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مقدمه 
هفتم اس��فند 1394، پنجمین دوره انتخابات 
مجل��س خبرگان رهب��ری و دهمی��ن دوره 
انتخاب��ات مجل��س ش��ورای اس��المی ب��ه 
 رغ��م برخ��ی محدودیت ه��ا، کاس��تی ها و 
بداخالقی های انتخاباتی، با عزت و ش��کوه 
مثال زدنی برگزار ش��د و مطابق اعالم رسمی 
عبدالرض��ا رحمان��ی فضل��ی وزی��ر محترم 
کشور، نرخ مشارکت مردم در آن 62 درصد 
بوده و در مجم��وع دو انتخابات، نزدیک به 
هفتاد میلیون رأی به صندوق آرا ریخته شده 
اس��ت. همچنین، مطابق اطالعات اعالم شده 
از س��وی مسئوالن، در این دوره از انتخابات 
مجلس شورای اسالمی، نسبت به دوره قبل، 
چهار میلیون نفر بیشتر در انتخابات مشارکت 
کرده اند. دو انتخاباتی که در هفتم اسفند 94 
برگزار ش��دند، در برخی ابعاد، بی س��ابقه یا 
کم س��ابقه بودند که تعداد ثبت   نام کنندگان 
در آن ب��ه عنوان کاندیدا یک��ی از این ابعاد 
مه��م ب��ود. در انتخاب��ات مجل��س خبرگان 
رهب��ری، 801 نف��ر و در انتخاب��ات مجلس 

شورای اسالمی، 12 هزار و 123 نفر به عنوان داوطلب ثبت  نام کردند 
و تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسالمی بیش از دو 
برابر دوره قبل بود. متناسب با این میزان، تعداد رد صالحیت شدگان 
این دو انتخابات نیز در مقایس��ه با دوره های گذش��ته، بی س��ابقه بود. 
از می��ان 801 داوطلب نامزدی نمایندگی مجل��س خبرگان رهبری، 
تنها 161 نفر برای رقابت بر س��ر 88 کرس��ی مجلس تأیید صالحیت 
ش��دند و در انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی نیز هیئت های نظارت 
انتخابات، حدود 60 درص��د از داوطلبان نمایندگی را عدم احراز یا 
رد صالحیت نمودند که در تاریخ برگزاری انتخابات مجلس شورای 
اس��المی، بی س��ابقه بود. در عین حال، پس از برگ��زاری انتخابات، 
رأی مردم در نقاط مختلف کش��ور، از س��وی گروه های سیاس��ی به 
شکل های متفاوتی تفسیر شد، به طوری که هر جناحی خود را پیروز 
انتخابات و واجد اکثریت کرسی های مجلس شورای اسالمی معرفی 
کرد. به طور مش��خص در ته��ران به عنوان پایتخت و سیاس��ی ترین 
حوزه انتخابیه کش��ور، ب��رای اولین بار در طول برگ��زاری انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی، انتخابات به دور دوم کش��یده نشد و سی 
نماینده راه یافته به مجلس باالی یک میلیون رأی کسب کردند و در 
نتیجه تمامی کاندیداهای لیست ائتالف اصالح طلبان و اعتدال گرایان 
با سرلیس��تی محمدرضا ع��ارف به مجلس راه یافتن��د. عالوه بر این، 
نتایج نهایی انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی نش��ان داد از مجموع 
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در روز هفتم اس�فندماه 1394، دو انتخابات مجلس ش�ورای اسالمی در دوره دهم و مجلس خبرگان رهبری در دوره 
پنجم در کشور برگزار شد. نوشتار حاضر از منظر جامعه شناسی سیاسی به تبیین رفتار رأی دهندگی جامعه ایرانی در 
این دو انتخابات می پردازد و در مجموع بر آن است که در این انتخابات، رشد خصیصه مدنی در رفتار سیاسی، مردم 

