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آمار   و   انتخابات
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•حماسه حضور
مي��زان مش��اركت واجدي��ن ش��رايط در انتخاب��ات 
نكته ای اس��ت كه ج��دای از نتيجه آن از اهميت در 
خور توجهی برخوردار است. چرا كه عالوه برافزايش 
پش��توانه مردمی و اقتدار رئيس جمهور منتخب، می 
توان��د معيار خوبی برای س��نجش مي��زان مقبوليت 
نظام حاكم بركش��ور باشد. از اين رو است كه حضور 
قريب 85 درصدی واجدين شرايط در اين انتخابات، 

بس��يار مهم و تاثيرگذار می نمايد.)نمودار1 و 2( 
پي��ش بينی های قبل از انتخابات حاكی از اين بود كه 
بنا بر روال گذش��ته، ميزان مشاركت در اين انتخابات 
كمتر از انتخابات نهم رياس��ت جمهوری باشد. چرا كه 
در دوره های چهارم، ششم و هشتم رياست جمهوری 
ك��ه يك��ی از نامزدها، رئيس جمهور وقت كش��ور بود، 
همواره ميزان مش��اركت از دور اول آن رئيس جمهور 
كمتر بوده اس��ت. اين  اولين خرق عادت اين انتخابات 

بود. اما چرا؟ 
اولين ش��رط حضور حداكثری در انتخابات اطمينان 
از س��المت آن است. بديهی است فردی كه اطمينانی 
ب��ه حفظ رأی خوي��ش ندارد و از س��المت انتخابات 
مطمئن نيست در انتخابات شركت نمی كند؛ چرا كه 
حض��ور خود را بی تاثير می دان��د. بنابراين علی رغم 
جوس��ازی ها و ادعاهای بی مدرك، نفس اين حضور 
ش��گفت انگيز نش��ان دهنده اطمينان اكثريت جامعه 

نسبت به سالمت انتخابات است. 
يكی ديگر از داليل مشاركت باال در اين دوره را می توان 
رقاب��ت كامل و نف��س گير نامزدهای اين دوره دانس��ت. 
فعال ش��دن تم��ام ظرفيت های تبليغات��ی و رقابتی در 
جريان انتخابات و به كارگيری شيوه های جديد تبليغاتی   
ازجمل��ه مناظره ها   اين امكان را ب��رای رأی دهندگان 
فراهم كرد تا دليلی ب��رای عدم گزينش نامزد مورد نظر 

خود نداشته باشند. 

زي�ر ذره بي�ن
تفس�ير نتاي�ج انتخابات�ی از منظ�ر آم�ار ح�وزه ه�ای انتخابيه

انتخابات بيست ودوم خرداد ماه 1388، فارغ 
از وقای�ع و حوادث پيش آم�ده ی پس از آن، 
می تواند منبع تحقيق و تحليل بسيار مناسبی 
باشد. واقعيت آن است که روند شکل گيری و 
برگزاری این انتخابات و همچنين نتایج بدست 
آم�ده از آن از لحاظ مختلف، نمونه ای بدیع و 
شگفت در عمر جمهوری اسامی است. در این 
نوشته سعی شده است تا با نگاهی به آمارهای 
به دس�ت آمده از ای�ن انتخابات گوش�ه ای از 

وقایع این حماسه بيان شود. 

