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به استقبال سال  نو

انتشــار سالنامه سنتي است كه تقريباًتمامي روزنامهها در ســالهاي اخير انجام دادهاند.
روزنامه ايران نيز در پايان هر سال چنين كرده و سعي نموده گزارشي از اتفاقات ،جريانات
و مســائل مهــم هر ســال ارائه كنــد و بــا ارائه جمعبنــدي سياســي ،اقتصــادي ،فرهنگي و
اجتماعي هر ســال به شــكل يك ســالنامه ،مردم اين امكان را داشــته باشــند كه تصوير و
دركي كلي و همه جانبه نســبت به سالي كه خودشان و كشورشان از سر گذرانده ،پيدا كنند.
ســالنامه كنوني البتــه ويژگي خاصي هم دارد كه آن را از ســالنامههاي چند ســال گذشــته
متمايــز ميكنــد و آن همزماني با آخرين ســال از نخســتين دوره رياســت جمهوري آقاي
روحاني اســت .به همين مناسبت كوشش شده كه در اين سالنامه نه فقط كارنامه يكسال
گذشته،بلكهكارنامهچهارسالهدولتيازدهمبررسيومنعكسشود.دسترسيبهنتيجه
تحوالت ســال گذشــته ،در كنار انعكاس دســتاوردهاي چهارســاله دولــت در عرصههاي
ِ
سياســي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،فناوري و ...با اتكا به مســتندات ،آمار ،ارقام و نيز

بهرهگيري از ديدگاههاي كارشناســان موافق و منتقــد ،فرصت مغتنمي براي خوانندگان
روزنامه فراهم ميكند تا كارنامهای از عملكرد دولت يازدهم را پيش روي داشــته باشــند
و بتواننــد آن را منصفانــه از زوايــاي مختلــف بررســي كننــد .روزنامــه ايران اميدوار اســت
محققاني كه در آينده قصد بررســي كارنامه دولت يازدهم و بازه زماني اين چهار ســال را
داشته باشند ،از اين سالنامه ،همچون سندي معتبر استفاده كنند .سالنامه روزنامه ايران
ســعي كرده نه فقط تحوالت و دســتاوردهاي اين دولت را نشــان داده باشــد ،بلكه از آنچه
كــه بعضي از مســئوالن دولت به آواربرداري از معضالت باقي مانــده از دولتهاي نهم و
دهم ياد كردهاند نيز بخوبي مورد توجه و بررسي قرار گرفته باشد تا به دور از گفتههاي همه
مدعيان آنچه واقعيت بوده قابل تماشــا و داوري باشــد .عالوه براين ســالنامه كوشيده كه
صرفاًبه گذشــته نگاه نكند ،بلكه ضمن بررســي مسير طي شده چشــماندازي از تحوالت
آينده نيز پيش روي مخاطبان قرار دهد.

پوستاندازی «رفتار   انتخاباتی» ایرانیان
با نزدیک شــدن انتخابــات  29اردیبهشــت  ،96تــب و تاب
پیشبینــی نامــزد پیــروز انتخابــات و بــرآورد تــوان فعاالن
سیاســی و پایــگاه اجتماعــی حامــی آنــان نیــز افزایــش
مییابد .گمانهزنیها درباره مســتأجر دوازدهم «پاستور»،
فقــط پــس از شــمارش آرا ،رنــگ واقعیــت یــا مهــر ابطال
بــه خود میگیــرد .نتیجــه نهایــی انتخابــات هم بــا معیار
«رأی اکثریــت» مشــخص میشــود .بنابرایــن اراده
رأی دهندگان ،متغیر اصلی رقابتهاســت .در عین حال،
مرور «رفتار انتخاباتی» ایرانیان بیانگر آن است که تحوالت
عمــدهای در ذائقــه انتخاباتــی مــردم بــه وقــوع پیوســته
کــه خروجــی آن ،ثبت نتایجــی شــگفتانگیز بوده اســت.
