
»قبل از اسللتقرار نظام جمهوري اسللامي، 
انتخابات موضوعي جدي در كشور نبود، به 
خصللوص با توجه به اينكه تنها يك حزب در كشللور وجود 
داشللت. اما پس از انقاب و با پررنگ شدن مساله انتخابات 
ديگر توجيهي بللراي نبودن آمار مربوط به شللركت مردم 
نيسللت. جاي اعداد و ارقام مربوط به انتخابات در سالنامه 
آماري كشللور همچنان خالي است. امروز پيمايش هايي از 
طريق نهادهاي مختلف پژوهشي، مديريتي و حتي امنيتي 
در اين مورد انجام مي شللود و زمينه خوبللي را فراهم كرده 
تا بتوان با اسللتفاده از اطاعات به تحليل انتخابات و رفتار 
راي دهندگان پرداخت و بايد از اين فرصت استفاده شود.« 
رييس انجمن جامعه شناسللي ايران با اين صحبت ها بحث 
انتخابات را با اشللاره به موضوع ضعف انتشار و تحليل آمار 
و ارقام جزيي تر انتخابات آغاز كرد. سيدحسللين سراج زاده 
يكي از شركت كنندگان در نشست »انتخابات؛ بررسي فضا 
و شللرايط روندهاي سياسي و رسانه اي« بود، در اين برنامه 
محمد آقاسللي رييس مركز افكارسنجي دانشجويان ايران 
)ايسپا(، هادي خانيكي اسللتاد ارتباطات دانشگاه تهران و 
رييس انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، محسن 
شريف زاده مولف كتاب رفتار انتخاباتي مردم ايران و عباس 
عبدي روزنامه نگار و تحليلگر مسللائل سياسي و اجتماعي 
در دانشللكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران حاضر بودند تا 
در روزهللاي پاياني منتهي به انتخابللات دوازدهمين دوره 
رياسللت جمهوري تحليل خود را از رفتللار راي دهندگان، 
نقش مناظره هاي تلويزيوني در تصميم آنها و رفتار جناح ها 

و نامزدهاي رياست جمهوري ارايه دهند. 
»مردم مطالب مطرح شللده در مناظره هللا را خيلي جدي 
نمي گيرند، مي دانند رقبا بللراي حذف يكديگر حرف هاي 
زيللادي مي زنند و موضوعللات تندي مطللرح مي كنند اما 
اگر فقط 10 درصد از مطالب مطرح شللده از سوي نامزدها 
هم صحيح باشللند بايد باور كنيم كه با وضعيت خطرناكي 
مواجه هسللتيم. حتي 10 درصد از مطالب بيان شللده در 
مناظره ها نشللان مي دهد كه فارغ از جناح چپ و راسللت 
يك جريان از فساد نفوذ كرده است و به خاطر منافعش هر 
كاري مي كند. با ديدن مناظره ها نبايد خوشللحال شويم، 
 چون شاهد پديده اي هستيم كه روي حال و آينده ما تاثير 

مي گذارد.« 
شريف زاده كه مطالعات 20 سال گذشته خود روي موضوع 
انتخابات را در كتاب »رفتار انتخاباتي مردم ايران« منتشر 
كرده اسللت مي گويد كه در ميان مردم وزن جناح راست و 
چپ تقريبا مسللاوي است، مردم حد وسط هستند و گاهي 
اين حد وسط بودن به سللمت يك جناح كشيده مي شود: 
»خيلي ها اين دغدغه را دارند كه چگونه مردمي كه خاتمي 
را براي رياسللت جمهوري انتخاب كردند بلله احمدي نژاد 
هللم راي مي دهند؟ مي پرسللند مللردم ما كدام هسللتند؛ 
خاتمي يا احمدي نژاد؟ مردم شللبيه هيچ كدام نيسللتند؛ 
نلله خاتمي، نه روحانللي و نه احمدي نژاد، مللردم ميانگين 
سياستمداران هستند. 35 درصد مردم در تمام راي گيري ها 
شللركت مي كنند، 20 درصللد در انتخابات مهللم از جمله 
رياست جمهوري شركت مي كنند و از ميان كساني كه پاي 
ثابت راي دادن هستند عمدتا طرفدار اصولگرايان هستند 
و براي همين معموال جريان اصاح طلب است كه هميشه 