  محمدرضا ش�هبازی

بر خالف ادوار گذشته كه واجدين شرايط از رأی دادن 
ش��ركت كنندگان به رئيس جمه��ور وقت – به داليل 
مختل��ف – اطمينان داش��تند و از تمايل ضمنی ملت 
به انتخاب مجدد وی مطمئن بودند و می پس��نديدند 
ت��ا فرصتی برای اتم��ام برنامه هايش ب��ه وی بدهند؛ 
دراي��ن دوره مخالفان آقای احمدی ن��ژاد به گونه ای 
تبليغات ش��ديداً منفی به راه انداختند كه خودش��ان 
نيز باورش��ان ش��د كه پيروز ميدان انتخابات هستند. 
از اين رو مخالفان ايش��ان به اميد اينك��ه بتوانند او را 
شكس��ت بدهند با تمام توان به مي��دان آمدند. همين 
امر هم يكی از داليل رأی باال و نزديك به 25 ميليون 
آقای احمدی نژاد بود. چرا كه حاميان ايشان را نگران 
واقعيت پيدا كردن تبليغات حريف نمود و آنها را وادار 
كرد تا با تمام توان برای حفظ دس��ت آوردهای دولت 

نهم وارد ميدان شوند و به وی رأی بدهند.
•توسعه سياسی، ازحرف تا عمل 

»توس��عه سياس��ی« تم��ام آن چيزی بود ك��ه دولت 
اصالحات تم��ام كارها و برنامه های خود را به طريقی 
ب��ه آن مرب��وط  م��ی ك��رد. تا جاي��ی ك��ه در جواب 
منتقدين��ی ك��ه از داليل عدم رس��يدگی آن دولت به 
وضعيت معيشتی مردم می پرسيدند، به صراحت خود 
را موظف به توس��عه سياس��ی می دانستند و نه اصالح 
اقتصاد. اما آيا توس��عه سياس��ی در آن دو دولت اتفاق 

افتاد؟
بهتر اس��ت نگاهی به آمار داش��ته باش��يم مش��اركت 
46/32 درص��دی در انتخابات س��ومين دوره مجلس 
خبرگان رهبری، كاهش بيش از 18 درصدی مشاركت 
مي��ان دو انتخاب��ات اولي��ن و دومين دوره ش��وراهای 
اس��المی از 64/42 درصد به 49/2 درصد، مش��اركت 
51/21 درص��دی در انتخاب��ات هفتمين دوره مجلس 
شورای اس��المی و كاهش متناوب ميزان مشاركت در 
هش��تمين و نهمين دوره  انتخابات رياست جمهوری 
از 79/93 درص��د ب��ه 66/59 و 62/84 درصد، نتيجه 
توس��عه سياس��ی ای است كه هشت س��ال وعده داده 

شد)نمودار 7(.
اما در دولت نهم كه ادعايی هم در اين زمينه نداش��ت 
تمام اين ش��اخص ه��ا افزايش پيدا نمود ت��ا اينكه به 
حماس��ه 85 درصدی مردم رسيد. اين درحالی بود كه 
در انتخاب��ات اخير با عدم كاهش س��ن رأی دهندگان 
عماًل جمعيتی كه به دليل شور و شوق انتخاباتی غالباَ 

مشاركت خواهند كرد، از صحنه خارج شدند. 
•پایان افسانه آرای خاموش

يكی از داليلی كه می تواند باعث افزايش مشاركت در 
يك انتخابات ش��ود؛ مشاهده تأثير نتيجه آن انتخابات 

در زندگی رأی دهندگان است. يعنی به هر ميزانی كه 
اقش��ار مختلف جامعه احس��اس كنند نتيجه انتخابات 
ارتباط وثيق��ی با زندگی آنها دارد حضور گس��ترده و 
مؤثرت��ری در انتخابات خواهند داش��ت و درس��ت به 
همين دليل بود كه ميزان مش��اركت در اين انتخابات 
افزايش چشمگيری پيدا كرد. چرا كه از طرفی افرادی 
كه در شهرس��تان ها و از ميان اقش��ار مس��تضعف تر 
جامعه بودند به روش��نی تأثي��ر رأی خود در انتخابات 
4 س��ال قبل را به چش��م می ديدند و شاهد رسيدگی 
بيش��تر به وضعي��ت زندگی خويش بودن��د و از طرف 
ديگر ثروتمندان و مرفهين جامعه نيز ش��اهد سس��ت 
شدن بنيان های قدرت و ثروت خويش و شكل گيری 
فرهنگ��ی جديد بر پايه ارزش ه��ای انقالبی بودند. به 
همي��ن دليل بود ك��ه هر دو گروه با تم��ام توان برای 

