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میرقاسم بنیهاشمی

چکیده
ایدة اصلی نوشته این است که عالوه برر کارکرداراا ایبرابی و ات رتسرا ،هرررة دی رر
انتخابات در جمرورا اسالتی پدیدارسا،ا سطوح تختلفی ا ،بیثبراتی س اسری و بترترا
براا وقوع رخداداا تتائل و هالشااا ات تی و تردیدات اجتماعی بوده و ه ر ن نشیری
تتأثر ا ،نوع ک شگرا و رفتار س اسی سه ضلع اصلی انتخابات یع ری نراداراا کراکم تی
اجرایی و نظارتی ال وا رقابت اکزاب و ج احااا س اسی و ال وا رفتار انتخاباتی تررد
و گروهااا اجتماعی تیباشد .این تشاله در هارهوب رویکررد دیویرد سراندر ،پ اترداا و
هالشااا ات تی -س اسی رفتار انتخاباتی ترد و گروهااا اجتماعی و ن رز ترأث ر ال روا
رقابت انتخاباتی اکزاب و ج احااا س اسی را بر شاخصاراا بریثبراتی س اسری ژرمیر
س اسی انتبا س اسی -اجتماعی) بررسی و ار،یابی تینماید.
یافتهااا پژواش نیان تیداد در هرارهوب ال روا تعاترل کر شگرران انتخابراتی
هرخهاا ا ،وضع ت ات تی در ال وااا سرهگانره «انتخابرات نتربتاآ ارا » « انتخابرات
هالشافرین» و «بحران انتخاباتی» تکرار شده و به نظر تیرسد با توجه به اس باراا
نظا انتخابرات در ایرران ال روا رفترار انتخابراتی کر شگرران بره سرمت وضرع ت
هالشافری ی و بیثباتک دگی در جریان است.
کلیدواژهها :انتخابات ثبات س اسی ال وا رقابت رفتار انتخاباتی هالشااا س اسی و ات تی
* دکتراا علو س اسی و عضو ا ئت علمی پژوایکده تطالعات راابردا
فصل اته تطالعات راابردا  سال ابدا  شماره سو  پائ ز   2931شماره تتلتل 13
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مقدمه
ثبات س اسی تر ترین ادف ات تی دولتاا در س است داخلی است .ه انکه در عرصره نظرا
ب نالملل و روابط ب ن دولتاا دست ابی به ات ت تلی تطلر برراا کیروراا اتررا غ ررتمکن
است در س اسرت و ات رت داخلری ن رز تحشر ثبرات س اسری کاترل برراا دولرتارا اتررا
دستن افت ی است و ب ا به تاا ت قدرت و ت اسبات جواتع انتانی تما دولتاا با ار سطحی
ا ،تدن ت و توسعه با وجوه تختلفی ا ،ناات ی و بیثباتی داخلی تواجه اتت د و فشرط شردت و
نتبت فراوانی وقایع بیثباتک ده ا ،جاتعهاا به جاتعه دی ر تتفاوت و تتمایز است .جرواتعی
که به لحاظ ساختارا در ترکله گذار به نظ س اسی نوین اتت د ابعاد ب یترا ا ،بریثبراتی را
تبربه تیک د .برخی فرای داا و سا،وکارااا گذار به این نظ جدید بتتر ترمری برراا بررو،
کوادث و رخدادااا ات تی است .فرای داا و رقابتااا انتخاباتی به ع وان تر تررین تکران ز
کتب و انتشال قدرت گردش نخب ان و ن ز سا،وکار اصلی نرادا براا تیارکت کمایتی و یرا
اعتراضی تودهاا و ن روااا اجتماعی و تر ترین سا،وکار گذار به نظ س اسی نروین امرواره
در فرای دااا تشویت و تداو ثبات و یا برو ،و ظررور بریثبراتی و هرالشاراا ات تری برراا
نظا ااا س اسی نشش تع نک دهاا داشته است.
در جمرورا اسالتی ن ز با گذار ا ،دولت خودکاته پرلوا به نظ نوین س اسری انتخابرات
تر ترین تکان ز تؤثر بر تحوالت پویشاا و فراگردااا س اسی در س است داخلی ایران بوده
است .انتخابات بتترا براا رقابت و هالشااا ج اکی و گرواری فرصرتی برراا تحرول و
تغ ر گفتمانااا س اسی ابزارا براا ب ان تشاضااا عراتلی در روشرنشردن تواضرع افرراد و
ج احاا و ن ز ،ت هاا براا برخورد نرادااا درگ ر نظرا س اسری در اترر انتخابرات ،ت رهاا
براا انیعاباا و ائتالفااا ج اکی عاتلی در تعدیل و توا،ن قدرت اشرخاص و ج راحارا
تحملی براا س اسیشدن شدید فضاا س اسی و تکان ز تغ ر و گردش نخب ان و س استارا
در کیور بوده است .بر این تب ا اره د انتخابات در جمرورا اسالتی در فرای ردا بل دتردت
یکی ا ،تر ترین تکان ز ااا تیروع تافری ی ثباتبخیی و تحکر ب راناراا اجتمراعی و
دتکرات ک نظا بوده است در ع ن کال در برخی ،تاناا هالشااا ات تی بریثبراتک ردهاا
براا نظا و جاتعه امراه داشته است.
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در واقع ب ا بر ویژگی ااا ساختارا و تاریخی جاتعه ایران انتخابرات پر