بايد نگران عدم مشاركت مردم باشد.« 
شللريف زاده مي گويد كه اين اصل تقريبا مشللخص است و 
براي همين بايد براي آن برنامه بلندمدت داشللت. او با نقد 
رفتار انتخاباتي اصاح طلب گفت كه نبايد اين تاش  براي 
كشللاندن مردم به پاي صندوق راي تنها خاصه شللود به 
زمان انتخابات: »هواداران دولت و رسانه هاي اصاح طلب 
در هفته هاي اخير مدام در حال انتشار آمارهايي از فعاليت ها 
و دستاوردهاي دولت هستند. حاال بايد بپرسيم در اين چهار 
سال كجا بودند و چرا اين آمارها را نمي ديديم؟ مثل اين است 
كه دارويي را كه براي بهبود بايد هر روز و قاشق قاشق مصرف 

كنيم به يكباره به حلق مردم بريزيم.« 
هرچند اين راه از نظر او نتيجلله نمي دهد همچنان معتقد 
اسللت كه روحاني در حللال حاضر از بخللت باالتري براي 
پيروزي برخوردار اسللت و به احتمال زيللاد در دور اول به 
عنوان منتخب مردم معرفي خواهد شللد: »پيش بيني من 
اين است كه آقاي روحاني با اختاف كمي مي تواند از آقاي 
رييسي و قاليباف پيشي بگيرد اما مساله مهم اين است كه 
نتايج انتخابات با جزييات و دقيق به مردم اعام شود. مانند 
اتفاقي كه در سال 90 و در انتخابات مجلس رخ داد و آرا به 
تفكيك صندوق ها در دسترس بود و مي توانستيد آراي هر 
نماينده را در حوزه هاي مختلف شللهرش ببينيد. اميدوارم 
اين كار به صورت جدي پا بگيرد تا جايي براي بي اعتمادي 

نماند. بي اعتمادي به نتايللج مي تواند جامعه را دچار تنش 
كند و همه با هر تفكري مجبور به پرداخت هزينه مي شوند.«

راي دهندگان غيرقابل پيش بيني هستند يا 
سياستمداران؟

از جمله مراكزي كه در سال هاي گذشته و پيش از انتخابات 
اقدام به برگزاري نظرسللنجي و انتشللار آماري از احتمال 
پيللروزي جناح هللا و نامزدهللاي مختلف مي كنللد، مركز 
افكارسللنجي دانشجويان ايران )ايسللپا( است. رييس اين 
مركز كه در نشست روز گذشته حضور داشت مي گويد يكي 
از باورهايي كه در ميان جمعي از رسانه ها و جامعه شناسان 
وجود دارد اين اسللت كه رفتللار مردم ايران را نمي شللود 
پيش بيني كرد و نظريات مختلفللي در خصوص دليل اين 
غيرقابل پيش بيني بودن فرضي مطرح شللده است. محمد 
آقاسللي به برخي از اين داليل مطرح شده اشاره كرد: »يك 
نظريه هست كه مي گويد افكارعمومي در ايران كوتاه مدت 
اسللت و روح اسللتبداد شللرقي در جامعه نمي گللذارد كه 
بلندمدت فكر كنيم. نظر ديگري هسللت كه مي گويد بايد 
حتما اتفاقي رخ دهد كه ناگهان همه مردم را به سمت يك 
كانديدا بكشللاند و عده اي معتقدند رياكاري يا پنهانكاري 
مانع از اين شود كه نظرسنجي ها به نتيجه بنشينند و گاهي 
هم اشكال از ناكارآمدي دستگاه نظرسنجي است. عده اي 
معتقدند از مشللروطه به بعد رفتار مردم ايران دچار نوعي 
معماگونگي شده است و عدم وجود نهادهاي ميانجي مانند 
احزاب سبب مي شللود كه مردم رفتارهاي هيجاني داشته 
باشند. اما آيا واقعا در اين كشور كنش جمعي عقاني شكل 

