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آیا قهر مدعيان اصالحات از انتخابات
 حجت االسالم دکتر قاسم روان بخش موجب کاهش مشارکت می شود؟

ایـن روزهـا سـردمداران مدعیـان اصالحـات در سـایت ها و کانال هـای 
خودشـان تهدیـد می کننـد کـه اگر شـورای نگهبـان در انتخابات ریاسـت 
جمهـوری، عناصـر اصلـی مـا را از گردونه رقابـت حذف کنـد از انتخابات 
خداحافظـی کـرده، زنـگ تحریم انتخابـات خاموش را به صـدا در خواهیم 
آورد. آن هـا این گونـه وانمـود می کننـد کـه نظـام در انتخابـات1400 بـا 
مشـارکت حداقلـی مواجـه خواهـد شـد و ایـن کاهـش مشـارکت، معلول 
قهـر آن هـا اسـت. چنـان کـه در انتخابـات مجلـس در سـال98 کـه این 
جریان از رقابت های انتخاباتی کنار گذاشـته شـد، مشـارکت کاهشـی شـد 
و بـه پایین تریـن میزان مشـارکت در ده دوره انتخابـات مجلس)42درصد(

رسـید. پیش بینـی آن هـا در ایـن دوره از انتخابات ریاسـت جمهـوری، نیز 
بـه مراتـب کمتـر از 42درصـد اسـت. برخـی از آن هـا تهدید دیگـری نیز 
در ادامـه مطـرح  می کننـد کـه در صـورت کاهـش مشـارکت، ایـران بـا 

چالش هـای امنیتـی نیـز مواجـه خواهد شـد.

درباره ادعاهای فوق چند نکته به نظر می رسد:
1. مقایسه انتخابات مجلس شورای اسالمی با انتخابات ریاست جمهوری و 
حتی انتخابات شوراها)زمانی که جداگانه برگزار می شد( اشتباه است. در انتخابات 
ریاست جمهوری در هیچ دوره ای چنین نبوده است که اصالح طلبان از انتخابات 
قهر کرده باشند بلکه همواره در انتخابات حضور داشته و در اکثر آن ها هم 
پیروزی از آن خود کرده اند. در دوره هاشمی رفسنجانی و دو دوره خاتمی و دو 
دوره روحانی مواضع آن ها مشخص بوده و از این نامزدها طرفداری کرده اند. 
تنها در انتخابات نهم و دهم بود که به مخالفت با احمدی نژاد برخاستند و 
در انتخابات88 نیز به رغم شکست سنگین، فتنه انگیزی کردند. آمار مشارکت 
مردم درانتخابات ده دوره نشان می دهد که غالب روسای جمهوری در دور 
دومشان از ارای کمتری برخوردار شده اند. باالترین آمار مشارکت مربوط به 
دور سوم که به ریاست جمهوری آیت ا... خامنه ای انجامید 74درصد و دور 
هفتم ریاست جمهوری خاتمی 79 درصد و دور دهم ریاست جمهوری محمود 
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افزایش و کاهش مشارکت 
بیشتر به عملکرد دولت ها 

برمی گردد؛ هر گاه دولتی بر 
سرکار آمده که به جای خدمت 
به مردم به مسائل حاشیه ای 

و سیاسی و بی ارتباط با زندگی 
مردم پرداخته است، مشارکت 
مردمی روند کاهشی طی کرده 

است. ولی زمانی که دولتی پرکار 
و پرتالش به سرکار آمده و به 

جای مسایل حاشیه ای، به حل 
مشکالت مردم پرداخته است 

مشارکت مردمی را افزایش 
یافته است. نمونه آن را می توان 

در مقایسه دولت دوم خاتمی 
و مجلس ششم با انتخابات 
مجلس هفتم مشاهده کرد.

احمدی نِژاد 85درصد بوده است در بقیه موارد، آمارها مشارکت 
بین 50درصد تا 65درصد را نشان می دهد.

2. مشارکت سیاسی مردم در انتخابات مجلس، در ده دوره یعنی 
از مجلس اول تا مجلس دهم از 52درصد تا 71درصد بوده است 
جدول ذیل نشان می دهد که میانگین مشارکت مردم در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی 62درصد بوده است و باال رفتن یا پایین 
آمدن درصدی در برخی انتخابات معلول برخی شاخص ها و شرایط 
خاص سیاسی اجتماعی و اقتصادی بوده، و قهر و آشتی برخی 
جریانات سیاسی در آن، تاثیر چندانی نداشته است. به عنوان نمونه 
می توان به انتخابات مجلس هفتم اشاره کرد که اصالح طلبان 
با  بر آمدند و  انتخابات  با تحصن در مجلس به دنبال تحریم 
یا حذف  تعویق  دنبال  به  استانداران،  دسته جمعی  استعفاهای 
انتخابات برآمدند که با موضع گیری قاطع مقام معظم رهبری 
مواجه شده مجبور به برگزاری انتخابات شدند. از این انتخابات 
برغم تحریم این جریان سیاسی مشارکت 51درصدی رقم خورد 
که نسبت به مشارکت در مجلس ششم)67درصد( که اوج فعالیت 
اصالح طلبان بوده است تنها 16درصد کاهش را نشان می دهد. 
که در صورت پذیرش این که قهر جریان اصالح طلبی به عنوان 
تنها شاخص کاهش مشارکت، می توان گفت پایگاه اجتماعی 
مدعیان اصالحات در کشور 16درصد است. البته گذر زمان این 
میزان محبوبیت آن ها را کاهش داد زیرا زمانی که در انتخابات 
مجلس نهم)سال1390( همین جماعت انتخابات را تحریم کردند 
مشارکت سیاسی از 55درصد مجلس هشتم با 8درصد رشد به 
64درصد رسید. در انتخابات مجلس نهم، رقابت جدی میان دو 
جریان جبهه پایداری انقالی اسالمی و جبهه متحد اصولگرایان 
بر قرار شد و اصالح طلبان به گوشه عزلت خزیدند. این آمار نشان 
می دهد که جریان اصالحات در گذر زمان پایگاه اجتماعی خودش 
را از دست داده است به طوری که قهر آن ها از صندوق آراء، نه 
تنها موجب کاهش مشارکت نشده بلکه افزایش 8درصدی نیز به 
دنبال داشته است. نمونه دیگری که می توان بر این مدعا شاهد 
آورد کاهش مشارکت مردم در انتخابات شوراها بود که در انتخابات 
اول شوراها مردم با 64درصد شرکت کردند ولی در انتخابات دوم 
شوراها برغم حضور چشم گیر اصالح طلبان و حتی لیست جداگانه 
نهضت آزادی 49درصد مردم در انتخابات شرکت کردند و مردم 
تهران تنها 22درصد به پای صندوق های رای آمدند و لیست 
نهضت آزادی تنها 2درصد آرا را به خود جلب کرد این درحالی بود 
که نظارت بر انتخابات دور دوم به عهده نمایندگان مجلس ششم 
بود که گفته بودند »ما تنها وابستگان به کومله، دمکرات و منافقین 
آن هم در صورت ارائه اسناد جدید از سوی وزارت اطالعات را رد 