پيروزی به ميدان آمدند.
فرار از مشاركت حداكثری اتهامی بود كه سال های سال 
از ط��رف مدعيان اصالح طلبی به رقيب وارد می ش��د. 
آنها ادعا می كردند در صورت مش��اركت باالی واجدين 
شرايط پيروز انتخابات خواهند شد. رمز اين پيروزی هم 
روشن شدن آرای خاموشی است كه قرار است به صحنه 
بياييند. اما اين انتخابات نش��ان داد كسانی كه در چند 
انتخابات اخير ش��ركت نكرده اند نه از طرفداران بالقوه 
اصالح طلبان كه از جمله كس��انی هستند كه به دليل 
سياس��ت های غلط آنه��ا در دوران مديريت خويش از 
حضور در صحنه نااميد شده اند و اتفاقاَ اين جناح مدعی 
اصالح طلبی اس��ت كه دارای ميزان مشخصی و تقريباَ 
ثابتی از آرای ملت است. حتی اگر بر فرض تقريباَ محال، 
آن 15 درصد باقی  مانده هم به نفع اين جناح روش��ن 
می شدند)!( باز هم آنها در اقليت قرار می گرفتند، چرا 

كه حداكثر مشاركت مردمی 100درصد است.
•فقر و غنا، اسام و کفر ...

ب��ا توجه به اينك��ه مهدی كروبی و محس��ن رضايی 
جمع��اً كمتر از 3 درص��د در نتايج انتخاب��ات تأثير 
داش��تند م��ی توان ب��دون در نظ��ر گرفت��ن  آرای 
ايش��ان به تحلي��ل نتايج انتخابات پرداخت. نس��بت 
تقريباَ معكوس��ی ك��ه ميان آرای آقايان موس��وی و 
احمدی نژاد در ش��هرهای مختلف وجود دارد  مؤيد 
اي��ن مطلب اس��ت ك��ه دو نام��زد ديگر تاثي��ر قابل 
توجه��ی در دس��ته بندی اس��تان ه��ای مختلف در 

مي��زان آرای دو نام��زد اصل��ی ندارن��د.
  اگرچ��ه نمی توان تم��ام رأی دهندگان به هركدام از 
دو نامزد ديگر را با دسته بندی مشخص به گروه هايی 
بدون اش��تراك تقس��يم كرد اما می توان با دقتی قابل 
قبول به بيان ويژگی غالب رأی دهندگان پرداخت و با 
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دقت در جريان های حامی هر نامزد، خصوصيات غالب 
آنها را برشمرد. )نمودار 8( 

يكی از دس��ت آوردهای دولت نهم و انتخابت سوم تير 
س��ال 84 آن بود كه عدالت طلبی و مبارزه با فساد را 
ب��ه گفتمان رايج در كش��ور تبديل نم��ود تا جايی كه 
گ��روه های حامی س��رمايه داری و اقتصاد ليبرالی هم 
مجبور شدند تا برای موفقيت در انتخابات های بعد از 
آن ژس��ت عدالت خواهی بگيرند. ميرحس��ين موسوی 
ه��م از اين قاعده مس��تثنا نبود. او ب��ا اينكه به عنوان 
يكی از نمادهای اقتصاد كوپنی ش��ناخته می ش��د اما 
در اي��ن انتخابات نماينده همان طيف ذكر ش��ده بود. 
حاميان و قش��ری كه به طرفداری از او می پرداختند 
ش��بهه ای در اين زمينه باقی نمی گذاشتند و اگر چه 
سعی كرد تا با دفاع از قشر مستضعف جامعه خود را در 
مقام فرش��ته نجات آنها بنشاند اما كسانی كه در ستاد 
انتخاباتی او به هزينه های ميلياردی دس��ت می زدند 
با سابقه ای كه در برنامه ريزی برای اين طيف از خود 
نش��ان داده بودند، تمام ت��الش هايش را  نقش بر آب 
می نمودند. حمايت  افرادی كه از چهره های مش��هور 
س��رمايه داری و رفاه در ميان مردم هستند و مخالفت 
عملی با مظاهر رسيدگی به فرودستان جامعه – مانند 
س��فرهای استانی و س��هام عدالت  و تبليغات وسيع و 
پرهزينه و ... باعث شد تا موسوی در جنگ فقر و غنای 
انتخاب��ات دهم در جبهه ثروتمن��دان قرار بگيرد. البته 
غير قابل انكار اس��ت ك��ه در ميان رأی دهندگان به او 
بودند افرادی از قش��ر كم درآمد جامعه كه او را منجی 