نمي گيرد؟«
آقاسللي مي گويد كه نبايد ناتواني در شناخت منطق كنش 
مردم را به پاي پيچيدگي رفتار جامعه بگذاريم: »در ايسپا 
ما كاما توانستيم بر مبناي نظرسنجي نتايج و سناريوهاي 
انتخابات سال 84 را پيش بيني كنيم. بايد به منطق كنش 
مردم پي ببريم. من حتللي ثبت نام هاي فله اي در انتخابات 
رياست جمهوري توسط مردم عادي را هم يك كنش عقاني 
مي بينم، بايد اين اتفاق را نوعي از اعتراض دانست نه اينكه 
آن را به پاي نمايش احساسللي بگذاريم. در زمان انتخابات 
آزادي تجمع و انتقاد برقرار مي شللود و مردم از اين فضا كه 
به صورت معمول وجود ندارد براي كنش عقاني خود بهره 
مي گيرند.«  او به چند عامل كه در طول نظرسنجي ها مورد 
مطالعه قرار مي گيرند نيز اشاره كرد، عواملي كه سبب اقبال 
مردم به شللركت در انتخابات مي شللوند: »يك عامل فشار 
ساختاري اسللت، اگر در حوزه اي به مردم فشار آمده باشد 
مي توانيم منتظر كنش عقاني و تاش براي تغيير وضعيت 
باشيم. يك باور تعميم يافته وجود دارد كه راي دهنده هاي ما 
بيشتر سلبي است تا ايجابي؛ يعني مردم نمي دانند چه كسي 
را مي خواهند اما مي دانند چه چيزي را نمي خواهند و براي 
همين راي مي دهند. يك عامل شتاب دهنده هم وجود دارد 
مثل حمايت چهره هاي خاص از يللك نامزد انتخاباتي كه 
نمونه اش را در انتخابات سال 92 رياست جمهوري ديديم، 
عاوه بر اين بسلليج براي اقدام كه در راي دهي تاثير دارد، 
مثل سال 88 كه ميل بسللياري براي گفت وگو در خيابان 
و قانع كردن چهره به چهره راي دهندگان وجود داشت.« با 
همه اين عامل ها آقاسي معتقد است كه مي توان رد عقانيت 
مردم را در تمامي اتفاقات و رفتارهاي انتخاباتي پيدا كرد و 
شايد بشود گفت كه اتفاقا سياستمداران هستند كه پيچيده 
عمل مي كنند: »جمعه همين هفته انتخابات برگزار مي شود 
و هنوز احتمال اين هسللت كه تعدادي از نامزدها از رقابت 
كنار بروند. همين اتفاق سبب مي شود كه با كنار رفتن يك 
نامزد به نفع نامزد ديگر تلنگري به راي دهندگان زده شود و 
همين موضوع به عنوان يك عامل شتاب دهنده روي تعداد 

راي دهندگان در روز انتخابات تاثير بگذارد.« 
به گفته رييس ايسپا پيش بيني فعلي بر اين است كه روحاني 
با اختاف كمي رييس جمهور شود يا انتخابات به دور دوم 
كشيده شود اما بايد ديد كه آيا اتفاقي سبب مي شود كه اين 
معادله تغيير كند يا نه: »5 اسفند سال 92 نتايج نظرسنجي 
ايسپا نشان مي داد كه روحاني 2 درصد شانس موفقيت دارد 
اما از آنجا به بعد عوامل شتاب زا و حمايت هاي مختلف بيشتر 
و بيشتر شدند و تا دوشنبه قبل از انتخابات او را در مقام اول 
نشاندند. براي همين كساني كه همچنان راي پايين دارند 

الزاما بازنده انتخابات نيستند.«

60 درصد آراي سرگردان
يكي از عواملي كه سبب مي شود راي مردم كشور غيرقابل 
پيش بيني به نظر برسد درصد باالي آراي سرگردان است. 
عباس عبدي، تحليلگر مسائل سياسي و اجتماعي معتقد 
اسللت كه تفاوت ميان تعللداد آراي سللرگردان در ايران و 
كشللورهاي اروپايي و امريكا سللبب مي شللود كه هميشه 

نگراني براي جذب اين آرا وجود داشته باشد: »در انتخابات 
كشللورهاي اروپايي و امريكا 80 درصد شللركت كنندگان 
موضع شللان از پيش مشخص است و رقابت ميان احزاب بر 
سر 20 درصد باقيمانده است. در طول سال سنجش و رقابت 
وجود دارد اگر حزبي ببيند وضعيتش در ميان مردم مطلوب 
نيست اصاحاتي انجام مي دهد تا اين درصدها ثابت بمانند. 
در ايران حدود 40 درصد از راي دهندگان تكليف شللان از 
قبل روشن است و كوشش براي جذب 60 درصد باقيمانده 
اسللت و براي همين بلله نظر برخي رفتللار انتخاباتي مردم 
پيش بيني ناپذير اسللت. بگذاريد مثالي بزنم: يك بركه آب 
ساكن را در نظر بگيريد، 50 تا اردك پاستيكي در اين آب 
ساكن بيندازيد و بعد از يك ساعت مي بينيد كه هر كدام از 
آنها بر پايه تصادف و بدون نظم در گوشه اي شناور شده اند اما 
اگر جريان آب در اين بركه به وجود بيايد آنها را با خود همراه 
مي كند حاال اگر آدم هاي سللوار بر قايق در اين بركه باشند 
جريان آب بايد تندتر باشللد تا بتواند آنها را به سللمت خود 
بكشللد. در اين دوره از انتخابات برخاف رياست جمهوري 
سللال 76، 88 و 92 اين جريان وجود ندارد.« از نظر عبدي 
حضور روحاني و رقباي اصولگرايش را مي توان به يك خرده 
جريان تشبيه كرد و رساندن پيام تغيير توسط نامزد مورد 
حمايت اصاح طلبان به جامعه ديگر چندان آسان نيست: 
»جريان هللوادار روحاني مي خواهد در مورد تغيير صحبت 
كند اما اين تغييللري كه دارد از آن حرف مي زند در واقع به 
سللال 92 بازمي گردد و نه سللال 96. در هر صورت انتخاب 
روحاني يعني حفظ وضع موجود كه از ديد مردم قابل قبول 
نيست. پيام اصلي اين است كه تغيير را از 92 شروع كرديم 
و مي خواهيم تا 1400 آن را ادامه دهيم اما رساندن اين پيام 
به مردم سخت است. سال 92 صحبت كردن از تدبير و اميد 

