیت بر اکثریت شده است که

خود نقض آشکار قاعده اکثریت و اصل حاکمیت ملی محسوب میشود .همچنین با فلسفه
نظام جمهوری اسالمی که بر پایه مشارکت عامه مردم در تمام امور 6و میزان رأی ملت بنا

نهاده شده ،در تعارض است.

به منظور رفع اشکال وضعیت تکصدایی حاصله از نظام رایگیری اکثریتی و تحقق

مشارکت عامه و واقعی مردم با حضور همه ذینفعان ،پيشنهاد ميشود كه تعداد نمایندگان

افرایش یابد و نظام حوزهبندی به دو قسمت حوزههای تک کرسی و چند کرسی شهرستانی
و یک حوزه در سطح ملی برای گروههای ذینفع به تناسب جایگاه و موقعیت اجتماعی و
ملی ،کرسیهای اختصاصی تعریف و مشخص شود .در این طرح ،چندین حوزه شهرستانی

(نیمی از کرسیهای مجلس) با شیوه نظام اکثریت نسبی و يك حوزه انتخابيه سراسري و ملي

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

دینی اختصاص یافته و سایر بازیگران اجتماعی و گروههای ذینفع سهمی از کرسیهای

106

با تخصیص کرسیها گروهای ذینفع دارای پایگاه معقول در نظر گرفته و نیمی از کرسیهای

نمایندگی به به نسبت جایگاه و پایگاه اجتماعی و ملی به آنها تخصیص داده میشود و با
روش نظام انتخاباتی تناسبی چنانچه حداقل  5درصد از کل آرا در سطح ملی کسب نمایند
میتوانند حداقل یک کرسی در مجلس را به خود اختصاص دهند .البته گروههای ذینفع

همچون بانوان ،اقلیتهای مذهبی و احزاب سیاسی در سطح ملی فهرست انتخاباتی ارائه

مینمایند .به طور مثال به انجمن معلوالن که حدود  3درصد جمعیت کشور را تشکیل

میدهند و نمایندهای در حال حاضر در مجلس ندارند ،میتوان  3کرسی تخصیص داده شود
که در سطح کشوری میتوانند با برگزای انتخابات درون گروهی به نفرات شاخص برسند و

با ارائه فهرستی چند برابر تعداد  3کرسی 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 میدهند .با چنین نظامی ،نمایندگی اختصاصی آنها در مجلس در پیگیری
مطالباتشان تضمین شده است و همچنین برای سایر گروههای ذینفع با اعمال چنین
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رویکردی ،زمینه مردمساالری مشارکتی ،انجمنی ،قاعده اکثریت و حاکمیت ملی در معنای

همه مردم فراهم میشود و از بروز پدیده حاکمیت اقلیت بر اکثریت نیز جلوگیری میشود.
جدول شماره ( -)4مدل سازی تحقق واقعی حاکمیت ملی و قاعده اکثریت
پارلمان

حاکمیت اکثریت ملت

آیینه تمام هیاتهای مردمی
گروههای ذینفع و نهادهای مدنی
احزاب و

گروههای
سیاسی

اقلیتهای

قومی-زبانی

اقلیتهای
مذهبی

انجمنهای
اجتماعی

گروههای ذینفع و نهادهای مدنی
گروههای
منطقهای

گروههای
اقتصادی

کل مردم

گروههای
اجتماعی

هر فرد صاحب یک سهم از حاکمیت
هر کس یک رأی

حق کاندیدا شدن و حق رأی برابر
برابری فرصت برای همه
مشارکت همگانی

کانونهای
صنفی

اتحادیههای
شغلی

شوراهای
محلی

نتیجه

مردمیسازی نظام سیاسی وابسته به تامین و تضمین زیر ساختها ،ارزشها ،رویهها
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و سازوکاهای نهادین شده است که در مسیر و غایتی مشخص در همسویی با هم حرکت
مینمایند و همچون مجموعهای نظاممند و هدفمند فعالت میکنند .در این راستا ،موتور
حرکت مردمساالری و یا جاده حرکت آن ،انتخابات و قواعد عادالنه و منصفانه رقابت
سالم سیاسی است .هدف و غایت در این نظام تضمین آزادی اراده ،کرامت انسانی،

خودشکوفایی ،خیر و مصلحت عمومی ،برابری ذاتی و سیاسی و در مجموع حقوق و
آزادیهای بشری در مسیر برقراری صلح و امنیت عمومی است .رسیدن به این مهم منوط

به پذیرش حاکمیت ملی و جابهجایی جریان آرام قدرت از مسیر گزینش آزاد و مشارکت
عمومی است .زمامداری مردم از طریق اراده جمعی خود ،موجبات قانونمداری و ثبات

سیاسی را فراهم مینماید ،چون هم نمایندگان و فرمانروایان از بین خود مردم انتخاب

شدهاند 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 ملتاند.