محسوس بود که نتیجه آن افزایش سرمایه اجتماعی جمهوری اسالمی خواهد بود.
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220 نماینده راه یافته به مجلس در دور نخست، 98 نفر اصول گرا، 94 
نفر اصالح طلب و اعتدال گرا و 28 نفر مس��تقل هستند. تکلیف مابقی 
کرسی ها، یعنی 70 کرسی باقیمانده نمایندگی مجلس نیز در روز دهم 
اردیبهشت ماه 1395 با برگزاری دور دوم انتخابات مشخص می شود. 
در عین حال، رفتار رأی دهندگ��ی مردم در این دوره از انتخابات، به 
ویژه در انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی واجد ویژگی هایی است 
که س��رمایه اجتماعی نظام سیاسی را در جمهوری اسالمی ایران ارتقا 
بخش��یده و یکی از مهم ترین مس��ئولیت های هم��ه ارکان حکومتی و 
حاکمیت��ی، از این پس می بایس��ت حفظ این دس��تاورد مهم و تعمیق 
آن باش��د. به بیان دیگر، همه تالش ها از این پس می بایست معطوف 
به پاس��خ گویی به مطالبات جامعه و پرهیز از خدش��ه دار ش��دن امید 
و اعتماد ش��کل گرفته در میان مردم ش��ود تا این س��طح از مشارکت 
مدنی آحاد جامعه که در منطقه آشوب زده و خشونت پرور خاورمیانه 
بی نظیر و ضامن امنیت کشور است، حفظ شده و تا حد ممکن ارتقاء 
یابد. بر این اس��اس، در نوشتار حاضر، از منظر جامعه شناسی سیاسی، 
پنج ویژگی رفتار رأی دهندگی جامعه ایرانی در انتخابات هفتم اسفند 
ک��ه نش��ان گر افزایش ضریب مدنی مش��ارکت سیاس��ی و به تبع آن 
افزایش س��رمایه اجتماعی نظام جمهوری اس��المی است، بازنمایی و 
تبیین می شود. چنانکه می دانیم، سرمایه اجتماعی با دو عنصر عضویت 
و تعلق گروهی در س��طح اجتماع و ش��عاع اعتم��اد اجتماعی تعریف 
می ش��ود. به بیان دیگر، به هر میزان تعلق گروهی و اعتماد متقابل در 
سطح اجتماع اعم از خانواده، دوستان، آشنایان، گروه قومی، سازمان 
عام المنفع��ه، نهادهای مدنی و احزاب سیاس��ی افزایش یابد، س��رمایه 
اجتماعی در جامعه بیش��تر انباشته می ش��ود و بالعکس. از سوی دیگر 
و متناظر با اغلب تئوری های جامعه ش��ناختی که گذار از جوامع بسیط 
و یکپارچه به جوامع پیچیده و متکثر را توضیح می دهند، به هر میزان 
تعل��ق گروه��ی و اعتماد متقابل می��ان جامعه غریبه ها یا ناآش��ناها در 
مقایس��ه با اجتماع آشناها )خانواده، دوستان، هم قومی ها و مانند آنها( 
افزایش یابد، س��رمایه اجتماعی در جوام��ع جدید و پیچیده تر، عمیق 
ش��ده و اعتماد به س��طح ملی ارتقاء می یابد که نتیجه مهم آن افزایش 
ضریب مدن��ی امنیت ملی و کاهش هزینه های س��خت افزاری امنیتی 
در کشور است. مطابق اس��تدالل نوشتار حاضر، نتایج انتخابات هفتم 
اس��فندماه 1394، در مجموع نش��انگر ارتقاء چگالی مدنی مشارکت 
سیاسی در جامعه ایرانی است که می تواند به افزایش سرمایه اجتماعی 

و به تبع آن انسجام ملی در جامعه ایران بیانجامد.

