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   مردم و سناريوهاي تبليغاتي ميزان مشاركت

  

  ملي در كشورهاي مختلف نكات چندي را به ذهن متبادر  مطالعه آمار و اطالعات مربوط به انتخابات مجالس

اول آنكه به طور ميانگين، اقبال و استقبال شهروندان كشورهاي مختلف از اين ساز و كار دموكراتيك از . سازدمي

درصد از شهروندان به طور متوسط در انتخابات  65تا  60در واقع بين . خوردار استيي برسطح نسبتاً باال

اين مسئله نهاد پارلمان و انتخابات پارلماني را به عنوان يكي از ترتيبات نهادي مسلط . كنندپارلماني شركت مي

  .كنددر جهان امروز كه گرايش عمومي بااليي نسبت به آن وجود دارد معرفي مي

دهد كه عليرغم برخي نظريات در باب ربط وثيق نوع نظامهاي سياسي با ميزان ديگر آنكه اين مطالعه نشان مي

خاصه در . توان به طور مطلق ارتباط  معناداري را ميان اين دو متغير قائل بودمشاركت عمومي در انتخابات، نمي

گويند زير سئوال عي در جوامع ليبرالي سخن  ميتوان تئوري كساني را كه از مشاركت باالي اجتمااين باب مي

و يا سطح متوسط %)  36(برد چه اينكه سطح پايين مشاركت مردمي در انتخابات پارلماني كشوري چون آمريكا  

توان در همين ارتباط مي. سازدصالبت تئوريك چنين ادعاهايي را مخدوش مي%) 50(اين مشاركت در انگلستان 

  .در برخي نظامهاي ليبرالي اشاره داشت%) 80بيش از (ت به سطح باالي مشارك

اي متغيرهاي سياسي، اجتماعي،فرهنگي خود هر جامعه.توان قاعده عامي در اين مورد مطرح كرددر هر حال نمي

با توجه به مقدماتي كه ذكر شد آمار پيوست . را دارد كه اين متغيرها تعيين كننده ميزان و نحوه مشاركت است

اي فراوان رسانهكاربرد كشد، مشاركت مردم در انتخابات پارلماني را در كشورهاي مختلف به تصوير ميكه سطح 

  .برداري تبليغاتي كردگزارشهاي تحليلي به خوبي بهرهسازي و تهيهتوان از آن در برنامهدارد و مي

اهداف  كوشندانتخابات ايران مي هاي خارجي با تمركز بر رويبرد، رسانهدر شرايطي كه ايران در آن به سر مي

هاي رسانه ملي توان در جهت هدايت برنامهاز اين رو از آمار پيوست مي. تبليغاتي و سياسي خود را به پيش ببرند
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فرض سه در حال حاضر درباره انتخابات مجلس هشتم . هاي بيگانه سود بردبا هدف خنثي سازي تبليغات رسانه

  :قابل تصوير است

  .از حد انتظار خواهد بودو بيش  مردم گسترده مشاركت) 1

  .تر از معمول خواهد بودمشاركت كم و در حد پايين) 2

  .خواهد بود يمشاركت مردم درحد متعارف و معمول) 3

راه خواهند انداخت و آنچه  به ها جنجال تبليغاتي گستردهدر صورت تحقق هر يك از اين سه فرض قطعاً رسانه

با توجه به فرضيات  و بر اين اساس. اثر جلوه دهندكم و بي را شيد تا مشاركت مردممسلم است خواهند كو

بيني و بر اساس آن سناريوي تبليغاتي را پيش سه توان با توجه به آمار مشاركت در كشورهاي مختلفموجود مي

  .به تبليغ پرداخت

آمار كشورهاي  اكت مردم ايران را بتوان آمار باالي مشاردر صورت مشاركت گسترده مردم مي :سناريوي اول

تطبيق كرد و با تحليل آن ) آمريكا و انگلستان(مدعي دموكراسي كه مشاركت مردم در آنها پائين است مانند 

نتيجه گرفت كه نظام جمهوري اسالمي از پايگاه اجتماعي گسترده برخوردار است و مشاركت در آن در حد عالي 

  .دمكراسي استو حتي فراتر است كشورهاي مدعي 

كه احتماالً از حد مشاركت كشورهايي چون آمريكا و (مشاركت مردم  بودندر صورت پائين  :دوم يسناريو

اي ضمن ترسيم اين واقعيت كه سطح مشاركت مردم عادي با ارائه آمار مقايسه) تر نخواهد بودانگلستان پائين

  .كرد است بر كيفيت و عقالنيت حاكم بر رفتار انتخاباتي تأكيد

بودن  هاي بيگانه بر كمدر صورت اينكه مشاركت در حد معمول و متعارف باشد احتماالً رسانه :يوي سومرسنا