آسان تر بود تا حاال.« 
اين تحليلگر و روزنامه نگار معتقد است كه به خاطر همين 
داليل آراي حسن روحاني احتماال تفاوت معناداري نخواهد 
داشت و البته همزمان نامزدهاي رقيب هم نتوانسته اند باعث 
تهييج راي دهندگان شللوند: »راي آقاي رييسي افزايشي 
اندك داشللت كه مربوط مي شللد به آراي تشكياتي و بعد 
از مناظره سللوم ريزش آن آغاز شللد. قاليباف هللم از ابتدا 
تعداد مشللخصي راي داشللت. راي روحاني احتماال تغيير 
ملموسللي ندارد اما طرف مقابل او هللم جز تخريب جريان 
ديگري نداشته كه بتواند آراي سرگردان را جذب كند. همه 
حرف هاي شللان عليه دولت در واقع عليه اشخاص است نه 
سياست ها، رييسي و قاليباف مي گويند روحاني و جهانگيري 
بد هستند اما با اين جريان سلبي نمي توان به تنهايي تحرك 
ايجاد كرد. عاوه بر اين واكنش ها به نوعي ارتجاعي است، 
جريان مدرن نمي گويد: وضع مالي تو چگونه است؟ مي گويد 

در مورد نظارت و شفافيت صحبت كنيد.« 
به گفته عبدي مناظره اول و دوم تاثير معناداري روي مردم 
نداشته است و هر كسي همان چيزي را ديده است كه ترجيح 
مي داده ببيند اما مناظره سللوم تفاوت بسياري ايجاد كرد: 
»رييسللي و قاليباف به خاطر راهبردي كه انتخاب كردند 
افت آرا دارند قاليباف خودش جزو يك درصدي ها است، او 
كلله نمي تواند هي با گفتن 4 درصدي ها خودش را نماينده 
96 درصدي ها بداند. براي همين پيش بيني من اين است 
كه در تهران روحاني باالي 55 درصد راي دارد و برداشللتم 
اين است كه در اين دوره ميان تهران و ساير شهرها تفاوت 
معناداري وجود ندارد. نظرم اين است كه انتخابات در دور 
اول تمام مي شللود اما با اين وجود بايد به نظرسللنجي هاي 

روزهاي آينده با دقت بيشتري پرداخت.«
عباس عبدي معتقد است كه جريان اصولگرايي به صورت 
كلي دچار مشكل شده است و اين را مي توان از انتخاب نامزد 
اين جناح دريافت: »اين همان اتفاقي است كه در سال 84 
براي اصاح طلبان افتاد. آن زمان هم جريان اصاحات فكر 
كرد در انتخابات رياست جمهوري به هر حال راي مي آورد 
و مي توان اسللتيصالش را بپوشللاند اما اشللتباه مي كردند. 
اصولگرايي هم حاال دچار اضمحال شللده است. قاليباف 
راي اصولگرايان را ندارد و انتخاب رييسللي نشللان دهنده 
استيصال است. چون اين جريان پس از بحران احمدي نژاد 
هنوز نتوانسته خودش را بازسازي كند. چهره هاي قدرتمند 
اصولگرايللان مانند الريجاني و ناطق نللوري كنار رفته اند و 
نيروهاي تندرو در پشللت پرده مشللغول فعاليت هستند. 
اصولگللراي درجه يكي مانند باهنر حتللي براي نمايندگي 
مجلللس قدم جلللو نمي گللذارد و در نبود نامزد سياسللي 
مناسب بايد يك نفر را از دسللتگاه ديگري بياورند تا آنها را 

نمايندگي كند.« 
عبللدي در پايان صحبت هايش اضافه كللرد: »از حضور در 
انتخابات دفاع مي كنم چون ديگي اسللت كه همه چيز در 
آن مي جوشد و به رنگ آن در مي آيد. اصولگرايان به خاطر 
هميللن انتخابات دارند دچار تحول مي شللوند، نمي توانند 