خود می دانس��تند ولی قطعاَ اي��ن گروه نمی توانند به 
عنوان مشتی نمونه خروار شناخته شوند. 

ميرحسين موسوی در آغاز فعاليت های انتخاباتی خود 
سعی كرد تا مرزی مشخص ميان خود و گروه های ضد 
انقالب بكشد و فاصله خود با اپوزوسيون داخل و خارج 
را حف��ظ كند. موضع گيری ه��ای اوليه او كه در آنها از 
اص��الح طلب خواندن خود اكراه نش��ان می داد يكی از 
مؤيدات اين امر اس��ت. اما هر چه ب��ه انتخابات نزديك 
تر می ش��ديم تالش موسوی در اين ظاهر سازی كمتر 
می شد. حمايت دش��منان تابلو دار انقالب و جمهوری 
اس��المی چه در داخل و خارج از كشور و تبليغات علنی 
و رسمی در رسانه های آنها از وی موجب شد تا او رسماً 
در همان رديفی قرار بگيرد كه خاتمی، كروبی، ابراهيم 
يزدی و ساير اصالح طلبان در آن جای داشتند و به اين 
دليل بود كه جبهه ديگری هم شكل گرفت و آن جبهه 
رويارويی اسالم ناب محمدی )ص( و اسالم التقاطی بود. 
اگرچه برخی از مؤمنين نادانسته تحت تأثير شعارهايی 
مانند نخس��ت وزير ام��ام)ره( و ... به جمع حاميان وی 
پيوس��تند و برخ��ی از رزمندگان دفاع مق��دس به ياد 
آن روزها به وی گرويدند اما ش��كل و شمايل هواداران 
موس��وی در خيابان های تهران، نحوه اس��تفاده از رنگ 
سبز و پايكوبی های دسته جمعی آنها در نيمه های شب 
حكايت از چيز ديگری داشت. چيزی كه در ميان عامه 

مردم به رويارويی تمام كفر با تمام اسالم مشهور شد.
نكته قابل توجه در اين ميان اين است كه اصالح طلبان 

از طرفی دولت را متهم به غفلت از وضعيت معيش��يتی 
مردم می نمودند و وضعيت اقتصادی مردم را بد توصيف 
می كردند و از طرفی هم بر اين نكته تأكيد داشتند كه 
خود مردم جدای از آمار و ارقام، اين وضعيت اس��فبار 
را با گوشت و پوست احساس می كنند و در عين حال 
مدعی بودند كه اكثري��ت آرای احمدی نژاد متعلق به 
قش��ر بيچاره و فرودس��ت جامعه اس��ت! چگونه است 
كه اين قش��ر كه بايد بيشترين فشار را بر دوش خود 
احس��اس كنند بازهم به احمدی نژاد رأی می دهند. 
احتماالَ منظور اصالح طلبان از اين قشر بيچاره، افراد 
س��اكن در جايی به غير از مناطق شمالی شهر تهران 