ویژگی اول. اعتماد به ناشناخته ها
یک��ی از مهم تری��ن ویژگی ه��ای انتخاب��ات 
هفت��م اس��فند 1394، اعتم��اد رأی دهندگان 
ب��ه کاندیداهای کمتر ش��ناخته ش��ده یا حتی 
ناش��ناخته بود. این مهم عمدتاً به واسطه متغیر 
واس��طی به نام لیس��ت های انتخابات��ی و رأی 
لیستی ممکن شد. به بیان دیگر، رأی دهندگان 
به ج��ای مَُعرَّف ها به مَُعرِّف ها و کس��انی که 
لیس��ت ها را تنظی��م ک��رده و از آنها حمایت 
ک��رده بودند، اعتماد ک��رده و رأی خود را به 
ن��ام آنها به صندوق ریختند و از این  رو، برای 
نخستین بار کسانی به مجلس شورای اسالمی 
راه یافتند که شهرتی در جامعه سیاسی کشور 
نداشتند، اما در پرتو حمایت گروه ها و احزاب 
سیاس��ی و لیدرهای جریان های سیاسی مورد 
اقبال و اعتم��اد رأی دهندگان ق��رار گرفتند. 
این پدیده گرچه در تهران و شهرهای بزرگ 
کش��ور مش��هود بود، اما در همین س��طح نیز 
تحول مهمی در فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی 
و رفتار انتخاباتی آن به شمار می آید. در عین 
ح��ال، باید یادآوری نمود ک��ه این نوع رفتار 
رأی دهندگی، از س��ه سال پیش و از انتخابات 
دوره گذشته شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
م��ورد توصی��ه و تجویز مقام معظ��م رهبری، 
حض��رت آیت  اهلل خامنه ای ق��رار گرفته بود. 
ایش��ان در روز 24 خ��رداد 1392 و در هنگام 
رأی دادن به نامزدهای ش��ورای ش��هر تهران 
فرمودند: »من به 31 نفر برای ش��ورای ش��هر 
رأی دادم. البت��ه برخی از ای��ن حضرات را از 
نزدیک می شناختم، بعضی را هم نمی شناختم، 
لکن اعتماد کردم به همین فهرس��ت هایی که 
پیش��نهاد می کنند و می دهند.« به بیان دیگر به 
نظر ایشان، راه درست برای بهره گیری از تمام 
حق رأی، »اعتماد به فهرست« است. ایشان در 
خصوص این دوره از انتخابات مجلس شورای 
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اسالمی و مجلس خبرگان رهبری نیز در تاریخ 
نوزده��م دیم��اه 1394 در دیدار ب��ا مردم قم 
چنین گفتند: »به نظر بنده اینجور می رسد که 
چون یکایک افراد را ممکن اس��ت نشناسیم، 
خود بنده هم وقتی این فهرست ها را می آورند 
ک��ه بیایم رأی بدهم، بعض��ی از آدم های این 
فهرست ها را نمی شناسم اما اعتماد می کنم به 
آن کسانی که معرفی کرده اند و نگاه می کنم 
ببینم آن کس��انی که این فهرست ها را معرفی 
کرده اند چه کسانی هستند.« نکته حائز اهمیت 
آن اس��ت که این نح��و س��ازوکار اعتماد و 
رأی دهی متعلق به جوامع پیشرفته ای است که 
عالئق ملی و کالن را بر عالئق جزئی ترجیح 
می دهند و رش��د مدنی در آنها به حدی است 
که ش��عاع اعتماد از س��طوح فروملی به سطح 

ملی ارتقا یافته است. 
عالوه بر ای��ن، در انتخابات دهمین دوره 
مجل��س ش��ورای اس��المی، ش��اهد ناکامی 
نامزدهای مش��هور غیرسیاسی در جلب رأی 
و اعتم��اد مردم بودیم. ب��رای مثال، این دوره 
انتخاب��ات ب��ر خ��الف انتخابات ش��وراهای 
اس��المی ش��هر و روستا با شکس��ت سنگین 
نامزدهای منتس��ب به خان��واده ورزش همراه 
ب��ود، به گون��ه ای که به رغم کاندیدا ش��دن 
ورزش کاران، مدی��ران، داوران و مجری��ان 
برنامه های ورزش��ی، هیچ یک موفق به جلب 
نظر مردم نشدند و رأی نیاوردند. این ویژگی 
نیز در همین چارچوب می تواند به مثابه نشانه 
رش��دیافتگی مدن��ی جامعه ایران��ی در رفتار 

رأی دهندگی تعبیر شود.

