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قريب به صد روز است كه نقاط زيادي در كشور، صحنه 
حضور مردم معترض اس��ت. اين اعتراضات نسبت به 
اعتراضاتي كه در سال هاي قبل رخ داده طوالني تر شده 
و به همين سبب مي توان گفت نسبت به آنچه پيش تر 
رخ داده ريشه دارتر است. تاكنون جامعه شناسان زيادي 
با تكيه بر مفاهيمي مانند »بر هم خوردن رابطه قدرت 
و مس��ووليت«، »آشتي ناپذير ش��دِن تصويِر آينده« و 
»انباش��ِت نارضايي   «درباره علل ب��روز اين اعتراضات 
توضيح داده ان��د. اين توضيحات اگرچه تبييني درباره 
عوام��ل اجتماعي بروز اعت��راض اراي��ه مي دهند، اما 
اختصاصي به اعتراضات 1401 ندارند و مي توان پيش 
از اين ني��ز رد پاي آنها را در رويدادها و رويه هاي جاري 
در كش��ور پيدا كرد. به همين س��بب، نمي توان وجوه 
تمايز اين اعتراض��ات را با اكتفا به اين مفاهيم توضيح 
داد. براي تبيين اين اعتراضات، عالوه بر علل اجتماعي 
يادشده، بايد سراغ علت هايي رفت كه نقش آفريني شان 

در سال هاي اخير به صورت ويژه افزايش يافته باشد. 
متن پيش رو ت��الش مي كند تا با تحلي��ل ريزش آراي 
انتخاباتي در سال هاي اخير و مقايسه مقادير آن در نقاط 
معترض و غير معترض، كاهش مش��اركت سياسي را به 
عنوان يكي از مهم ترين عوامل ب��راي فهم چرايي بروز، 
تداوم و تشديد اين اعتراضات و بعضا به خشونت كشيده 
شدن آن پيشنهاد كند. اين رويكرد توضيح مي دهد كه 
چگونه اعتراضي با خاستگاه اجتماعي يك مرتبه توانست 
به موضوعات ديگر سرايت كند و در نقاط مختلف كشور 
از سيستان وبلوچس��تان تا آذربايجان غربي و كردستان 

گسترده شود. 
كاهش  مش��اركت  سياسي در س��پهر رسمي سياست 
در ايران در سال هاي اخير شدت گرفته است. نخستين 
نشانه هاي جدي اين بحران را مي توان در آراي انتخابات 

مجلس يازدهم در سال 98 مشاهده كرد. 

ريزش آرا در انتخابات مجلس در سال 98
اگر روند تغييرات تعداد كل آراي اخذ ش��ده در كش��ور 
در انتخابات ه��اي مجلس را تا پيش از س��ال 98 مبناي 
محاسبه قرار دهيم، با توجه به افزايش جمعيت واجدين 
شرايط راي دادن، انتظار مي رفته در هر انتخابات به طور 
متوسط 569 هزار راي به كل آرا اضافه شود و تعداد آرا در 
سال 98 به 34.9 ميليون راي برسد. اما تعداد كل آرايي 
كه در انتخابات مجلس در اين سال از راي دهندگان اخذ 
مي شود، تقريبا 10.4 ميليون راي از مقدار مورد انتظار آن 
كمتر است )5برابر انحراف معيار(. تعداد كل آرايي كه در 
اين سال اخذ شده برابر 24.5 ميليون است )30% كمتر 

از مقدار مورد انتظار(. 
)بنگريد به نمودار شماره 1 (

اگر اين اختالف كمتر از 2 برابر انحراف معيار باشد، مطابق 
تقسيمات توزيع نرمال مي توان آن را كم وبيش طبيعي 
قلمداد كرد، اما اختالف هاي بيش از آن، مانند اختالفي 
معادل 5 برابر انحراف معيار، نش��ان از آن دارد كه اتفاقي 
سيستماتيك در يكي از مهم ترين سازوكارهاي رسمي 

نمايندگي سياسي در كشور رخ داده است. 

