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 چالش افت مشارکت
 نیو کمتض نیشترد و در خرض عاتصضمیمررد قبرل طضح   هیشترد عدد رض ت می  حیاول چند غلط مشتورر  صحت  ادداشت ی نیا در

 :شردیم لیص ل ینرسیو هم نمردار س یاها عه شکل نقطهمشارک 

 

 چند غلط مشهور: حتصحی 1
 

 مشارکت: زانیو م هاتصالحی رد 1 -1
  یهتانتام دهتا ل تاد شتتتد   ضو  یعضا  هیت رق  یت عته وت یعتار شتتتضت ادتقتاد عته استتتام و الت ام دمل نیاول عضای دوم مجلس

راطض ادتضاض کضد     نیهم عد  یشتتتدند  نوآتتت  خ اد  یعا خن رد صتتتاح رلق و ح ب صرد  و    نیمثل مجاهد یمتددد

 شد کضد!ر درصد۱۲کضد  اما مشارک  نسب  عه مجلس اول   میانتخاعات را ص ض

مجلس سترم  رد  ند انینما ینفض ا  جناح چپ ا  جمله عضر۷۰ظورر کضد  در عدو امض  استتحتراعی نظارت چوارم  مجلس

 اثض داش ! میدرصد در مشارک  دمر۲کمتض ا    یسض نظارت استحراع شدند  اما جنجال عض  یصاح

 درصد را رقم  د! ٨۲ یعات یحذف شد   مشارکت انیجض یاسیصوضان عدنران مضک  س نکهیصض اجالب

 نبرد  اس   یاکنند  نییمشارک  دنحض صد  انیدر م ها یو رد صاح یند ینما طشضای 

 

 مشارکت: زانیخواه و میدموکراس هایدولت 2 -1

دهند علکه ا   شیرا ار ا یاند مشتارک  مضدم در انتخاعات اارلماننترانستته یو شتدار دمرکضاست  یاست یمدارع صرستده ست  یهادول 

 اس ! ارتهیها کاهش مدنادار دول  نیقآا مشارک  در ا

 :اصالحات  دولت  در 1 -2 -1

 یدرصد۱۹ دیعا ار  شد( ٨۲و مجلس هفتم)سال یدرصد۴  کاهش (۷۴( ا  مجلس انجم)سال۷٨مجلس ششم)سال 

 نسب  عه ششم مراجه شد! 

شتترراها  اعتکار جنبش   یایدرصتتد مشتتارک  شتتکل  ضر ! )اح۱۲دوم صوضان عرد که کا   شتتوض  یعارصض شتتررا راجده

 ماند!(میعضنْد  شیعضا دیاصاحات عرد که عا

 :  روحانی  دولت 2 -2 -1

 نیصضنییاتا  ین ضی  کتاهش مشتتتتارکت  داشتتتت   مجلس ار(۹۰ا  مجلس نوم)ستتتتال( ۹۴دهم)ستتتتال مجلس

 درصد( را ثب  کضد!۴۲/۵مشارک )

 یو دمرکضاست   یو خ اد   یعا شتدار جمورر ییهادرصتد  در دول ۴۲درصتد و ۵۱  انیعا م یاارلمان یهامشتارک  نکمتضی ️

 عرد  اس !
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 مشارکت:  زانیو تورم و م گرانی 3 -1

 عرد  اس ! میصررم و ص ض یهاها در دور مشارک  نیشتضی  عس یکنند  ن نییدامل صد  ین نیا

درصتد و عا  در رکررد صررم ۴۹ها ستال نیدرصتد  صررم در ا۷۱ا   شعی عا  است  انجم دور  در مجلس  مشتارک  رکررد

 اس !