احترام به اقلیت و حقوق بنیادن شهروندان است که در قالب قاعده اکثریت در این پژوهش
مورد تحلیل قرار گرفت .قاعده اکثریت موید مدیریت موقت اکثریت حداقل نصف1+

از مجموعه ملت به عنوان نمایندگان عموم مردم و نهادینهسازی تصمیمگیری جمعی در

اجتماع برای نائل شدن به غایات زیست جمعی و آرمانهای فوقالذکر نظام مردمساالری
است .با توجه به ماهیت نظام جمهوری اسالمی ایران و مردمی بودن آن ،پژوهش در مقام

پاسخدهی به این پرسش بود که آیا نتایج انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی از

اصول و موازین قاعده اکثریت و نمایندگی پرمعنا و اصیل تبعیت مینماید؟ 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

رایگیری اتخاذ شده تلفیقی از نظام اکثریتی ساده ،تناسی غیرحزبی ساده و تک حوزهای و

چند حوزهای در مرحله اول و اکثریت نسبی با هر میزان رای در مرحله دوم است.
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مهمترین اشکاالت وارده به این نظام رایگیری عبارتنداز-1 :استفاده از نظام حدنصابی

یک پنجم برای مرحله اول که روش اعمال شده در نظام انتخاباتی تناسبی و مختص نظام

حزبی است .در حالی که انتخابات در ایران مبتنی بر نظام حزبی نیست ،پس به نتایج

نامتجانسی منتهی میشود-2 .استفاده از نظام اکثریت ساده در مرحله اول بر مبنای آراء
ماخوذه صحیح حاضران که منجر به تشکیل منتخبینی از نمایندگان دردوره يازدهم مجلس

با شاخص نمایندگي پرمعنا حدود  17درصد در كل كشور و در حدود  16درصد در

شهر تهران شده است .بر اساس چنین نظامی که برندگان بر اساس رای اکثریت حاضرین
مشخص میشوند ،انحرافی از قاعده اکثریت محسوب میشود ،چرا که قاعده اکثریت
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،

نمایندگانی وارد پارلمان میشوند که نماینده اکثریت بسیار پایین واجدین شرایط رای
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میباشند .در شاخص بدست آمده از این انتخابات ،شاخص نمایندگی پرمعنا در کردستان
 8/86پایینترین و کهکیلویه و بویراحمد  33/30درصد 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 میشود -3 .انتخابات مردمساالر جهت تحقق اندیشه
حاکمیت ملی منوط به حاکمیت اکثریتی از تمام ذینفعان اجتماعی است؛ در حالی که

ساختار نظام رایگیری در ایران صرفا بر شاخصه گرایش سیاسی (به غیر از اقلیت های

دینی) ،بنا نهاده شده است و سایر ذینفعان و گروههای 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 کرسیهای

پارلمان ( حدود 230نمایند) اکثریت قاطع مجلس را تصاحب نمودهاند که موید نمایندگی

تک-صدایی است .این تعداد نماینده از یک گرایش سیاسی نمیتواند نشانگر حاکمیت ملی
و نمایندگی منفعت عمومی باشد .تصور نمایید در انتخابات آتی ،اگر مشارکت مردم به 20

میلیون یا  10میلیون نفر برسد ،درصد شاخص نمایندگی اصیل به زیر  10درصد خواهد
رسید که در این صورت ترکیب منتخبین مجلس نمیتواند گویای عصاره اراده ملت باشد.

نظر به اشکاالت مطروحه ایجاب مینماید نظام رایگیری در جهت تحکیم حاکمیت ملی،

وحدت و انسجام ملی ،مشارکت حداکثری تمام شهروندان و ذینفعان و تمامی گرایشهای
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فکری تغییر نماید و پیشنهاد میشود نظام انتخاباتی در دو سطح ملی و شهرستانی یک

مرحلهای با تلفیقی از نظام تناسبی حزبی تکحوزهای در سطح ملی و تخصیص کرسیها به
هر کدام از ذینفعان دارای پایگاه اجتماعی ملی معقول و در سطح شهرستانی با نظام اکثریت

نسبی در قالب مناطق تک حوزهای 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 میتواند تامین شود .اعمال چنین نظامی موجب تقویت مشارکت همه مردم ،ذینفعان

اجتماعی ،رقابت منصفانه ،چندصدایی ،نمایندگی واقعی و پرمعنا و باعث کاهش رویه
حاکمیت اقلیت خاص بر اکثریت می-شود .الزم به ذکر است تضمین مولفههای فوقالذکر
حقوقی در جهت رفع اشکاالت نظام انتخاباتی مجلس و برای تحقق قاعده اکثریت و

مشارکت حداکثری عمومی کافی به نظر نمیرسد و همچنین افزایش مشارکت ،وابسته به
فراهم بودن عوامل و زیرساختهای فراحقوقی نظیر عوامل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی،
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