آيا كرونا مهم ترين عامل ريزش آراست؟
شايد تصور شود اتفاق سيستماتيكي كه بيشترين سهم 
را در ريزش آراي انتخاباتي در سال 98 داشته همه گيري 
كرونا است، اما شواهد زيادي خالف اين مدعا وجود دارد. 
انتخابات 98 بعد از مقابله خوني��ن با معترضان در آبان 
همان سال و ساقط كردن هواپيماي اوكرايني در دي ماه 
برگزار شد. مطابق نظرسنجي هاي ايسپا برآورد مشاركت 
در انتخابات پيش از شليك به هواپيماي اوكرايني %47 
بوده اما پس از آن به 36% كاهش يافته است. مشابه همين 
تاثير در ريزش آرا و چه بسا بيشتر از آن را با توجه به ابعاد 
گس��ترده تِر واقعه مي توان در نحوه مواجهه حكومت با 

اعتراضات آبان 98 نيز تصور كرد. 
انتخابات مجلس در 2 اسفند 1398 در شرايطي برگزار 
شد كه وحش��ت كرونا در ايران تازه آغاز شده بود و هنوز 
چيزي از اعالم رسمي شيوع كرونا در كشور نمي گذشت. 
ام��ا اين الگو 16 م��اه پس از آن يعني در خ��رداد 1400 

تحليل

بررسي ارتباط آماري ريزش هاي انتخاباتي و اعتراضات

مشاركت كمتر،  اعتراض بيشتر 

آراي باطله، اعتراضي كه شنيده نشد
اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه تعداد آراي باطله در انتخابات 1400 به صورت بي سابقه اي زياد بود. در انتخابات 
رياست جمهوري سيزدهم 3.7 ميليون راي س��فيد يا حاوي نام هايي غير از كانديداهاي تاييد صالحيت شده به 
صندوق هاي راي ريخته شد )معادل 13% از كل آرا(. اين تعداد حتي از بيشترين آراي باطله اي كه در ادوار قبلي به 
صندوق ها ريخته شد بيش از 3 برابر بيشتر بوده است. اين نوع استفاده از صندوق راي، خود نوعي اعتراض خاموش 
محسوب مي شود. به بيان ديگر كنش اعتراضي براي افراد تا آنجا موضوعيت داشته كه براي ابراز آن حاضر شده اند 

به رغم خطرات همه گيري كرونا پاي صندوق حاضر شوند 
در نتيجه اگر به جاي كل آرا، تعداد آراي صحيح را مبناي تحليل قرار دهيم، خواهيم ديد بحران نمايندگي سياسي 

در سال 1400 حتي نسبت به سال 1398 نيز عميق تر شده است 
)بنگريد به نمودار شماره 6 (

نيز در انتخابات رياس��ت جمهوري سيزدهم كم وبيش 
مشاهده مي شود. 

ريزش آرا در انتخابات رياست جمهوري
 در سال 1400

اگر روند تغييرات تعداد كل آراي اخذ ش��ده در كشور در 
انتخابات هاي رياست جمهوري را تا پيش از سال 1400 
براي محاسبه مبنا قرار دهيم، با توجه به افزايش جمعيت 
واجدين شرايِط راي دادن، انتظار مي رفته در هر انتخابات 
به طور متوسط 750 هزار راي به كل آرا اضافه شود و تعداد 
آرا در س��ال 1400 به 43.5 ميليون راي برسد. اما تعداد 
كل آرايي كه در انتخابات رياست جمهوري در اين سال از 
راي دهندگان اخذ مي شود، تقريبا 14.5 ميليون راي از 
مقدار مورد انتظار آن كمتر است )4.7 برابر انحراف معيار(. 
تعداد كل آرايي كه در اين سال اخذ شده برابر 29 ميليون 