حذفش كنند، انتخابللات آنها را از آن خود مي كند و نتيجه 
اينكه بعللد از دو دهه مي بيني آنچه در ابتدا بود تغيير كرده 
اسللت. قبا مي گفتند ارزش اين است و بايد قبولش كنيد، 
حللاال قاعده بازي عوض شللده بايد يك سللري ارزش ها را 

بپذيرند تا راي بگيرند.«

دانشگاه سرد شده است
سللالن مطهري دانشللگاه علوم اجتماعي دانشللگاه تهران 
نيمه خالي اسللت. نام انتخابات و اسم هاي مطرح حاضران 
در نشسللت هم نتوانسته است شور انتخابات را به دانشكده 
علوم اجتماعي دانشگاه تهران بكشاند. هادي خانيكي، استاد 
ارتباطات و فعال اصاح طلب اين حضور كمرنگ حاضران 
در نشست را تعبير به كاس هاي درس دانشگاه كرد: »من 
به خودم، اساتيد و دانشجويان به خاطر محتاطانه برخورد 
كردن با موضوع انتخابات نقد دارم. اگر موضوع انتخابات به 
عنوان موضوع پايان نامه و پژوهش مورد توجه نباشللد پس 
چه موضوعللي بايد مورد توجه قرار بگيرد؟ چرا وقتي خارج 
از محيط دانشگاه در مورد انتخابات صحبت مي كنيم آدم ها 
حاضر مي شللوند و با ولع مي شللنوند اما در محيط آكادمي 
ميزان شللركت كنندگان در چنين نشسللتي تنها به اندازه 
يك كاس درس است؟ اگر از من بپرسيد، يكي از سردترين 
فضاهاي انتخاباتي در دانشگاه است. قبا دانشگاه قلب تپنده 
انتخابات بود و حاال بايد از خود بپرسلليم چرا اين اتفاق در 
دانشگاه افتاده؟« خانيكي پس از اين مقدمه به سراغ همان 
بحثي رفت كه در خصوص رفتار راي دهندگان ايراني مطرح 
شللده بود. او با اشللاره به اينكه تغيير رفتللار راي دهندگان 
در كشللورهاي ديگر هم مشاهده مي شللود گفت: »يكي از 
مسللائل امريكا پيروزي ترامپ بر خاف نظرسنجي ها بود، 
بعد مشللخص شللد بخش هايي از جامعه امريللكا به او راي 
داده اند كلله از گفتن اينكه به او راي خواهند داد شللرمنده 
بودند و نمي خواسللتند انتخاب خود را علنللي كنند.« او با 
اشللاره به اينكه برخي ايراني ها را »رنللد« تلقي مي كنند و 
برخي ديگر با نگاهي منفي مي گويند جامعه ايراني يا آنچه 
را در دل دارد به زبان نمللي آورد يا حرفي مي زند و خودش 
بر خاف آن عمل مي كند، گفت كه براي نتيجه گيري بهتر 
بايد روندهاي انتخاباتي را بيشتر از درصدها مورد توجه قرار 
داد: »يكي از مسائل ما نگاه درصدي به انتخابات است. اين 
روزها هر جا وارد مي شللوي مي پرسند: مناظره چند درصد 
شانس فاني را باال برد؟ اما كنشگران سياسي بايد شهامت 

ورود به مطالعه روندها را داشته باشند. 
مك كين مي گويد: »آينده را كشللف نمي كننللد، آينده را 
مي سللازند.« همين تاش براي سللاختن اسللت كه بحث 
چرخش ها را در انتخابات مطرح مي كند، اسللفند سال 75 
وقتي از آقاي خاتمي پرسلليدند: شما كه مي دانيد شانسي 
براي پيللروزي نداريد چرا نامزد شللديد؟ او گفللت: از كجا 
معلوم كه برنده نشوم؟ و خرداد 76 انتخاب شد.« اين استاد 
دانشگاه با اشاره به راي هاي سرگردان مهم ترين عامل براي 
جذب، آنها را القاي حس امنيت دانست: »آن 60 درصدي 
كه دوسللتان مي گويند زماني تصميم خود را مي گيرند كه 
احساس امنيت كنند، زماني پاي صندوق مي آيند كه فكر 

نكنند راي دادن براي شللان هزينه ايجللاد مي كند كه راي 
دادن شللان موثر است. حاال هم باز چشللم همه به مرددها 
دوخته شده و البته بايد به ياد داشته باشيم كه در روزهاي 
آخر انتخابات شكل گيري موج راي دهندگان قابل مشاهده 
اسللت. مانند دوره قبل رياسللت جمهوري كه كناره گيري 
آقللاي عارف بلله نفع روحانللي و حمايللت اصاح طلبان از 
 ايشللان و البته موفقيتش در مناظره ها عده بسياري را پاي 