ها  ستتتال نیدرصتتتد  صررم در ا۶۴عا مجلس دوم( را دارد عا حدود  کیمشتتتارک )ن د یعات  انمی دوم  رصبه نوم  مجلس

 هم شضوع شد  عرد! کایخمض یاو نقض  ییطا ی ر یهامیدرصد عرد و ص ض۳۰صا۲۰

 

 مشارکت: زانمی و فتنه 4 -1
عا   یخورد که ممکن استت  مرجب قوض کضدن عضرمی شیا  یها و مشتتکاصمدمرت کدورت یاعانیر یهایضیو در  هارتنه

 !س یکنند  در کاهش مشارک  ن نییهم دامل صد نیکند امیها شرد  اما نگا  عه ادوار  ذشته روشن صندوق 

مشتارک    نیسترم( عاتصض ایخن عض  ار شتد  اما رکررد دوم) یحراشت  و ٨٨ یاعانری ادتضا تات ا  عدد ستال دو نوم  مجلس

 درصد رقم  د  اس !۶۴اس ا  انقاب را عا حدود  یاارلمان

 

 !ینظام انقالب یهاشرانیقوت پ ایمقبول: ضعف  هیفرض 2
 

 نظام: یو حقوق یقیساخت حق: مقدمه 1 -2
مجلس     یدارد که قانرن استاست  کض یا  کی  ین یاست یروح که در اص اد عاهمند  نظام ست  کیو  میعدن دار کیکه ما  همانطرر

    ندی رمی "یسار  حقرق"را  نواینگوبان  انتخاعات و    اس   ا یشررا ه یدول   قآائ

   ضدی مینام  "یقیستار  حق"است  هم دارد  که  یاست ینظام ست  یمدنا و مآتمرن که در حکم روح عضا  یقیحق  یهر کی

  ی عضاعض و یعضادر جادیا یعضا یها  ستدحفظ ار ش  یاست   ددال   کضام  انستان "انقاب یهاخرمان"همان   یقیحق  یهر نیا

  ۱   وو استقال  گانهیمقاعل ع یستاد یا شضر  یا   یخ اد

 

 :یقیساخت حق یبرا یاسیس-یاجتماع یهاشرانپی 2 -2
است  که حآترر روح در خن  یوقت نیشترد  ا لیدل یارک شترد  دآتر یا  عدن  لمس شترد  دندان یممکن است  دآتر  ا 

 ادآاء کم شد  اس  

  ایعاشتد  اما واقدا شتررا  میاستا  ینامش  شتررا یاست   ممکن است  مجلست   نی( هم چنی)ستار  حقرقیاست ینظام ست  کی  اج اء

ا  قانرن  یواقد یِعاشتد اما نگوبان ینگوبان  ینکند! شتررا یرضق نیستاط  هیعاشتد اما عا عق میدر نام استا ینباشتد! دولت میاستا

 
 یانقاب اسام ضتیر ک:کتاب صررت و س ۱
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و  ضدیرا عه ددل نگ هاعاشتتد  اما  ضدن کلف  ینکند! دستتتگا  قآتتائ نیو قران  دهصرستت  یهااستتام در عضنامه د یو شتتض یاستتاستت 

 کند! و    یکشفی د

 اند   اند و مثل دندان ارک ماند شد  یررد رال یانقاع  یا  هر یحقرق یهامرارد خن نوادها و سار  نیهمه ا در

  دنیدر عدنه انقاعند که کارشتان دممیمضد  ضیو ناظضان عحت  یردال انقاع یهاما   ضو  یعضا یاست یست -یاجتماد  یهاشتضانیا 

 "یاسیس یها فتمان"و ا  خنجا صا  "یرضهنگ دمرم"صا  "رکض" یهاهیکه ا  ت یروح در ادآاء صنبل و لمس شد  اس   عدنه ردال

 شتهیکنند و ا  کلمینظام را دنبال  یحقرق یهاستا    یِقی  ستار  حقضندیگیم ود را عضد  "یاست یست -یاجتماد  یهاجنبش"و 

 کنند  می یضیشدنشان جلر 

ار عه وراد"ندارند   " یشتخحت  شیک"دارند   "نقد و ادتضاض"  همضا  عا "هیطضح و نظض"  یمضدم انقاع لیاصت  یهاخرمان یعضا

خنوا را متناستتب عا   کونه شتتد   رد شتتد  و یاستت یستت  اناتی ذرند  ا  جضمیهستتتند  لذا ت م شتتد ا  منتخب ررد هم  "هاار ش