است )33% كمتر از مقدار مورد انتظار(. 
)بنگريد به نمودار شماره 2 (

چنانچ��ه مش��اهده مي ش��ود ري��زش آرا در انتخابات 
رياس��ت جمهوري در س��ال 1400 نيز وضعيت بهتري 
نس��بت به ريزش آرا در انتخابات مجلس در س��ال 98 
ندارد. اگر تع��داد مطلق تفاوت آرا با مقدار مورد انتظار يا 
نسبت آن به مقدار مورد انتظار را مبنا قرار دهيم، مي توان 
گفت ريزش انتخاباتي 1400 نس��بت به انتخابات هاي 
رياس��ت جمهوري پيش از خ��ود، از ري��زش انتخاباتي 
1398 بزرگ تر نيز بوده است.  اين را از افت مشاركت نيز 
مي توان دريافت. در يازدهمين انتخابات مجلس در سال 
98 مشاركت سياسي 19 واحد درصد نسبت به دور قبل 
كاهش يافته بود، در حالي كه در سيزدهمين انتخابات 
رياست جمهوري در س��ال 1400 مشاركت سياسي 5 
واحد درصد بيش��تر از آن، يعني 24 واحد درصد نسبت 
به دور قبل كاهش يافته است .  چنانچه تا اينجا توضيح 
داده شد، به نظر مي رسد 10 ميليون ريزش رايي كه در 
انتخابات مجلس در س��ال 98 و 14 ميليون ريزش رايي 
كه در انتخابات رياس��ت جمهوري در سال 1400 اتفاق 
افتاده ماهيتي سياسي داشته و نمي توان آن را به راحتي 
به عواملي مانند كرونا نسبت داد. اما اين تمام ماجرا نيست. 
بررسي جزيي تر ريزش آرا در آخرين انتخابات و مقايسه 
مقادير آن در شهرس��تان هاي كش��ور، ماهيت كاهش 

مشاركت  سياسي را بيش از پيش نمايان مي كند. 

مقايسه مشاركت سياسي  در نقاط معترض
 و  غير معترض

براي اينكه بتوانيم نمايندگي سياسي را در شهرستان هاي 
مختلف ب��ه وي��ژه شهرس��تان هاي داراي اعت��راض و 
شهرس��تان هاي بدون اعتراض مقايسه كنيم، بايد ابتدا 
آن را كّمي كنيم. براي اين كار شاخصي به نام »تغييرات 

نمايندگي سياسي در عرصه رسمي« تعريف مي كنيم.

تغييرات نمايندگي سياسي در عرصه رسمي
براي كّمي ك��ردن مقدار ريزش آرا در شهرس��تان هاي 
كش��ور، راي كانديداي نخس��ت در هر شهرستان را در 
نتايج دو انتخابات رياست جمهوري اخير مقايسه كرده 
و از درصد تغييرات آن با عب��ارت »تغييرات نمايندگي 
سياس��ي در عرصه رس��مي« و عبارات مش��ابه آن ياد 
مي كنيم. به عنوان نمونه در شهرستان مهاباد كانديداي 
نخست در سال 1396 فارغ از اينكه برنده كل انتخابات 
بوده يا نبوده تعداد 71، 522 راي آورده است. اين تعداد 
در س��ال 1400 به 17، 362 راي تنزل يافته است. با در 
دست داشتن اين دو عدد مي توان گفت ميزان نمايندگي 
سياسي رسمي در اين شهرستان يك چهارم شده است 
يا به بيان ديگر 75% كاهش يافته اس��ت. پس براي اين 
شهرستان تغييرات نمايندگي سياسي در عرصه رسمي 
برابر است با 75%-. اين مقدار براي تهران، تبريز، رشت، 

كرج، شيراز و كرمانشاه برابر است با %57-، %57-، %55-، 
50%-، 50%- و %49-.)10( 

براي اينكه بفهميم شاخص »تغييرات نمايندگي سياسي 
در عرصه رسمي« چه مقاديري در تمامي شهرستان ها 
داش��ته، آن را براي تمامي شهرستان ها حساب كرده و 

نمودار فراواني آن را مورد بررسي قرار مي دهيم.
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تع��داد واجدين ش��رايط راي دادن در س��ال 1400 به 
اندازه 5.41% نس��بت به س��ال 1396 افزايش داش��ته 
است. اگر ريزشي در آرا رخ نداده  بود، مي توانستيم انتظار 

داشته باش��يم تغييرات نمايندگي سياست رسمي در 
شهرستان هاي ايران در سال 1400 كم و بيش حول اين 
عدد پراكنده ش��ود. اما چنانچه مشاهده مي شود بخش 
عمده توزيع در سمت چپ خط چين )5.41%( قرار دارد. 
به بيان ديگر از 457 شهرستان كشور، در 356 شهرستان 
ريزش راي كانديداي نخست در شهرستان كمتر از %5.41 

است. ميانه اين مقدار در شهرستان ها 15%- است. 