صندوق آورد.« 
خانيكي با اشللاره به نقش رسللانه در انتخابات به دو دسته 
از رسللانه ها پرداخت: رسللانه هاي بزرگ كه در كشورمان 
منظور راديو و تلويزيون اسللت و رسانه هاي كوچك يعني 
شبكه هاي مجازي: »گاهي رسانه بزرگ مانند زمان مناظره 
تصوير كنش ميان رقباي سياسللي را نشان مي دهد، گاهي 
هم با تاكيد بيشللتر روي بخشي از حرف هاي آنها انگاره اي 
از نامزدهللاي مختلللف ايجاد مي كند و البته آنچه توسللط 
مخاطب درك مي شود گاهي مسللتقل از آن قصد اوليه اي 
است كه رسانه دارد. از سللوي ديگر پاي رسانه هاي خردتر 
مانند شبكه هاي مجازي مطرح است كه در چندين انتخابات 
گذشته به عنوان رقيبي جدي براي صداوسيما مطرح شده 
است. اما چه رسانه بزرگ و چه رسانه كوچك، نكته مهم اين 
است كه عملكرد آنها بايد منجر به كنش سياسي شود. بايد 
ديد اين رسللانه ها چه گروه هايي را مي توانند پاي صندوق 

راي بياورند و چه رايي از آنها بگيرند.« 
او بللا نقد نحوه انجللام مناظره هاي تلويزيونللي اضافه كرد: 
»مناظره ها به لحاظ ساختاري مشكل دارند و بيشتر شبيه 
مسابقه »از كي بپرسللم؟« شده اند. سوال هايي كه پرسيده 
شللدند سواالتي نيسللتند كه تفكر نامزدها را درست نشان 
دهند و براي همين است كه مناظره كنندگان از هر فرصتي 
براي اينكه حرف خودشان را بزنند استفاده كردند. از سويي 
ادعاهايللي كه در اين مناظره ها مطرح شللدند را نمي شللد 

سللنجيد و نتيجه اين شد كه ضعف سللاختار، رويكرد اين 
مناظره را به سوي كسب راي كشاند. «

خانيكي در بخشي از صحبت هاي خود به تغييرات اجتماعي 
منعكس شده در مناظره ها اشاره كرد: »دعوا بر سر مسائل 
فرهنگي و موضوعاتي از جمله حجاب و غيره جاي خودش 
را به مسللائل سياسي داده اسللت، آن هم نه مسائل بنيادي 
بلكه موضوعاتي كه گروه هاي راي دهنللده را هدف گرفته 
اسللت، گروه هايي كه گمان مي كنند قرار اسللت سرنوشت 
انتخابات تنها توسللط آنها مشخص شللود. بايد در نشستي 
مفصل نسبت ميان برگزاري انتخابات و تغييرات اجتماعي 
در ايران را مورد بررسي قرار دهيم. « او با اشاره به پژوهش ها 
و مطالعات انجام شللده بر رفتارهاي جامعه كه نتايج آن با 
عنوان گزارش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان منتشللر شد 
گفت كه در نظام ترجيحات جامعه تغييرات ارزشي رخ داده 
است: »سوگيري جامعه به سمت ترجيح فرديت و ماديات 
اسللت و اين تغيير روند اجتماعي با نهادهاي سياسي دچار 
گسست شده است و حاال اين نهادها بايد جامعه اي را جذب 
كند كه ترجيحات فردي و مادي دارد. « او معتقد است كه 
آنچه با عنوان گفتمان اصاح طلبي شناخته مي شود تبديل 
به گفتمان غالب جامعه شللده است: »اين گفتمان حتي بر 
تشكيات اصاح طلبي هم پيشي گرفته است و خودش را در 
جامعه غالب كرده است. براي همين شعارهاي اصاح طلبي 
تبديل به شعارهايي شده است كه حاال گروه هاي رقيب هم 
آنها را سللر مي دهند: آزادي، جامعه مدني و... و اين مساله 