نيست.
نكت��ه ديگر اينكه در اين انتخابات اگر چه جنگ فقر و 
غنا به عنوان كوتاه ترين جمله در توصيف آن مناسب 
اس��ت، اما واقعاَ تمام رأی دهندگان به احمدی نژاد به 
دليل تمتع بيش��تر از امكانات رفاه��ی نبود كه به وی 
رأی دادند. نگاهی به مرحله اول انتخابات قبل نش��ان 
م��ی دهد كه آقای كروبی در 11 اس��تان كش��ور رتبه 
اول را كس��ب نمودند و در شهرس��تان های كوچك و 
متوس��ط نيز ب��ه ترتيب با درص��د رآی 22.2 و 22.7 
توانس��ت نفر اول ش��ود كه اين امر با عنايت به ش��عار 
50 ه��زار تومانی وی قاب��ل توجيه اس��ت. اما در اين 
دوره با اينكه آقای كروبی بيس��ت هزار تومان هم روی 
وعده سابقش گذاشت حتی در استان زادگاه خود هم 
نتوانست بيشتر از 5 درصد آرا را كسب نمايد. اين نكته 
نش��ان دهنده اين امر اس��ت كه گفتمان عدالت طلبی 

و رسيدگی به مس��تضعفان و پابرهنگان )كه صاحبان 
اصل��ی اين انقالب هس��تند( در جامعه نهادينه ش��ده 
است و به چيزی فراتر از يك مستمری ماهيانه افزايش 
پيدا نموده است. كاری كه با رسيدگی مستمر و عملی 
دولت نهم به اين طبقه اجتماعی معنايی گس��ترده تر 
و عمي��ق تر يافته و با اعتق��ادات و ارزش های انقالبی 

گره خورده است.
تالش در جهت كس��ب آرای اقلي��ت های مذهبی كه 
ديگ��ر جزو عادات نامزدهای اص��الح طلب قرار گرفته 
اس��ت هم در اي��ن انتخاب��ات فراموش نش��د تا جايی 
كه خبر رس��يد ميرحسين موس��وی در ديدار با يكی 
از روحاني��ون سرش��ناس اهل س��نت در سيس��تان و 
بلوچس��تان به او قول اختصاص مسجدی را در تهران 
جهت اقامه نماز جمعه اهل تس��نن داده اس��ت. تعهد 
اختصاص چند پس��ت مديريتی به اقليت های مذهبی 
ه��م  از جمله ش��گردهايی اس��ت كه فق��ط در زمان 

انتخابات كاربرد دارد. 
تمام اينها و البته استفاده از احساسات قومی و طايفه ای 
باعث شد تا موس��وی در نهايت در دو استان سيستان و 
بلوچستان به آرای بيشتری از رقيب خود دست پيدا كند 
و همچنين بتواند در هفت استان ديگر آرای او را به كمتر 

از 60  درصد تقليل دهد.
نمودار شماره 3 نشان می دهد كه اين 9 استان همگی 
دارای شاخصه های ذكر شده اند. استان های گلستان 
و يزد از جمله اس��تان هايی هس��تند كه اولی به دليل 

وجود گردش��گر و دومی به علت وجود مراكز نظامی و 
دانش��گاهی در آن ها و البته كمی هم اقليت های مذهبی 
ش��اهد كاه��ش آرای احمدی ن��ژاد به زي��ر ميانگين 
هستيم. در استان های كردنشين كه جمعيت برادران 
اهل س��نت در آنها زياد اس��ت نيز ش��اهد اين موضوع 
هستيم. جالب اس��ت همانگونه كه در نمودار 4 نشان 
داده شده است در استانی مانند سيستان و بلوچستان 
تفاوت معناداری بين نس��بت آرای اين دو نامزد وجود 
دارد. در شهرهايی كه اكثريت آنها شيعه است به شدت 
آرای احمدی نژاد باالس��ت و در ش��هرهای با اكثريت 
اهل س��نت، برعكس. اين مورد در اس��تان آذربايجان 
غربی هم كه آقای موسوی رأی اول است قابل مشاهده 
است. چرا كه موسوی در اين استان حتی به دليل هم 
واليتی بودن نيس��ت كه رأی اول را بدس��ت می آورد 
زيرا اگر قرار بر اين بود اس��تان آذربايجان ش��رقی كه 
زادگاه وی اس��ت از اي��ن لحاظ در اولوي��ت بود تا اين 