ثبت اعتراض در شهرستان ها
براي تقسيم بندي شهرستان هاي كش��ور به دو دسته 
»داراي اعتراض« و »بدون اعتراض« به گزارش هايي كه 
از اعتراضات خياباني در قالب متن يا ويديو در رسانه هاي 
اجتماعي مانند توييتر در اينترنت منتشر شده مراجعه 
كرديم. اگر از 25 شهريور تا 30 آبان 1401، گزارش هايي 

از يك اعتراض خياباني در يكي نقاط شهرستان انتشار 
يافته باشد، آن شهرستان را »داراي اعتراض« و در غير 
اين صورت آن را »بدون اعتراض« در نظر مي گيريم. مثال 
ويديوهايي از تجمع هاي اعتراضي در شهرس��تان كرج 
منتشر ش��ده كه به همين دليل آن را »داراي اعتراض« 
در نظر گرفتيم. ولي از شهرستان آشتيان خبري مبني بر 
اعتراض پيدا نشد كه به همين دليل آن را بدون اعتراض 
قلمداد كرديم.  از مجموع 457 شهرستان كشور در سال 
1401، در مجموع در 140 شهرستان در فاصله زماني 
ياد ش��ده اعتراض مشاهده ش��ده و در 317 شهرستان 

اعتراضي مشاهده نشده است. 

مقايس�ه مش�اركت سياس�ي در شهرس�تان هاي 
معترض و بدون اعتراض

اكنون مي توانيم به س��والي كه پيش تر پرس��يديم 
پاس��خ دهيم:  آيا تفاوت معن��اداري در »تغييرات 
نمايندگ��ي سياس��ي در عرص��ه رس��مي« در 
شهرس��تان هاي داراي اعتراض و شهرس��تان هاي 
بدون اعتراض قابل مش��اهده اس��ت؟ اگ��ر نمودار 
فراوان��ي »تغييرات نمايندگي سياس��ي در عرصه 
رس��مي« را به تفكيك شهرس��تان هاي معترض و 
غيرمعت��رض و در قال��ب منحني چگالي ترس��يم 
كنيم، تماي��ز در وضعيت نمايندگي سياس��ي در 
شهرس��تان هاي معترض و شهرس��تان هاي بدون 

اعتراض مشخص مي شود. 
)بنگريد به نمودار شماره 4 (

تفاوت تغييرات نمايندگي سياس��ي در عرصه رسمي، 
در شهرس��تان هاي داراي اعتراض و ب��دون اعتراض از 
نظر آماري معنادار اس��ت؛ به بيان ديگ��ر، ريزش آرايي 
كه پيش از ش��روع اعتراضات فعلي در شهرستان هاي 
داراي اعت��راض رخ داده، به ط��ور متوس��ط 22.6% از 
شهرستان هاي بدون اعتراض كمتر بوده است. معناي 
ديگر اين گزاره اين اس��ت كه احتمال مشاهده اعتراض 
در شهرستان هايي كه مشاركت سياسي در آنها بيشتر 
تضعيف شده، بيشتر است و مي توان از آن به عنوان يكي 
از عوامل توضيح دهنده بروز اعتراضات گسترده در كشور 
ياد كرد.  اگر كم و زياد ش��دن مشاركت سياسي تفاوتي 
در بروز اعتراض نداش��ت، قله خاكستري و نارنجي بايد 
كم وبيش بر يكديگر منطبق مي ش��دند. اما قله نارنجي 
)شهرس��تان هاي داراي اعتراض( به سمت چپ نمودار 
يعني به سمت نمايندگي هاي سياسي تضعيف شده تر 
حركت كرده اس��ت. به همين دليل مي ت��وان ادعا كرد 
كاهش  مشاركت در سياست رسمي در بروز اعتراض در 

100 روز اخير موثر بوده است. 