 کنند   مینر و عالند   دان یم  یمرقد

  یهاعه نظام "استت اله نظام"  یعضا یشتضانیکدام ا  اند وعرد  "ینظام انقاع"  شتضانِیو قآتاوت که: کدام ا    ذاریار ش ا  رارغ

 دهه مداصض رراند:۴ یاسیس-یاجتماد  شضانیرا ا  هاجنبش و اناتیجض نیصران امیاند  عرد  ایمرجرد دن

 اس ( و     یو جمورر یا  اسام که همضا  عا خ اد صلفانشؤو م ی)قضائ  ح ب جمورریجنبش اسام متضق •

 و    عرد( یاسیصرسده س  یکضدن جامده مدن   یاصاحات)که دنبال اسام انیجنبش دوم رضداد و جض •

را در   یضانی منسجم عنام مکتب ا مهین یانقاب صا قضائت یهاخرمان  یایکه ا  اح  ۹۰و ٨۰دهه  یددالتخراه انیجض •

 ررد داش  

 و    •

 است که : نیمقبول ما ا هیمقدمات فرض نای  با️

 میانقالب اسرال  تیو هو  یقیدر جامعه به سرمت سراخت حق یایقو یاسر یسر - یاجتماع یهاشررانیوقت پ  هر

توازن "و   یقیدچار انحراف از سراخت حق هاشررانیپ نیوقت ا اسرت  و هر افتهی شیشرلل گرفته  مشرارکت افزا

قوت خود را از دسرت    ؛شرده  سراخت و پاخت کردند شرهیکل  یِدچار تسرامح شرده با سراخت حقوق ایشردند   "هاآرمان

مناسر   یهاشررانیچون پ رودیصرورت مشرارکت مردم رو به کاهش م  نیدهند  در امیبدنه مردم را از دسرت  داده و 

    ابندیمیرا ن

 

  یقطب در دو دیو ماندنِ مد ییستایدر ذات ررد ا ی ضر   نظام ح ع یکیعا خن   ایداد  لیصقل یصضرا عه نظام ح ع دیرا نبا نای

 نشان دهند  یررد را عا ح ع یدر مقطد ا ض یاند  حتو نر شرند  یجوش  ی  انقاعهاشضانیا  نیکاذب را دارد  اما ا

 نر دارند   یعه روح و هر ا یاند که نیحقرق یهاسار  یمثَل عضا نیثاع   ررد عوتض اح ابِ
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 ها:و کاهش مشارکت شیافزا لیتحل 3

 انتخاب: 11 ینوسینمودار س لتحلی 1 -3

 :شردیم دایا  ینمردار م یدور  را کنار هم قضار ده ا د یخمار مشارک   ا ض

)ا   شتردیم یمشتارک  ط ین ول  ضیست (  ۷۱درصتد(  ست س صا دور چوارم)ستال۶۴) رشتد مشتارک  است ( ۶۳ستال)دوم دور

 درصد(!۵۷ و درصد۵۹درصد عه ۶۴

مشتارک  را  ین ول ضی  ست (٨۶ارتد  دوعار  صا دور هشتتم)ستالمیدرصتد( اصفاق ۷۱) جوش مشتارک ( ۷۴ستال)انجم دور 

 درصد(!۵۱ و درصد۵۱درصد و ۶۷)  میشاهد

 درصد(!۴۲و  درصد۶۱) ار  مشارک  ا دهمیو دوعار  صا دور   میدرصد( را دار۶۴) عا  جوش مشارک ( ۹۰سال)نوم دور 

 دارد: میمشارک  نسب  مستق  انیعا م شد  ادی شضانیان ضاف سه ا  ای صرقف رشد  صرلد 

  ندیخرضمیمشارک  عات   یو التقاط یال اد یهاشهیو رقاع  عا اند یاسیکضدن نظام س می  مرج اسا۶۰ دهه

)صا   شتردیکند  ار  مشتارک  را مرجب ممیجلر   ی لهیو قب یجامده  رضد  یکه عضا ییهاو کشتمش یستتائای ستال د  حدود