ویژگی دوم. عبور از انزواگرایی و تحریم
دومین ویژگ��ی مهم ای��ن دوره از انتخابات 
ک��ه می توان آن را به مثابه نش��انه ای از ارتقاء 
س��رمایه اجتماعی نظ��ام سیاس��ی و چگالی 

مدنی مش��ارکت انتخاباتی در می��ان جامعه ایرانی به ش��مار آورد، به 
حاش��یه راندن گفتمان تحریم و ترجیح مشارکت جویی بر انزواطلبی 
در جریان انتخابات از سوی قاطبه جامعه ایرانی به ویژه پایتخت نشینان 
و ساکنین شهرهای بزرگ بود که به ویژه در مقایسه با انتخابات نهمین 
دوره مجلس ش��ورای اسالمی بس��یار بارز و مشهود می نمود. در واقع، 
تحریم راهبرد همیش��گی نیروهای انحالل طلب ی��ا برانداز جمهوری 
اس��المی در طول تاریخ انقالب بوده است. دغدغه اصلی این بخش از 
اپوزیسیون »حذف« نظام است و برای دعوت جامعه ایرانی به انتخاب 
گزینه عدم مش��ارکت، این گونه تبلیغ می کنند که تا زمانی جمهوری 
اس��المی برقرار اس��ت، انتخابات آزاد معنا ندارد و ش��رکت کردن در 
انتخابات تنها موجب مشروعیت این نظام »غیردموکراتیک« می شود؛ 
پس باید هر انتخاباتی را تحریم کرد و در آن ش��رکت نکرد. در عین 
حال، برخی از اقش��ار اجتماعی نیز تحت تأثیر این تبلیغات یا به واسطه 
اینکه می پنداشتند نامزد مورد نظر آنها در میان تأیید صالحیت شدگان 
نیس��ت، به این گزینه روی آورده و انزواجویی را در س��ر لوحه رفتار 
انتخابات��ی خود ق��رار می دادند. این بخ��ش از اقش��ار اجتماعی )و نه 
اپوزیسیون برانداز( از دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری، یعنی 
انتخابات یازدهمین دوره به این س��و، مورد خطاب رهبر معظم انقالب 
اس��المی، حضرت آیت  اهلل خامنه ای قرار گرفته و دعوت به مشارکت 
در انتخابات ش��ده اند. ایش��ان در روز اول فروردین 1394 و در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم فرمودند: »من توصیه اول و اهمم، 
حضور در پای صندوق های رأی اس��ت؛ این از همه چیز مهم تر است 
برای کشور. ممکن اس��ت بعضی ها حاال به هر دلیلی نخواهند از نظام 
جمهوری اس��المی حمای��ت بکنند، اما از کشورش��ان که می خواهند 
حمایت بکنند، آنها هم بای��د بیایند پای صندوق رأی. همه باید بیایند 
پای صندوق های رأی، حضور خودشان را اثبات کنند.« ایشان همچنین 
در 19دی م��اه 1394 و در دی��دار مردم قم باز هم ب��ر این نکته تأکید 
کردند: »اینکه ما تکیه می کنیم، تأکی��د می کنیم، اصرار می  ورزیم بر 
اینکه مردم همه شرکت کنند در انتخابات و من بارها این را قباًل گفته  ام 
-حاال چند بار یادم نیست- که حتّی آن کسانی که نظام را قبول ندارند، 
برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند. 
ممکن اس��ت کسی بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد امّا انتخابات 
مال رهبری نیست، مال ایران اسالمی است، مال نظام جمهوری اسالمی 
اس��ت. همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب می شود 
که نظام جمهوری اس��المی تقویت بش��ود، پایداری آن و ماندگاری 
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آن تأمین بش��ود، کش��ور در حصار امنیّت کامل باقی بماند -که خب 
بحمداهلل امروز هس��ت- این موجب می ش��ود که ملّت ایران در چشم 
ملّت های دیگر آبرو پیدا کند و اعتبارش باال برود؛ در چشم دشمنانش 