بسيار مهمي است.«

حيران ماندن در نبود احزاب
در طول نشست بحث بر سر 60 درصد راي دهنده مردد باقي 
ماند، راي دهندگاني كه مردد به شركت در انتخابت هستند و 
راي دهندگاني كه مردد در انتخاب يك نامزد نهايي هستند. 
چرا اين تفاوت در ميان جامعه ايراني و كشللورهاي اروپايي 
و امريكا وجود دارد؟ چرا ميللزان مرددان در ايران از ميزان 
آنهايي كه از پيش تصميم خود را گرفته اند بيشللتر است؟ 
رييس انجمن جامعه شناسللي مي گويد: »در ساختارهاي 
دموكراتيك، احزاب نهادهايي كاما شللكل گرفته هستند 
و بازنمللاي عايق و منافللع گروه هاي مختلللف جامعه به 
شللمار مي روند. هر كسللي با توجه به ايدئولوژي و آرمان و 
عايقش حزبي را انتخاب مي كند كه مي تواند خواسته هاي 
اورا نمايندگللي كند. راي دهنللدگان مي دانند كدام حزب 
به نظرشللان نزديك تر اسللت و حمايت  آنها از حزب شللان 

مشخص است. « 
سللراج زاده ضعف انتخابات در ايران را نامشخص بودن اين 
سللازوكار در ايران دانست: »ايران فاقد سللاختار سياسي 
نهادينه شللده است. زمان انتخابات به جاي اينكه افرادي با 
عقبه مشخص و حزب معين نامزد شوند كساني مي آيند كه 
تازه بايد در مورد آنها جست وجو كنيم. از طرف ديگر شايد 
هم 60 درصد از مردم در مورد عايق و منافع خودشان هم 
دچار ترديد هستند اما به نظر مي رسد كه همان عامل اول 
يعني نهادي نشللدن سللاختار الزم براي به جريان افتادن 
انتخابات سللبب شللده كه اين درصد بزرگ از مردم هنوز 

حيران باشللند كه از چه كسللي حمايت كنند و كدام نامزد 
واقعا نماينده آنها است.« سللراج زاده با اشاره به اينكه هيچ 
فردي از حق انتخاب محروم نيسللت توضيح داد كه سال ها 
است كسللاني به دنبال اين بودند كه با ايجاد محدوديت در 
اين حق و تفسيرهاي مختلف راه ديگري بروند: »در سنت 
دينللي جامعه ما دو جريللان فكري خللود را مطرح كردند؛ 
كساني كه معتقد به شللكل گيري احزاب و نهادهاي مدني 
هستند و به دنبال اينكه شللفافيت شكل بگيرد و در مقابل 
كسللاني كه ترجيح مي دهند اين اتفللاق رخ ندهد و برايش 
اشكال تراشللي مي كنند. انتخاب ميان روحاني و رقبايش 
قاليباف و رييسي مي تواند به مشخص شدن اين حوزه كمك 
كند. پس از اين انتخاب شايد 60 درصد جمعيت ما روز به روز 
 كوچك تر شللود و رقابت ها در صحنه حزبي مشخص ادامه 

پيدا كند.« 
ايللن اسللتاد جامعه شناسللي با اشللاره بلله اينكلله برخي 
اصاح طلبللان را ساختارشللكن دانسللته اند، گفللت كلله 
ساختارشكني را اتفاقا بايد در حرف هاي محمدباقر قاليباف 
ديد: »شللعارهاي قاليباف و نحللوه ورودش بلله انتخابات 
ساختارشكنانه است. او تصوير سللياهي از جامعه ارايه داد 
يعني آنقدر سللياه كه آدم فكر مي كنللد حتي ضعيف ترين 
دولت هم نمي تواند مسوول اين همه فقر و تباهي و فاكت 

در عرض چهار سال باشد.« 
سللراج زاده با اشللاره به اين موضوع كه مسللائل اقتصادي 
اغلب بحث هاي مناظره ها را به خود اختصاص داده بودند، 
توضيح داد: »با وجود اينكه به نظر مي رسيد اصولگرايان هم 
سعي مي كنند بيشتر از مسائل ارزشي به مسائل اقتصادي 
توجه كنند اما بايد گفت كه اين كار براي كسب آراي معلق 
است چون فراتر از مناظره ها و در جمع هواداران خودشان 
همچنان دغدغه ايدئولوژيك برآمده از نظام فكري آنها وجود 

دارد و در موردش صحبت مي كنند.«

گزارش

جامعه 8
شبكه هاي مجازي رقيب جدي صداوسيما

هادي خانيكي: گاهي رسانه هاي بزرگ مانند زمان مناظره تصوير كنش ميان رقباي سياسي را نشان مي دهند، گاهي هم با تاكيد بيشتر روي بخشي از حرف هاي آنها انگاره اي از نامزدهاي مختلف ايجاد مي كنند و البته آنچه توسط 
مخاطب درك مي شود گاهي مستقل از آن قصد اوليه اي است كه رسانه دارد. از سوي ديگر پاي رسانه هاي خردتر مانند شبكه هاي مجازي مطرح است كه در چندين انتخابات گذشته به عنوان رقيبي جدي براي صداوسيما مطرح 