استان.
نكته جالب توجه ديگر در اين انتخابات رفتار همشهريان 
نامزدها در زادگاه ايش��ان اس��ت. )نمودار 5( مرحله اول 
انتخابات دور نهم رياست جمهوری از اين لحاظ يك مورد 
نادر بود. تقريباَ تمام نامزدها در استان های زادگاه خويش 
بيشترين آرا را كسب نمودند البته آقای معين بيشترين 
آرا را در سيس��تان و بلوچستان كس��ب نمود. اما در اين 
دوره به غير از آقای احمدی نژاد نامزد ديگری نتوانس��ت 
در اس��تان زادگاه خويش رأی اول را بدست بياورد. حتی 
آقاي��ان رضايی و كروبی هم علی رغم افزايش نس��بی آرا 
همچنان در رتبه هايی غير از اول قرار گرفتند. البته آقای 
كروبی موفق شد تا در شهر اليگودرز كه زادگاه وی است 
از محسن رضايی پيشی گرفته و مقام سوم را كسب كند 
و آقای موس��وی هم در شهر شبستر رتبه اول را بدست 

بياورد.
نكت��ه ی ديگ��ری كه قابل توجه اس��ت مي��زان آرای 
كسب ش��ده توس��ط دو نامزد اصلی در استان كرمان 
اس��ت)نمودار شماره 3(. اين اس��تان به عنوان زادگاه 
آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات گذشته از جمله 
انتخابات نهم، صاحب بيش��ترين س��هم در سبد آرای 
ايش��ان بوده اس��ت )البته همراه با اس��تان سيستان و 
بلوچس��تان( لذا پيش بينی می شد تا در اين دوره هم 
به نامزد مورد حمايت و تأييد ايشان نظر مثبت داشته 
باشد. اما جالب اس��ت كه بيشترين درصد رأی كسب 
شده توسط آقای احمدی نژاد با 77/06 درصد به اين 
اس��تان تعلق دارد و در اين مسير از استان سمنان كه 
زادگاه آقا احمدی نژاد است نيز پيشی گرفته است.                     
در ادامه می توان به رفتار رای دهندگان در استان تهران 
اشاره كرد. همانطور كه در نمودار شماره6 نشان داده شده 
است در ميان شهرس��تان های استان تهران تنها در دو 
شهرستان تهران و شميرانات آقای موسوی حائز اكثريت 
آرا ش��ده اس��ت. جالب آنكه در شهر تهران نيز هر قدر از 
شمال شهر به سمت جنوب شهر حركت می كنيم آرای 
آقای احمدی نژاد در صندوق ها افزايش پيدا می كند. به 
همين دليل است كه مدعيان اصالح طلبی مجبور هستند 
تا دايره نخبگان )با تعريف خاص خودش��ان( موجود در 
ايران را از مرزهای استان تهران هم كوچك تر كرده و به 

مناطق شمالی تهران محدود نمايند!

جالب آنكه در شهر تهران به موازات حركت از شمال شهر به جنوب شهر، آرای احمدی نژاد در صندوق ها 
افزايش پيدا می كند. لذا مدعيان اصاح طلبی مجبور هستند تا دايره نخبگان )با تعريف خاص خودشان( 
موجود در ايران را از مرزهای استان تهران هم كوچک تر كرده و به مناطق شمالی تهران محدود نمايند!
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