شماری از علل این پوستاندازی عبارتند از:
-1افول«گروههایمرجع»
روزی روزگاری نــه چنــدان دور ،گروههــای مرجــع
شــامل چهرهها ،تشــکلها و نهادهای سیاســی ،اجتماعی
فرهنگــی و هنــری ،در بســیج رأی دهنــدگان و جهتدهــی
به انتخــاب آنان ،نقش تعیین کنندهای داشــتند .به عنوان
مثال ،مجمــع روحانیون مبــارز یا جامعــه روحانیت مبارز
راهبــر جریانــات سیاســی تلقــی میشــدند .اندکــی بعدتر
احــزاب و تشــکلهایی ماننــد جبهــه مشــارکت یــا جبهــه
پیــروان هم به دایره این گروهها اضافه شــدند و مدتی حتی
فهرســت انتخاباتی دانشــجویان و روزنامهنگاران هم توان
خــود را بــرای تأثیرگــذاری در رأی مــردم بــه رخ کشــیدند.
شــخصیتهای فرهنگــی و هنری منفــرد هــم در درجاتی
پایینتــر ،مورد وثــوق رأی دهندگان بودنــد .اما طی دو دهه
اخیر ،تأثیرپذیری مــردم از گروههای مرجع« ،روند نزولی»
داشــته و آنهــا در ترغیــب واجــدان حــق رأی بــه مشــارکت
وافزایشچشمگیرآراینامزدهایمطلوبشانبهحاشیه
راندهشدهاند.اینتحولدراردوگاهاصولگرایانملموستر
اســت امــا در جنــاح رقیــب آنــان ،هنــوز تــک چهرههایــی
همانند رئیس دولت اصالحات ،مرحوم آیتاهللهاشمی
و روحانــی در زمــره گروههای مرجع رأی دهندگان هســتند
و تجربه انتخابات خرداد 92و اســفند 94نشــان داد مواضع
آنــان در پــای صنــدوق آمــدن مــردم و هدایــت آرایشــان
به ســوی نامزدهای مورد حمایت تا چه حد سرنوشتســاز
بود.
-2طلوع«شبکههایاجتماعی»
مشــارکت کننــدگان در اغلــب انتخابــات جمهــوری
اسالمی«،مصرفکنندهمنفعل»تبلیغاتجناحها بودند
و در نهایت هم با «تبعیت» از گروههای مرجع و تحت تأثیر
تبلیغــات جناحها آرای خــود را به صندوقهــا میریختند
اما طی ســالیان اخیر ،گســترش «فضای مجــازی» موجب
شــده تا مشــارکت کنندگان متحول شــده و «تولیدکنندگان
فعــال» تبلیغــات انتخاباتی شــوند .اگر در گذشــته رســانه
ملی ،نشــریات (بویژه روزنامهها) ،ســخنرانیها و پوسترها
عمدهترین ابزارهای تبلیغــات انتخاباتی بودند و جناحها
و نامزدهــا با برتری در دسترســی به این ابزار میتوانســتند
از رقبــا پیشــی گیرند ،هــم اینک ،بــه دلیل «ضریــب نفوذ»
بیــش از  60درصــدی اینترنــت کــه تا اعمــاق روســتاها نیز
نفــوذ کــرده اســت و اســتفاده حداقــل 25میلیــون ایرانــی
از اینترنــت تلفنهــای همراه ،اثرگذاری شــیوههای ســنتی

تبلیغات ،کمرنگ شــده و آنها قافیــه را به رقبای نوظهوری
نظیر سایتها ،شــبکههای اجتماعی و تا حدی شبکههای
ماهوارهای واگذار کردهاند .با توجــه به تضارب آرای فراوان
در محتــوای فضــای مجــازی ،رأی دهنــدگان در قیــاس بــا
انتخابــات دهههای قبل بــا «آگاهی» بیشــتری نامزدهای
منتخبشــان را برمیگزیننــد .در این میان ،گســتره فراوان
مخاطبــان ،ســرعت اطالعرســانی و آزادعملــی کاربــران
در انعــکاس دیدگاههــای خویــش و بازانتشــار مطالــب
مورد عالقهشان ،عواملی اســت که شبکههای اجتماعی را
بــه یکهتــاز این عرصه مبدل کرده اســت .در ایــام انتخابات
بســیاری از شــهروندان به جای مصرف تبلیغــات دیگران
خود به تولید تبلیغات نامزدهای محبوبشــان یا بازنشــر
تولید دیگــران در این زمینه میپردازند و نقشــی کلیدی در
افزایــش انگیزه مشــارکت و گزینــش نامــزد رأی دهندگان
مردد ایفا میکنند .در واقع ،شعار «هر شهروند ،یک ستاد»
ماکتــی از واقعیــت موجــود در فضــای تبلیغــی انتخابــات
اســت .هرچنــد ،اصولگرایــان بــا لحــاظ تجــارب انتخابات
اخیر ســرمایهگذاری هنگفتی در «فضای مجازی» کردهاند
و حضــوری فعال در این عرصه دارنــد اما جناح رقیب آنان
از این شــانس برخوردارند که بدون صــرف هزینه آنچنانی
«صدایغالب»مجازیدراختیارپایگاهاجتماعیآناناست.