شده است. اما چه رسانه بزرگ و چه رسانه كوچك، نكته مهم اين است كه عملكرد آنها بايد منجر به كنش سياسي شود. بايد ديد اين رسانه ها چه گروه هايي را مي توانند پاي صندوق راي بياورند و چه رايي از آنها بگيرند.
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   مناظره ها به لحاظ س�اختاري مشكل دارند و بيشتر شبيه مسابقه »از كي بپرس�م؟« شده اند. سوال هايي كه پرسيده شدند سواالتي نيستند كه تفكر نامزدها را 
درست نشان دهند و براي همين است كه مناظره كنندگان از هر فرصتي براي اينكه حرف خودشان را بزنند استفاده كردند. از سويي ادعاهايي كه در اين مناظره ها 

مطرح شدند را نمي شد سنجيد و نتيجه اين شد كه ضعف ساختار، رويكرد اين مناظره را به سوي كسب راي كشاند. 
   در ايس�پا ما كامال توانستيم بر مبناي نظرس�نجي نتايج و سناريوهاي انتخابات س�ال 84 را پيش بيني كنيم. بايد به منطق كنش مردم پي ببريم. من حتي 
ثبت نام هاي فله اي در انتخابات رياس�ت جمهوري توس�ط مردم عادي را هم يك كنش عقالني مي بينم، بايد اين اتفاق را نوعي از اعتراض دانست نه اينكه آن 
را به پاي نمايش احساس�ي بگذاريم. در زمان انتخابات آزادي تجمع و انتقاد برقرار مي ش�ود و مردم از اين فضا كه به ص�ورت معمول وجود ندارد براي كنش 

عقالني خود بهره مي گيرند.
   شعارهاي قاليباف و نحوه ورودش به انتخابات ساختارشكنانه است. او تصوير سياهي از جامعه ارايه داد يعني آنقدر سياه كه آدم فكر مي كند حتي ضعيف ترين 

دولت هم نمي تواند مسوول اين همه فقر و تباهي و فالكت در عرض چهار سال باشد.
   اصولگرايي هم حاال دچار اضمحالل ش�ده اس�ت. قاليباف راي اصولگرايان را ندارد و انتخاب رييسي نشان دهنده استيصال است. چون اين جريان پس از 
بحران احمدي نژاد هنوز نتوانس�ته خودش را بازس�ازي كند. چهره هاي قدرتمند اصولگرايان مانند الريجاني و ناطق نوري كنار رفته اند و نيروهاي تندرو در 

پشت پرده مشغول فعاليت هستند.

آقاسي: 
يك باور 

تعميم يافته 
وجود دارد كه 

راي دهنده هاي 
ما بيشتر 

سلبي است تا 
ايجابي؛ يعني 

مردم نمي دانند 
چه كسي را 
مي خواهند 
اما مي دانند 
چه چيزي را 
نمي خواهند

جمعيت مرددها
انتخاب�ات  در  عب�دي: 
اروپاي�ي  كش�ورهاي 
80درص�د  امري�كا  و 
ن  گا كت كنند ش�ر
پي�ش  از  موضع ش�ان 
مشخص اس�ت و رقابت 
مي�ان اح�زاب ب�ر س�ر 
20درصد باقيمانده است. 
در طول س�ال س�نجش 
و رقابت وج�ود دارد اگر 
حزبي ببيند وضعيتش در 
ميان مردم مطلوب نيست 
اصالحاتي انجام مي دهد 
ت�ا اي�ن درصده�ا ثابت 
بمانن�د. در اي�ران حدود 
40درصد از راي دهندگان 
تكليف شان از قبل روشن 
اس�ت و كوش�ش ب�راي 
جذب 60 درصد باقيمانده 
است و براي همين به نظر 
برخ�ي رفت�ار انتخاباتي 
م�ردم پيش بيني ناپذير 

است.

ميانگين 
سياستمداران

شريف زاده:  خيلي ها اين 
دغدغه را دارند كه چگونه 
مردمي كه خاتمي را براي 
رياست جمهوري انتخاب 
كردند به احمدي نژاد هم 
راي مي دهند؟ مي پرسند 
م�ردم ما كدام هس�تند؛ 
خاتمي ي�ا احمدي نژاد؟ 
م�ردم ش�بيه هيچ كدام 
نيس�تند؛ ن�ه خاتمي، نه 
روحاني و نه احمدي نژاد، 
نگي�ن  ميا م  د م�ر

سياستمداران هستند.

زهرا چوپانكاره

 تحليل رفتار راي دهندگان ايراني در نشست 
»انتخابات؛ بررسي فضا و شرايط روندهاي سياسي و رسانه اي«

مردم نه شبيه احمدي نژاد هستند نه خاتمي

الناز نيك دهقان