اعتراض در نقاط پرجمعيت و كم جمعيت 
با توج��ه ب��ه رفت��ار اجتماعي سياس��ي متف��اوت در 
شهرستان هاي پرجمعيت و كم جمعيت، ممكن است 
تصور ش��ود آنچه تحت عنوان تمايز در شهرستان هاي 
داراي اعتراض و شهرس��تان هاي ب��دون اعتراض ديده 
مي ش��ود، صرفا بازتابي از جمعيت آنان باشد. اما با وارد 
كردن متغير جمعيت در اين بررسي، تغييرات نمايندگي 
رسمي سياسي در شهرستان هاي داراي اعتراض و بدون 

اعتراض همچنان متمايز باقي مي ماند. 
)بنگريد به نمودار شماره 5 (

چنانچه در نمودار فوق مش��اهده مي ش��ود، اعتراض 
سياسي در شهرس��تان هاي پرجمعيت بيشتر ديده 
مي ش��ود )هرچه در نمودار از س��مت راست به چپ 
يعني از س��مت شهرس��تان هاي بزرگ تر به سمت 
شهرس��تان هاي كوچك تر حركت مي كنيم، تعداد 
شهرستان هاي داراي اعتراض كمتر و كمتر مي شود(. 
تاثي��ر متغير جمعي��ت، اگرچه در بروز ي��ا عدم بروز 
اعتراض كامال مشهود است، اما تاثير كاهش مشاركت  
سياسي در عرصه رسمي بر اعتراض را از بين نمي برد. 
ريزش آراي كانديداي نخست در شهرستان هاي داراي 
اعتراض نس��بت به شهرس��تان هاي بدون اعتراضي 
كه جمعيت مش��ابهي دارند، به طور متوسط %18.2 
كمتر اس��ت )نگاه كنيد به خط چين برازش شده به 
شهرس��تان هاي داراي اعتراض )نقاط نارنجي رنگ( 
كه از خط چين برازش ش��ده به شهرستان هاي بدون 
اعتراض )نقاط خاكستري رنگ( به اندازه 18.2 واحد 

درصد پايين تر قرار گرفته است. 

اعتراض  و  مشاركت سياسي
شواهدي مانند كاهش ش��ديد آرا در دو انتخابات اخير و 
نقش آفريني معنادار آن در بروز اعتراض نش��ان مي دهد 
كاهش مشاركت سياسي در كشور جدي است و تفاوت 
چنداني از اين منظر ميان شهرهاي بزرگ و كوچك وجود 
ندارد. اگر نمايندگي سياسي سلب شود، اعتراض و ناآرامي 
اتفاق مي افتد. تحليل و تبيين هاي اجتماعي ديگر از زواياي 
مختلف نشان داده اند، عوامل ريشه دار و ساختاري مانند 
كاهش مشاركت سياسي در بروز آنچه در كشور رخ داده 
اثرگذار است و نمي توان با تاكتيك هايي مانند سركوب و 
اعدام به مثابه يك ش��ورش كور با آن برخورد كرد. بدون 
ارايه راهكاري براي احياي مشاركت سياسي نمي توان به 

راه حلي قابل اتكا براي مواجهه با اعتراضات رسيد. 
براي درك بهتر موضوع، بررس��ي شهرستان هايي كه 
بيشترين كاهش مش��اركت  رسمي سياسي در آنها رخ 
داده و همينطور توزيع جغرافيايي اين شاخص در كشور 

نيز آموزنده خواهد بود كه در ادامه به آن پرداخته مي شود.