صالحیت کردیم«.

3. اگر بخواهیم واقعیت مطلب را بیان کنیم افزایش مشارکت و 
کاهش مشارکت ارتباطی به قهر و صلح جریانات سیاسی ندارد 
مردم به نظام اسالمی معتقدند و با توصیه و تاکید والیت و 

مراجع عظام شرکت در انتخابات را وظیفه شرعی خود می دانند. ولی 
افزایش و کاهش مشارکت بیشتر به عملکرد دولت ها برمی گردد؛ 
هر گاه دولتی بر سرکار آمده که به جای خدمت به مردم به مسائل 
است،  پرداخته  مردم  زندگی  با  بی ارتباط  و  سیاسی  و  حاشیه ای 
مشارکت مردمی روند کاهشی طی کرده است. ولی زمانی که دولتی 
پرکار و پرتالش به سرکار آمده و به جای مسایل حاشیه ای، به 
حل مشکالت مردم پرداخته است مشارکت مردمی را افزایش یافته 
است. نمونه آن را می توان در مقایسه دولت دوم خاتمی و مجلس 
ششم با انتخابات مجلس هفتم مشاهده کرد. انتخابات مجلس هفتم 
را دولت آقای خاتمی برگزار کرده است ولی به دلیل عملکرد منفی 
و حاشیه ای آن دولت و مجلس هماهنگ با آن، مردم در انتخابات، 
16درصد کاهش مشارکت داشته اند ولی در دولت نهم به دلیل 
فعالیت های گسترده عمرانی و خدمات رسانی به مردم در انتخابات 
مشارکت افزایش داشته و از 51درصد به 55درصد در مجلس هشتم 
و سپس به 64درصد در مجلس نهم ارتقا یافته است. در انتخابات 
شورای شهر نیز به دلیل عملکرد منفی شوراهای اول که عمدتا از 
جناح اصالح طلبان انتخاب شده بودند روند کاهشی طی شد و در 
انتخابات شوراهای دوم از 64درصد به 49درصد نزول کرد. البته 
این کاهش در تهران بسیار چشم گیر بود زیرا تهرانی ها مشارکت 
22درصدی را تجربه کرده بودند. می توان کاهش مشارکت مردم 
در انتخابات96 را معلول عملکرد دولت اول آقای روحانی دانست. 
این عملکرد نامطلوب کار را به جایی رساند که میزان مشارکت را از 
62درصد به 42درصد رساند. البته اگر در این دوره این روند کاهشی 
ادامه یابد باز هم معلول مدیریت ضعیف و ناکارآمد دولت مورد تایید 
اصالح طلبان است که در این دو دوره حاکمیت خود، بدترین نوع 
مدیریت را بر کشور اعمال کردند. افزایش قیمت ارز و سکه و طال 
و تورم کمرشکن و گرانی کاالهی اساسی در حد بیش از سه الی 
پنج برابر چنان فشاری بر گرده مردم آورده که در هیچ دوره ای 
را تجربه  انقالب مردم آن  از  بعد  از دوره های ریاست جمهوری 
نکرده اند. بنابر این، این جریان به دنبال تحریف واقعیت هاست و با 
دادن آدرس عوضی به جای پذیرش واقعیت ها می خواهند کاهش 

مشارکت را به گردن نظارت استصوابی شورای نگهبان بیاندازند.

4. در انتخبات98 نیز هر چند اصالح طلبان به ظاهر با انتخابات قهر 
کردند ولی در اکثر شهرها و استان ها نامزد داشتند و در تهران نیز 
لیستی با سرلیستی مجید انصاری ارائه کردند و آقای خاتمی نیز در 
انتخابات شرکت کرد و رای خود را به صندوق انداخت. ولی میزان رای 
مجید انصاری با 69هزار و 151رأی کسب کرده که از لحاظ درصدی، 
3.75درصد آراء را شامل می شود، به نفر 31 رسید. هر چند میزان 
مشارکت مردم کل کشور در انتخابات98، بیش از 42.57درصد بود و 
از طرفی 26درصد تهرانی ها در انتخابات مشارکت کردند. ولی در این 
انتخابات هم چنین نبود که اصالحاتی ها انتخابات را واقعا تحریم کرده 
باشند. لیست تهران با سر لیستی مجید انصاری خود گواه بر مدعاست.
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