-3کاهش«قهرانتخاباتی»
در یازده دوره برگزار شــده انتخابات ریاســت جمهوری
انتخابــات ســال  72بــا  50/66و ســال  88بــا  85درصــد
بــه ترتیــب ،کمتریــن و بیشــترین «آمــار مشــارکت» را
ثبــت کردهانــد .بنابرایــن ،در غیــاب درصــد قابــل توجهی
ازرأیدهندگان،درصدحمایتحاضرانپایصندوقهای
رأی از نامزدهــای جناحهــا «بــرگ برنده» آنان محســوب
میشــود .هرچنــد ،بــرآورد دقیقــی از درصــد رأیثابــت
جناحهــا وجــود نــدارد امــا اغلــب کارشناســان معتقدنــد
پایــگاه اجتماعی اصولگرایــان حدود  15اســت که معموالً
با «قهر انتخاباتی» میانهای نداشــته و مشارکتی همیشگی
در روز رأیگیــری دارنــد امــا طــی ســالیان اخیــر بــا مشــکل
بنبســت راهبران جناحــی خود در زمینه ایجــاد «اجماع »
و رسیدن به نامزدها و فهرستهای واحد ،دست به گریبان
هســتند .اصالحطلبــان و متحدانشــان ،هرچنــد برتــری
عــددی بر رقیب دارنــد ولی در مقاطعی همانند ســال 84
که به عارضه نرســیدن به «اجماع» پیرامون «نامزد» واحد
دچــار شــدند و طیفــی از رأی دهنــدگان هم از ســر ناامیدی
یــا بــه نشــانه اعتــراض ،صندوقهــای رأی را تــرک
کردنــد ،فرجــام رقابــت به ســود اصولگرایــان رقــم خورد.
در حــال حاضر ،پایگاه اجتماعــی 30درصد اصالحطلبان
و به اضافه رقم نامشــخص آرای اعتدالیها ،مجموع آرای
«جبهه امید» را شــکل میدهد و دســت باالتر آنان در قبال
رقیب اصولگرا را به ذهن متبادر میســازد اما پاشــنه آشیل
«جبهه امیــد» همانند ســال « 84قهر انتخاباتی» بخشــی
از بدنــه اجتماعــی آن و نیــز «پراکندگی آرا» بــه دلیل تعدد
نامزدهااست.