ابّهت پیدا کند ملّت ایران؛ انتخابات این است.«
در پاس��خ به این دعوت، بس��یاری از اقش��ار اجتماعی یا الیه های 
فرهنگ��ی– سیاس��ی منتقد نظ��ام در داخل کش��ور نی��ز در انتخابات 
ش��رکت کردند و به رغم حجم باالی رد صالحیت ها به لیس��ت های 
انتخاباتی رأی دادند. نمونه بارز آن رأی دادن شاعر معروف هوشنگ 
ابتهاج متخلص به »س��ایه« بود که پس از 37 سال برای نخستین بار در 
انتخابات ش��رکت کرد. دلیل عمده این س��طح از رشدیافتگی و بلوغ 
مدنی در رفتار رأی دهندگی که البته می تواند به ارتقاء ضریب امنیت 
و س��رمایه اجتماعی نظام اس��المی بیانجامد، تجرب��ه جامعه ایرانی و 
تحریم کنندگان انتخابات از نتایج تمس��ک به این گزینه در دوره های 
قبل بود که در نهایت ماحصلی جز ناکامی و به حاش��یه رانده شدگی 
تحریم کنندگان در صحنه سیاست نداشت. این تجربه با تجربه جهانی 
اپوزیسیون در کشورهای مختلف در توسل به گزینه تحریم، هم خوان 
است. در پژوهشی با عنوان »تهدید بکن، ولی شرکت کن: چرا تحریم 
انتخابات، گزینۀ نادرستی است؟« که مؤسسه بروکینگز در خصوص 
تحریم انتخابات در س��طح جهان انجام داده، بررسی جامع 171 مورد 
»تهدی��د به تحریم« و »تحریم در س��طح ملی« بین س��ال های 1990 و 
2009 نش��ان می دهد  جز موارد استثناء، تحریم انتخابات برای احزاب 
تحریم کننده، نتایج فاجعه باری داش��ته و ب��ه ندرت به توجه جهانی یا 
اج��رای تنبیه ها انجامیده و حتی قدرت رهب��ر یا حزب حاکم را چند 
برابر کرده اس��ت. در بخش نتیجه گیری این پژوهش آمده اس��ت که 
»هرچند در موارد مهم و حساس انتخاباتی، تهدید به تحریم می تواند 
فوای��دی به بار آورد، نتیجۀ این تحقیق نش��ان می دهد تحریم ها عمأل 
همیشه به شکس��ت می انجامند. تحریم ها افزون بر کوتاه کردن دست 
ح��زب تحریم گ��ر از ایفای نقش دولتی، منجر به ی��ک یا چند نتیجۀ 
منفی از جمله به حاش��یه رانده ش��دن گ��روه تحریم گر، قدرت گیری 
دوچن��دان حاک��م وقت و ح��زب او و تغییرهای منفی ناخواس��ته در 
پویش مندی یا فرآیند برگزاری انتخابات می شوند.« بر این اساس، به 
نظر می رس��د انتخابات هفتم اسفند 1394، نقطه پایانی بود بر گفتمان 
تحریم انتخابات در فضای رقابت های سیاس��ی در جامعه ایرانی و این 
البته شکس��ت مهمی برای اپوزیس��یون برانداز و رس��انه های بیگانه به 

شمار می آید.