 مجلس چوارم( 

  " یو جمورر یخ اد"عا  "یو ستتا ند  شتتضر یا " نیع کیالکتی ذشتتته و د ی فتمان ی هاصمای و هاصفاوت شتتدن  صضروشتتن

 شرد میعدد نقطه شضوع جنبش اصاحات  میکه ک شردیمجلس انجم را مرجب م یمشارک  عات

و   گانهیع یهاف عه  فتمانددال  و هم ان ضا ضیدر مس  یاصتاحات عخاطض ددم استتفاد  درس  ا  خ اد  شتضانای ستال د  حدود

)مجالس   ندارد و م ارظه کار ماند  استت   یشتتضانیهم طضح صا   و ا  بیخورد  البته رقمیار  مشتتارک  را عه همضا    یعرم ضیغ 

 هفتم( ششم و

   شتردیم "ضیرراهانه و مبار   عا صبدددال    شیر"  نهیدر شتوضها   م ینینشت هیعا رشتد حاشت  اقتحتادی صرستده خثار شتدن خشتکار

رستتد   میصض متارض انیجض نیمجلس ا  یکشتترر ارتهیستتا مان  اتیکند  البته عخاطض نداشتتتن صشتتکمیعضو   ٨۴که در  یاصفاق

و  یاول ٘  ند ینما ۱۶۹نر ) یهاکار خمدن چوض  یدول  نوم است : رو د یاد  هیشتب ماکا  یاد یمجلس نوم  اد یمشتارک  عات

 اصفاق ارتاد    شضانیعه متن اس  که عا خن ا  هیا  خمدن حاش ای ر یمثال نیمجلس!(  ا ند ینما۱۱۰ اوردنین یرا
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 ها:مشارکت یانقطه لتحلی 2 -3

 :  یدرصد12  رشد با دوم مجلس 1 -2 -3

  یاست یست -یاجتماد  شتضانی  ا شترندیحذف م هیرق  یعه وت یعا شتضت ادتقاد عه استام و الت ام دمل یو التقاط یال اد اناتیجض

 یانقاب عضا   یو حفاظ  ا  استتقال کشترر در مقاعل صتدام است   لذا حامل هر یاست یکضدن نظام ست  میانقاب  استا یضوهاین

   ندیرقم م را یینظام اس   اس مشارک  عات یظاهض کض یا 

 

 :  یدرصد13  رشد با پنجم مجلس 2 -2 -3

اند   کضد  میانتخاعات را ص ض ها ضو  یحذف شتد   عضر یعضر و شتردیادمال م  یکه عار دوم است  نظارت استتحتراع یوجرد عا

 ! ندیم یدرصد۷۱مشارک   رکررد 

 فیدهند  طمیکشترر صرجه   یحمله عه استتقال رضهنگ و یعه صواجم رضهنگ است  و شتضر یو ا  یادامه ستا ند  یفیط شتدار

 دارند  یقانرن یجناح حاکم و سرء استفاد  ا  نوادها یطلبا  ان حار یضیشدار جلر  گضید

 ی  عضاندیخرضمی ستضد  را  یرقاعت  یظضر انقاب اس  و یهامنع ان حار  همه ا  خرمان و  یو استقال و هم خ اد شضر یا  

داد  و   یأرا ر یفیاش  طیخرمان  یو اولر دانیا  م  حتتشیهستت   لذا هضکس عستتته عه صشتتخ دانیدر م یقیخن شتتدارها محتتاد

   ضدی میشکل  یاجهینت

 

 :یدرصد1۰  رشد با نهم جلسم  3 -2 -3

مشتتتارک  عات را مرجب   یمرجرد  ظضر یهامرجرد در جناح یکارعه متن و چالش عا م ارظه  هیخمدن ا  حاشتتت   شتتتضانیا 

   ۲شترند ستمیمانع استتمضار عنااارص خنضا کنتضل کنند و سیمجلس کارخمد  دول  و رئ  قیرراهند ا  طضمیکه  یی  چه خنواشتردیم

نشتستتن در  یعضا ه یحاشت  یخ اد شتد  یضویعخحتر  ن و ضند ییو دنبال صغ  ارندیدول  ع هیدل ضی که ا  مجلس عوانه ییچه خنوا