نکتــه قابل توجه آن اســت کــه به نظر میرســد از همان
زمــان برگــزاری انتخابات ســال 88میل به قهــر انتخاباتی
در بدنــه اجتماعــی اصالحطلبــان و متحدان سیاســیاش

کاهشزیادییافتهاستزیراآنانضمندرکاینواقعیت
که پشــت کردن به صندوقهای رأی ،فاقد اثر است و صرفاً
بــه پیــروزی نامزدهای مخالــف تفکر آنان یاری میرســاند
مصمم شــدهاند تا از کوچکترین روزنهها بــرای به قدرت
رســاندن نامزدهــای خود اســتفاده کننــد .انتخابات ســال
 92و  94نمونههایــی از حضــور انتخاباتــی جدی هــواداران
«جبهــه امیــد» اســت کــه بــا نتایــج غافلگیرکننــده بــرای
کارشناســان و ناظــران همراه شــد .عــاوه بر ایــن برخالف
اردوگاه اصولگرایان ،عزم ســکانداران «جبهــه امید» برای
رســیدن به «نامزد» واحد با ســاز و کار «ائتالف» باعث شده
تا از خطر تقســیم درون اردوگاهی آرا پیشگیری شود و بدنه
اجتماعــی ثابــت آنــان در روز انتخابــات ،نــام یــک «نامزد
اجماعی» را روی برگههای رأی بنویسند.
-4کمرنگشدن«تحریمیها»و«خاکستریها»
پیــش از آغــاز انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال
 84بخشــی از فعــاالن سیاســی داخــل و خــارج کشــور بــا
تبلیــغ ایــن ایــده کــه انتخابات بــه دلیــل محدودیــت ورود
نامزدهــا به عرصه و نیز موانع ســاختاری موجود بر ســر راه
رئیــس جمهوری منتخب مردم بــرای عمل به تعهداتش
در قبال شــهروندان ،گزینه مناسبی برای پیگیری مطالبات
شــهروندان نیســت و از ایــن مقدمه ،تحریــم صندوقهای
رأی را نتیجــه گیــری کردنــد و بخــش محــدودی از واجدان
شــرایط رأی نا امید و ســرخورده هم به آنان ملحق شــدند.
امــا تحمــل پیامدهای ناگــوار ریاســت جمهــوری احمدی
نــژاد در زندگی اقتصــادی و اجتماعی شــان ،تحریمیها را
به تجدید نظر واداشــت و ســالهای  92 ،88و  ،94فراخوان
تحریــم انتخابــات ،گــوش شــنوای چندانــی میــان مــردم
نداشــت .ســوای ایــن ،شــهروندانی هــم همــواره بــوده اند
که نه بهدالیل الزاماًسیاســی بلکه بــه علت اهمیت ندادن
بــه انتخابــات و نتایــج آن ،از غایبــان همیشــگی روزهــای
رأیگیــری هســتند .گروهــی از شــهروندان هــم در مــرز
رأی دادن یــا ندادن مرددند یا نامزد پیشــاپیش مشــخصی
در ذهن ندارند و دقیقه 90یکی از نامزدهای حاضر در حوزه
رقابترابهدیگررقباارجحیتمیدهند.اینرأیدهندگان
خاکســتری ،همیشــه درصد باالیــی از واجدان شــرایط رأی
را تشــکیل میدهنــد و ســنگینی وزن آنان به گونه ای اســت
که «نبود»شــان و مهمتر از آن «بود»شــان در روز رأیگیری
تأثیر سرنوشتسازی بر نتیجه انتخابات دارد و البته ،هرگاه
درصد باالیی از تحریمیها و خاکســتریها مجاب شدهاند
تا بــا میل یــا حتی اکراه پــای صنــدوق رأی برونــد ،معمول
اصولگرایانضررکردهاندورقبایشانمنفعتبردهاند.
****
هدف غایی هر جناح و نامزد حاضر در صحنه انتخابات
کســب پیــروزی اســت و ایــن موفقیــت در گــرو جلــب آرای
اکثریت اســت .اما آیا بدون شــناخت مطالبات مردم ،ارائه
برنامه برای گرهگشایی از چالشهای آنان و شناخت شیوه
مناســب ســخن گفتن با آنان ،میتــوان نظــر و رأی مردم را
کســب کرد؟ شاید پاسخ به این سؤال ،واضح و بدیهی باشد
اما بســیارند کســانی که میخواهنــد دنیا را تغییــر دهند اما
حاضر نیســتند کوچکترین تغییری در رویکرد خود ایجاد
کنندومطالباتاکثریتمردمرابهرسمیتبشناسد.