ویژگی سوم. مسالمت گرایی در رفتار انتخاباتی
یکی از ویژگی های بارز انتخابات هفتم اسفند، 
غلبه و هژمونی رفتار مس��المت جویانه در میان 
نامزدهای انتخاباتی، هواداران و عقبه اجتماعی 
آنها و جناح ه��ای سیاس��ی در تمامی مراحل 
انتخابات حت��ی در شهرس��تان ها و حوزه های 
کوچک انتخاباتی بود. در واقع، بر خالف آنچه 
برخی افراد و نهادهای متولی امنیت انتخابات و 
کشور پیش بینی می کردند یا انتظار و بیم آن را 
داشتند، حجم باالی نامزدها و رقبای انتخاباتی 
و قطبی ش��دن فض��ای انتخابات��ی در برخ��ی 
حوزه های مه��م و همچنین، حجم بی س��ابقه 
رد صالحیت ها یا ع��دم احراز صالحیت های 
کاندیداه��ای مجلس ش��ورای اس��المی و در 
عین حال، دعوت تمامی گروه های سیاس��ی و 
اجتماعی به مشارکت در انتخابات که موجب 
افزایش هیجان در فضای رقابت های انتخاباتی 
می ش��د، هیچ یک به تنش یا ناامنی انتخاباتی 
جدی و معناداری در فرآیند برگزاری انتخابات 
نیانجامید و جز در یک مورد در سوم بهمن ماه 
94 در شوش که بر اثر درگیری میان هواداران 
نامزدها، یک نفر کشته شد، هیچ گونه ناآرامی 
انتخاباتی یا حتی اعتراض خیابانی در این روند، 
گزارش نش��ده اس��ت. این وضعیت، گرچه از 
یک سو به س��بب اتخاذ تمهیدات پیش گیرانه 
و تالش در خور تقدیر نهادها و دس��تگاه های 
متولی امنی��ت انتخابات بوده، ام��ا نباید اتخاذ 
مشی مسالمت جویانه و آرامش طلبانه نامزدها و 
جریان های سیاسی و همچنین عموم جامعه در 
مقام رأی دهنده را در ش��کل گیری این فضای 
مناسب و مدنی نادیده گرفت. دلیل عمده این 
امر اتخاذ رویک��رد حداقل گرای��ی یا ترجیح 
حداقل گرای��ی ب��ر حداکثرگرای��ی از س��وی 
برخی جناح های سیاسی )بر خالف دوره های 
گذشته انتخابات( در استراتژی انتخاباتی خود 
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در تمامی مراحل از جمل��ه در نحوه مواجهه 
با رد صالحیت ها، بستن لیست های انتخاباتی، 
تنظیم شعارهای انتخاباتی و مانند آنها بود، به 
ائتالف های  گونه ای که شاهد ش��کل گیری 
انتخابات��ی و حت��ی گنجان��دن ن��ام برخ��ی 
نامزدهای دیگ��ر جناح ها و جناح مخالف در 
لیست ائتالف اصالح طلبان بودیم. به این معنا، 
ترجیح حداقل گرایی ب��ر حداکثرگرایی در 
نهایت به نوعی عمل گرایی انتخاباتی در رفتار 
رأی دهندگی منجر شد که باز هم نشانه نوعی 
رش��دیافتگی مدنی فرهنگ سیاس��ی جامعه 
ایرانی در مقوله انتخابات است. دلیل این امر 
آن است که حداقل گرایی، جا را برای رقیب 
و مخالف در عرصه رقابت سیاسی باز می کند 
و ب��ازی انتخابات را از بازی هم��ه یا هیچ به 
بازی حاص��ل جمع جب��ری مضاعف تبدیل 
می نماید. این وضعیت موجب کاهش تنش ها 
و افزایش ضریب امنیت سیاسی و ملی کشور 

به گونه ای مدنی و با کمترین هزینه می شود.

ویژگی چهارم. رأی به گزینه معتدل
در چارچوب جامعه شناسی سیاسی و در بحث 
شناخت و توضیح گرایش ها و جناح بندی های 
سیاس��ی، یک��ی از معیاره��ای دس��ته بندی و 
تمایزگذاری، روش فعالیت سیاس��ی اس��ت. 
در واقع، ای��ن تلقی وج��ود دارد که در میان 
افراد، گروه ها و احزاب با ایدئولوژی یکسان 
می توان روش ها و ش��یوه های فعالیت سیاسی 
متفاوت��ی یاف��ت ک��ه در ای��ن ص��ورت، در 
خصوص روش فعالیت سیاس��ی به دو ش��یوه 
متمایز رادیکالیس��م/ میان��ه روی یا افراط گرا/ 
اعتدال��ی و یا همچنین تندخوی��ی/ نرم خویی 
اش��اره می ش��ود. نتایج انتخابات دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی نشان می دهد اکثریت 
نمایندگانی که مورد اقبال و اعتماد مردم قرار 