ستتاعقه در یع صا   و نر و یها: خدم ندیمثل دول  نوم را رقم م یاستت  که مجلستت  یقدرصمند  شتتضانینخبگان  ا  ییمتن و جاعجا

  یاسینظام س

 

 مجلس هفتم:  یدرصد1۹  کاهش    4 -2 -3

  یاقل یعخحتر  در مجلس شتشتم  ا  صرد  مضدم راصتله  ضر  و عضا ها یاولر ضیاصتاحات عا مشتغرل شتدن عا غ   فتمان

 اصاحات ماند!   شاینداش  و م ارظ ا  یاطضح صا   چیه  یاو ن بیبگان روشنفکض شد  رقخن

انقاعشتان را در  یهاررد و ارصکا شتان ا  خرمان داشت   مضدم مطالبه یمشتارک  حداکثض یعضا  یظضر  نیمراجوه  کمتض نیا

 !امدندین دانیدرصد عه م۵۱ا   شیاس ع دند یطضف ند چیه

 

 
  ۶۴ش ضا یدانشتگا  شت  انیدانشتجر است یست  انجمن رضهنگ و هم محتاحبه عا خوا ار ان رستمی و انیحجار دیعضومض نه  ا  ستد٨۱  یرضداد خر٨۱مقاله  ۲

 ۹ 
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 ! ازدهمیدر انتخابات مجلس   یدرصد1۹  مشارکت کاهش 5 -2 -3

 درصد(!۴۲) درصد سقرت کضد۵۰ ضیعار اس ا  انقاب عه  نیاول یعضا نباریا 

دهه  کیا   شی( عبشیرق یهادر متن و چالش هیو خمدن حاشتتت  یرراه)ددال  یاستتت یستتت -یاجتماد   شتتتضانیا   نخرضی ا 

همتان  یعضا دیت جتد یکیعلکته صتاکت ستتت  ی فتمتان هم ن کیت در حتد  یعته حستتتب اجتمتاد  انیت  ضادولت  ادتتدال ی تذرد  خورد می

  ار ین یضیچشمگ  یمررق دملهم در  نیاس   هم "در رانه یدمرکضاس ضون یصلح در ع" فتمان 

 

ندارند! ادتضا ات   یسضکرب جراع ای یجراعیکه ج  ع میدور  دار نیرا در ا یکار ض یهاو ادتضاض هاکار ا  یلیصدط  نیشتضعی

و  گانهیشتتدن صرستتط ع د یکشتت  یاعانیماند  عه رتنه رمیکه عا  عدون جراب   ضدی میشتتکل  ۹٨و خعان ۹۶یدر د یصضمیدمر

  شردیمن نیسضکرب خنوا صرسط نظام  ااسخ مدتض 

 !"ینه شرراس  و نه اسام"دار  ضرته اس : مدنا یراصله  یقیمثل مجلس  ا  سار  حق یایرقحق سار 

 خن( عرد  سیدر مجلس و رئ یکیعخاطض صرارق سه نفض )رقط  قه یدق۲۰عضجام در  بیصحر •

 یعضا  یچالش عضانگ یدو نمرنه نی  همندینشمیسضان  یِنیعن  یدر محرعه ند ینما۲۹۰ یمجلس جا سیرئ •

 اس ! ینماندن  مجلس کار "مجلس شررا"

 سؤال عضد! ضیعردن خنضا هم   "یاسام"ا  خنوا شد   یجمع ع ر   یکه مرجب رد صاح ند انینما یرساد اقتحاد •

اما  دی رمیو      یجموررا  مدحرم(  صضس ا  جضم شدن  یجمورر ا  شنرد  ررضاندام  حق انتقاد)حتسرئی •

 ۷۰مثل دهه یاش  سض او مرج چرق ی  لذا هضندی مین شیها  یرضار ا  مسئرل  یرا ج  عضا نوایطضردارانش هم ا

 ارتد!میرا  ن میعا راص

در ص نه   یهااند  خدمصن ل کضد   فی د  یدولت  " ضهیصرج"عه    "یجنبش اجتماد "و    " فتمان"ا      نی  طلبان  اصاح •