شهرستان هاي داراي بيشترين كاهش  
در مشاركت سياسي

اگر شهرستان هايي را كه كاهش مشاركت سياسي در 
آنها بيشتر از 65% بوده، فهرست كنيم به 22 شهرستان 
مي رسيم كه از قضا نام بعضي از آنها در اخبار اعتراضات 
در دو ماه اخير نيز زياد به گوش رس��يده اس��ت. در يك 
شهرستان اين مقدار بيشتر از 80% و در 13 شهرستان 
اين مقدار بيش��تر از 70% اس��ت.  كاهش مشاركت در 
سياست رسمي در سال 1400 اگرچه يك الگوي عمومي 
در كشور اس��ت، اما نگاهي به ويژگي هاي مشترك اين 
چند اس��تان مي تواند براي فهم برخ��ي عوامل داخلي 
اعتراضات راهگشا باشد. به عنوان نمونه يكي از سواالتي 
كه در ماه هاي اخير مطرح شد اين بود كه اعتراضي كه 
در ابتدا خاستگاهش آزادي هاي اجتماعي و مساله زنان 
بود، چگونه در نقاط مختلف كشور از آذربايجان غربي تا 
سيستان و بلوچستان گسترش يافت و موضوعات ديگري 
مانند تبعيض و مركزگرايي را نيز در برگرفت؟  كاهش 
شديد مشاركت سياسي در اين استان ها نشان مي دهد 
چرا اين موضوعات به س��رعت به محت��واي اعتراضات 
اضافه شد. 70% كاهش در مشاركت سياسي آنچنان زياد 
است كه اگر كار آنها به اعتراض نمي كشيد بايد تعجب 
مي كرديم. اين حجم از كاهش در مش��اركت سياسي 
احتماال به معناي وجود نوعي احساس حذف شدن در 

اين مناطق است. 

توزيع جغرافيايي تغيير در نمايندگي سياسي
بررس��ي پراكندگي جغرافيايي تغيير در نمايندگي 
سياسي در ميان شهرستان هاي كشور مانند وضعيت 
ويژه برخي اقليت ه��اي قومي و مذهبي در مس��اله 
نمايندگي سياسي را تاييد مي كند. چنانچه از اطالعات 
قبلي مي دانيم و نقش��ه رنگ آميزي ش��ده نيز نشان 
مي دهد، مش��اركت سياس��ي در اكثر شهرستان ها 
كاهش يافته اس��ت. اما مقدار اين شاخص به صورت 
كم وبيش يكس��ان در نقاط مختلف پراكنده نش��ده 
است. ش��اخص نمايندگي سياس��ي در برخي نقاط 
با ش��دت و تمركز بيش��تري نسبت به س��اير نقاط 
كاهش يافته اس��ت. چنين تمركزي در درجه اول در 
مناطق كردنشين و بلوچ نشين، پس  از آن  در مناطق 
تركمن نشين، بندرلنگه و شهرستان هاي مجاور آن و 
همينطور تهران و برخي شهرستان هاي مجاور آن ديده 
مي شود. در نقاط ديگر نيز كاهش مشاركت سياسي 
در شهرستان هاي نزديك به يكديگر ديده مي شود اما 

شدت آن عمدتا از موارد يادشده كمتر است.
)بنگريد به تصوير  اصلي مقاله(

چنانچه پيش تر نيز اشاره ش��د، ساز و كار نمايندگي 
سياسي در عرصه رس��مي سياست در ايران به شدت 
آسيب ديده است. نقش��ه فوق نشان مي دهد شدت 
و تمركز اين آس��يب در كدام نقاط بيشتر بوده است.  
انطباق نس��بي بروز ناآرامي و خش��ونِت بيش��تر در 
اعتراضات اخير در مناطق كرد و بلوچ نش��ين با مراكِز 
اصلي افت شديد مشاركت سياسي )كانون هاي قرمز 
رنگ در نقشه فوق(، نشان دهنده اين است كه توجه به 
كاهش مشاركت سياسي در اليه تحليل هاي امنيتي 
نيز حائز اهميت اس��ت و بدون چاره انديشي براي آن 
نمي توان مسائل امنيتي به وجود آمده را حل كرد.  اين 
آسيب، در حقيقت هزينه اي است كه حكومت براي 
يكدست ش��دن خود ايجاد كرده و به همين دليل به 
سختي مي توان سهم عوامل و تهديدهاي خارجي را 
در آن از سهم عوامل و تصميمات داخلي بيشتر قلمداد 
كرد. اين مشاهدات نشان مي دهد كه يكدست شدن 
قدرت، برخالف نيل به كارآمدي و پيشرفت چنانچه 
برخ��ي آن را معرفي مي كنند، كش��ور را با معضالت 
اساس��ي و تهديدهاي امنيتي مواجه  مي كند.  بدون 
مشاركت سياسي، نهادهاي حاكميتي كاركرد خود 
را از دست مي دهند، اقدامات شان بي اثر مي شود و چه 

بسا نتايجي بر خالف اهداف خود نيز حاصل كنند. 
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