وضعيت و طبيعي بودن  ودنتوان عادي باي ميدر اين صورت با ارائه آمارهاي مقايسه. آن تأكيد خواهند كرد

  .ميزان مشاركت مردم را به تصوير كشيد
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هاي بيگانه خواهند كوشيد تا به گيرد رسانهافتد و مجلس شكل ميگيري اتفاق ميآنچه كه در نتيجه رأي سواي

از اين . اعتبار سازند و اعتماد مردم را نسبت به آن كاهش دهندهر شكل ممكن مجلس شكل گرفته را از ابتدا بي

 ايرسانه هايبا ارائه برنامه. ضروري است رو طراحي سناريوي تبليغاتي مناسب براي روزهاي بعد از انتخابات

هاي بيگانه گيري اذهان و افكار عمومي منطبق با خواست رسانهتوان از شكلمناسب در اين جهت است كه مي

 .جلوگيري كرد و تصوير مجلس قدرتمند را در ذهنهاي مردم نشاند
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  با ايران ميزان مشاركت در انتخابات پارلماني ساير كشورها و بررسي تطبيقي
  

برگزاري انتخابات  تاريخ  كشور رديف
 پارلماني

ميزان مشاركت 
  حزب پيروز  )درصد( مردم 

      24/12/1386  ايران  1
  دموكرات  %36  2007نوامبر  7  اياالت متحده آمريكا  2
  كارگر  %94  2007نوامبر  24  استراليا  3
  چپ  %83  2006آوريل 10و  9  ايتاليا  4
  دمكرات مسيحي  %77  2005سپتامبر 18  آلمان  5
  سوسياليستحزب   % 3/75 2008مارس9  اسپانيا 6
  حزب كارگر  % 50 2005مي5  انگليس 7
  حزب مناطق  % 2/62  2007سپتامبر  30  اوكراين  8

ژانويه  9و  2004دسامبر  26  ازبكستان  9
  حزب ليبرال دمكرات ازبكستان  نامعلوم  2005

  ي خواهحزب جمهور  %60  2007مي  12  ارمنستان  10

رياست ( 2004اكتبر  9  افغانستان  11
  حامد كرزاي  نامعلوم  )جمهوري

  فدراسيون گروههاي عملگرا  % 9/84  2004آوريل  5  اندونزي  12
  جبهه آزاديبخش ملي  % 65/35  2007مي  14  الجزاير  13
  -  % 58 1386  اردن 14
  -  % 55 1385 امارات متحده عربي 15
  تك حزبي  % 14/53  2007دسامبر  31  بوتان  16
  جمعيت وفاق ملي  % 69  2005نوامبر  25  بحرين  17
  حزب مردم  % 66/83  2008فوريه  28  پاكستان  18
  عدالت و توسعه  % 86/79  2007جوالي  22  تركيه  19
 حزب دمكراتيك خلق تاجيكستان  نامعلوم  2005مارس  13فوريه و  27  تاجيكستان  20
  حزب دمكراتيك تركمنستان  % 9/76 2004دسامبر19  تركمنستان 21
  حزب ملي تايلند  % 65/27 2007دسامبر24  تايلند 22

حزب دمكراتيك طرفدار قانون   % 41/86  2004اكتبر  24  تونس  23
  اساسي
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برگزاري انتخاباتتاريخ  كشور رديف
  پارلماني

ميزان مشاركت 
  حزب پيروز  )درصد( مردم 

  يني آذربايجان  % 8/46  2005نوامبر  6  جمهوري آذربايجان  24
  ليبرال  %86  2007نوامبر  13  دانمارك  25
  روسيه متحد  % 71/63 2007دسامبر2  روسيه 26
  -  % 62 1386  عمان 27
  )شيعيان(ائتالف عراق يكپارچه  % 63/79  2005دسامبر  15  عراق  28

اتحاد براي جنبشهاي   %60  2007ژوئن  24و  17  فرانسه  29
  (UMP)مردمي

  حزب ميهن  % 56/64  2007اگوست  18  قزاقستان  30
  حزب مردمي راه روشن  % 93/71  2007دسامبر  16  قرقيزستان  31
  محافظه كار  %98/64  2006ژانويه  23  كانادا  32
  -  % 66 1385تير  كويت 33
  -  % 55 1384  لبنان 34
  هاي جمهوري مولداويكمونيست  % 7/63  2005مارس  6  مولداوي  35
  حاكم حزب  % 19  1386  مصر  36
  حزب مردم هند  نامعلوم  آوريل 20  هند  37
  حزب دموكراسي نوين  % 14/74  2007سپتامبر  16  يونان  38
  حزب حاكم  % 68 1382  يمن 39

  
  
  

  

 