 ایاند و عضاندا  شد  رنیسیاار  ای هایضونیو رقط ا  نام خن عوضمندند  و ع ستندیطلب نو درون نظامشان واقدا اصاح

 اند مراجه  میادتماد دمر دیشد  اند  اس عا ارطضح و عضنامه ماند  یمنفدل و ع

اند  نقد و ادتضا شان هم اورد ین یاا  حضف و طضح ص چیه یصا م حرل بافیعا شدب مختلفشان ا  قال اناصرلگضای •

 اس   یو رقط ا  دول  روحان "یکیصاکت"و هم  "یآیصبد"

 ندارند   یسخن جد چیو شررا عردن مجلس ه  یعاتصض جمورر نیصجمدات خ اد  صآم یعضا •

 در  فتمان خنوا ندارد  یو ن چیه بی دن رق یعضا یرساد ج  استفاد  اع ار ددال  و مبار   عا •

اش اس  نه صفاوت طضح یعه ُدض ه و اضکار یروحان میداند و رضقش عا صمیرسما ررد را صکنرکضات  بافیقال •

 اش!صرسده 

 ندارد   یدر رقض و غن یصفاوت جرهض یروحان اردریلیم ضانیعا و  اردریلیم یِم حرل •

 ا  ررد نشان نداد  اس ! یهنض ییمشا انیا  ح ب مشارک  صا جض یادتقاد یهایضی هم ج  غلط یداریاا •

کضد  اقا رسما  شهیها و رد شدنشان  سکرت ا در انتخاعات کانشینژاد هم اس ا  چندعار َدض ه ررد و ن د احمدی •

 دض ه نکضد  یانتخاعاص یمنتشض  ررد را در  فتمان ینقدها نداد و طضح و یستیو دلنا ل

   ستادیخنوا نا یاا یداشتند و هم خدم شارح بیهم عوانه صخض   یرراهان جران و    نل مستقل  ددا یضوهانی •
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همضا  کارشناسان سم  ردا  اشترانه  انیخقا کبار ی ضرتند  اما میارصبات  یانقاع رنیروحان یسال قبل عا عضر ا  •

 حیصا    صضج یانیجض نشیعض خرض را ی! م ارظه کارنندیارضیرا ع میاص اد شدند صا نقش صَکضار راص س یل یمدنر

 دادند 

 

  ضدیانقاب شکل نگ یهاعه سم  صرا ن خرمان یاسیس-یاجتماد  یقر شضانیا  کیمرجب شد  نواای همه ️

صتضرا  نی  ااعندیدار و دانشتجر و    کمتض نام د ررد را ع  کار ض و کاررانهنندینب یاست یخعان  خدم ررد را در صت نه ست   نیمدتض ت 

 که عرد خنوا هم مثل نبرد  عرد    س یطلبان ناصاح  یعخاطض رد صاح

شتان  عدون رتنه یمشتارک  انتخاعاص دندیدمی نیعرد  ا ض مدتض ت میمشتارک   یعضا ییعات  یخعان ا  قآتا ظضر ادتضا تات

ادتضا تات جراب  نیمشتارک  عخاطض همدرصتد کاهش ۱۵ هایکند  عه حستب نظض ستنجمیشتان شتدن  مطالبه حقرق  یاعانیر

 نگضرته اس   

 یها عضاستتتضدار دل ادی فته نشتتترد و رقط ا  دکس و   ی یچ  یصکضار یهاداد  شتتتد راف مشتتتوررات و حضف  حیصضج اما

 استفاد  شرد! شتضیمشارک  ع

 

 یجامده را در راستتا ینیکه مستائل د  م یهستت یقر یاست یست -یاجتماد  یشتضانیا  ا مندیدوعار  ن یجوش مشتارکت  عضای ️

 عضنامه کامل داشتته و ( و طضح ویجناح و یآت ی)نه صبد انقاب مدنا کند  نقد و ادتضاض روشتن و همه جانبه یهاها و خرمانار ش

 اش کند ها دض همنطبق عض خن خرمان ییهاعا خدم

 

 انقنبضی م سن

۴/۱۲/۹٨ 