گرفته ان��د، گرچه از گرایش ها و جناح های مختلف سیاس��ی به لحاظ 
ایدئولوژی و برنامه هس��تند، اما در س��ابقه رفتار و گفتار سیاس��ی آنها، 
کمتر نش��انی از تندخویی و خشونت کالمی یا تعرض به مخالف دیده 
می ش��ود. البته این لزوماً به این معنا نیست که اکثریت منتخبین مجلس 
شورای اسالمی با گرایش سیاسی دولت که نوعی اعتدال گرایی نامیده 
می ش��ود، هم نوا و همراه هس��تند، بلکه بس��یاری از آنها ممکن است با 
بسیاری از جهت گیری های دولت در حوزه های مختلف مخالف باشند، 
اما به احتمال بس��یار از بروز تنش سیاس��ی در رقابت جناحی در فضای 
مجلس و در جامعه سیاسی کشور، پرهیز خواهند کرد و مصالح کالن 
ملی و کشور را بر منافع سیاسی فردی و گروهی ترجیح خواهند داد و 
اهداف خود را به ش��یوه های مسالمت جویانه و فارغ از جنجال و هیاهو 
پی گی��ری خواهند کرد. در این صورت، این نوید و امید وجود خواهد 
داش��ت که عالوه بر جامعه ایرانی، شاهد ارتقا و رشدیافتگی مدنی در 
جامعه سیاسی کشور نیز باش��یم که حتی می تواند به تحول در آرایش 
نیروها و جریان های سیاسی در کشور نیز بیانجامد. البته، مهم ترین علت 
غلبه این نوع گرایش در رفتار رأی دهندگی جامعه ایرانی را می توان با 
موقعیت طبقه متوسط ش��هری مرتبط دانست. در واقع، به نظر می رسد 
نوع رفتار انتخاباتی جامعه ایرانی در هفتم اسفند ماه 1394، نشان می دهد 
طبقه متوسط شهری اعم از سنتی و مدرن نه تنها به واسطه محدودیت ها 
و فشارهای اقتصادی و سیاسی در یک دهه اخیر، تضعیف نشده بلکه به 
تدریج می رود که از موقعیت رانتی و زیست گلخانه ای خود رها شده و 
با اتکا به رشد جمعیتی و به ویژه با بهره گیری از ابزارهای مدرن ارتباطی 
و شبکه های جدید اجتماعی، به عنوان نیروی مستقل و تعیین کننده ظاهر 
ش��ود. در این صورت، همچنان که بس��یاری از جامعه شناسان معتقدند، 
قدرت و تعیین کنندگی طبقه متوسط می تواند به افزایش ثبات اجتماعی 
و به تبع آن انس��جام ملی بیانجامد و این یکی از مظاهر افزایش سرمایه 

اجتماعی جمهوری اسالمی است.

ویژگی پنجم. افول گفتمان قوم گرایی
یکی دیگ��ر از ویژگی ه��ای انتخابات دهمین دوره مجلس ش��ورای 
اس��المی، در مناطق قومی- مذهبی و در مقایس��ه با دوره های گذشته 
انتخابات که در آنها تقاضا برای مش��ارکت انتخابات��ی باال بود، افول 
گفتم��ان قوم گرایی در کلیت آن بود. این امر ب��ه ویژه از آن رو مهم 
است که عمده گروه های قوم گرا از مردم برای مشارکت در انتخابات 
دعوت کرده بودند. البته، مرحله تعیین صالحیت ها در شکل گیری این 
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ویژگی مهم بود، اما در نهایت، در میان تأیید صالحیت شده ها و رقبای 
انتخاباتی نیز نوعی نگاه و رویکرد حداقل گرا نس��بت به مقوله قومیت 
)به جز در مناطق آذری( به چش��م می خ��ورد، به گونه ای که مطالبات 
انتخاباتی و وعده ه��ای کاندیداها )جز مع��دودی( عمدتاً معطوف به 
مقوالت و کاستی های اقتصادی- معیشتی و آسیب های اجتماعی بود و 
کمتر صبغه فرهنگی- مذهبی و هویتی داشت. در عین حال، مطالبات 
اقتص��ادی- اجتماعی نیز عمدتاً از منظر ش��هروند ایران��ی یا مطالبات 
ش��هروندی طرح ش��د نه در چارچوب گفتمان تبعیض و ستم قومی. 
ضمن آنکه در نهایت، نامزدهایی که تندترین شعارهای قومی را مطرح 
کرده بودن��د، توفیق چندانی در انتخابات نیافتن��د و عمدتاً از ورود به 

مجلس بازماندند.
ع��الوه بر این، در مناطقی که رقابت ه��ا درون قومی و معطوف به 
طوایف و محالت مختلف بود نیز بعضاً دیده شد که شاید برای نخستین 
ب��ار، مردم یک طایفه به نامزد طایفه دیگ��ر رأی دادند و یا نامزد یک 
طایفه به دالیل سیاسی به نفع نامزد طایفه دیگر از انتخابات کناره گیری 
کرد. این ویژگی ها در رفتار رأی دهندگی مناطق قومی- مذهبی نشان 
می دهد می توان امیدوار بود که به تدریج و در دوره های آینده ش��اهد 
رشد فرهنگ سیاسی در این مناطق و عبور از گفتمان قوم گرا در عرصه 
رقابت  های سیاسی در این مناطق باشیم که بدین معنا می تواند به نوعی 
رش��دیافتگی مدنی در فرهنگ سیاسی این مناطق تعبیر و منتهی شود؛ 
چراکه چنانکه می دانیم قوم گرایی یا رفتار قوم گرایانه در عرصه رقابت 
سیاسی، نوعی رفتار پیشامدنی به حساب می آید و ترتیبات و تمهیدات 
می بایس��ت در جهت عب��ور و گذر از آن تنظیم ش��وند. البته، یکی از 
شیوه های گذار موفق از این رفتار و به حاشیه راندن آن، پاسخ معقول و 

اقناع کننده به مطالبات قانونی و مشروع مردم این مناطق است.

نتیجه گیری
چنانکه در این مقاله توضیح داده شده، نحوه برگزاری و نتایج انتخابات 
هفتم اسفند 1394، واجد ویژگی ها و خصایصی است که نشان می دهد 
سرمایه اجتماعی و به تبع آن ضریب امنیت نظام سیاسی و کشور متأثر 
از ای��ن انتخابات افزایش یافته و یکی از مس��ئولیت های مهم نهادها و 
کارگزاران جمهوری اس��المی و از جمله مجلس شورای اسالمی در 
دوره دهم؛ حفظ و صیانت از این دستاوردها و ویژگی ها و تالش برای 
تداوم و ارتقاء آنهاست. نکته مهم در این میان آن است که در منطقه ای 
که گروه های اجتماعی و سیاس��ی فرودست و فرادست در کشورهای 

مختلف برای حل منازع��ات و اختالف ها بر 
س��ر منافع و عقاید خود به خشونت و جنگ 
تمام عی��ار از هر دو س��و روی آورده اند و در 
فض��ای پرآش��وب کنونی خاورمیان��ه، مردم 
مس��لمان ای��ران و دولت جمهوری اس��المی 
ب��ا برگزاری انتخاب��ات هفتم اس��فند 1394، 
فرهنگ مدنی و رش��د سیاس��ی خ��ود را به 
نمایش گذاش��تند، به گونه ای که از این پس 
می توان جمهوری اس��المی را به عنوان مدلی 
برای حل مسائل سیاسی- مذهبی و منازعات 
منطق��ه ای مط��رح و معرفی نم��ود. البته، این 
ب��ه منزله نبود ضع��ف در فرآین��د برگزاری 
انتخابات در کش��ورمان نیس��ت. ب��رای مثال 
می توان به معیار اکثریت نسبی و نه تناسبی در 
راه یابی لیست های انتخاباتی به مجلس شورای 
اسالمی اشاره کرد. این معیار موجب شده که 
برای مث��ال در تهران، گرچ��ه اصول گرایان 
حداق��ل 17 درص��د آراء مردم ته��ران را از 
آن خود کردند، اما هیچ یک از کرس��ی های 
نمایندگی تهران را در تصاحب نگیرند و این 
پدیده می تواند در نهایت به نوعی رادیکالیسم 
در بدنه اجتماع��ی این جریان در تهران دامن 
بزند. به نظر می رس��د دلیل عمده این ضعف، 
نب��ود پیوند میان نوع��ی نظام حزب��ی با نظام 
انتخاباتی کنونی در جمهوری اس��المی ایران 
است که بتواند با توجه به سهم احزاب، نوعی 
اکثریت تناس��بی را به جای اکثریت نسبی بر 
انتخابات حاکم کند. در صورت شکل گیری 
این نوع نظ��ام انتخاباتی حزبی، معضل تعداد 
ثبت نام کنندگان و فرصت زمانی برای تعیین 
صالحیت آنها نیز رفع می شود و بخش مهمی 
از مس��ئولیت و هزینه تعیی��ن صالحیت ها بر 

عهده احزاب قرار می گیرد.