ا ،گرذار ا،

نظ شاای به جمررورا اسرالتی امرواره نشیری پارادوکتر کال داشرته اسرت .ا ،ایرن رو
تفروض پژواش کاضر این است که عالوه بر کارکردااا ایبابی و ات تسا ،هرره دی رر
انتخابات در جمرورا اسالتی پدیدارسا،ا سطوح تختلفی ا ،بریثبراتی س اسری و بترترا
براا وقوع رخداداا تتائل و هالش ااا ات تری و تردیردات س اسری و اجتمراعی بروده و
ه ن نشیی تتأثر ا ،نوع ک شگرا و رفتار س اسی سه ضلع اصرلی انتخابرات؛  )2نراداراا
کاکم تی اجرایی و نظارتی  ) 1ال وا رقابت اکزاب و ج اح ااا س اسی و  )9ال وا رفترار
انتخاباتی ترد و گروه ااا اجتماعی است .دی ر عواتل فراتلی تان د کیوراا سا،تان اا یا
ن روااا ب انه و اپو،یت ون خارج اره د تأث ر تع ی در انتخاباتاا و شکل گ را ال روا
خاصی ا ،رفتار انتخاباتی ن روااا اجتماعی و س اسی داشته ولی برا توجره بره تبرارب 91
دوره انتخاباتی و ظرف ت ااا فکرا ن روااا س اسی و اجتماعی در ایران ن ارنده این نشش
را جانبی و غ رتع نک ده تیداند .در این هارهوب پرسش اصلی نوشته کاضر ایرن اسرت
که پ اتدااا ات تی نوع ک شگرا ار یک ا ،با،ی ران اصلی در رونداا و تراکل انتخابراتی
ه ونه بوده است؟ فرض ه پژواش ن ز این است که با توجه بره نروع تعراتالت کر شگرران
سهگانه در انتخابات و پ اتدااا برخی پدیدهاا و هالش ااا ات تی در فرای دااا انتخاباتی
در هرار داه گذشته ه د ال وا انتخاباتی یا وضع ت س اسی -ات تری را تری تروان ترسر
نمود؛  ) 2انتخابات نتبتاآ ارا  )1انتخابرات هرالش افررین و  ) 9بحرران انتخابراتی کره ایرن
وضع تاا در دو سطح تحلی -ت طشه اا و تلی قابل بررسی است و به نظر تیرسد در هرار
داه گذشته ال وا انتخابات و وضع ت ااا ات تی فرای دا هرخه اا داشته و البته در داره
هرار انشالب اسالتی ال وا رفتار انتخاباتی ک شگران به سمت وضع ت هرالشافری ری و
بی ثباتک دگی در جریان است .در این پژواش ،ت ه ارا عواترل و پ اتردااا ات تری نروع
با،ی را ک ش گران انتخاباتی در جمرورا اسالتی ار،یابی تیشود و این نوشته با رویکردا
رفتارگرایی -نرادگرایی تعاتل تؤلفه ااا انتخاباتی و ثبات س اسی در جمرورا اسالتی را با
تأک د بر رفتارااا انتخاباتی ترد و ن ز ال وا رقابت ااا انتخاباتی تیکلارا و ج راح اراا
بررسی تینماید.
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الف .مبانی مفهومی و نظری
اگر توضوع تحورا انتخابات را رقابت براا کتب قدرت یا کفر ان در نظرر ب رری فرینفتره
پ اتدااا تختلفی را تیتواند براا ثبات س اسی در پی داشته باشد .این ادعا بر اساس این تبربره و
قاعده تاریخی است که نفع اساسی و تیترک کتانی که در قدرت اتت د تالش براا کف قردرت
و کف وضع توجود است ولی ت افع اصلی کتانی که ب رون ا ،قدرت تریباشر د در تغ رر وضرع
توجود و تغ ر تشاتات س اسی و نراد ککوتت است و نظر به ای کره «قردرت» و «اقتردار» ع صررا
اساسی ا ،سرا،تان س اسری و اجتمراعی تحتروب تریشرود رقابرت و ت را،ع برر سرر ان امرواره
تردیدک ده بالشوه نظ اجتماعی و ثبات س اسی است .در تب ن نتبت انتخابات و بریثبراتی س اسری
برخی پژوای ران بر این اتر تأک د دارند که براا فر پ اتدااا ات تی انتخابرات ار بایترتی دوره
،تانی بل دتدت را در نظر گرفت و ا شدت ت شاا و رخدادااا ات تری تکرارشرونده را سر ب د.
الرس اریک و امکاران با تطالعه انتخابات در  221کیور ایرن نت بره را یراداور تریشروند کره برر
خالف تصور عموتی انتخاباتاا در یک فرای د بل دتدت ،ت ه و عاتل گتترش خیرونت س اسری
نبوده است ژ .)Lars-Erik and Cederman, 2012: 387–417اناا انتخابات را کتی در جواتع تتکثرر
تکان زتی براا ک ترل خیونت و دست ابی به فرای دااا تتالمتات ز کتب قدرت تیدان د .البتره انارا
یاداور تیشوند که انتخابات در ت اط خطرناک ژناتتتعد براا رقابت) عاتلی براا ت ا،عره و خیرونت
س اسی بوده است .تطالعات اخ ر درباره نتبت انتخابات و ت ا،عات س اسی نیان تریدارد گونرهاراا
تختلف انتخابات رقابتی و غ ررقابتی در جواتع تختلف پ اتدااا تتمایزا برراا ثبرات س اسری دارد ژ
 .)Wimmer, Andreas, Cederman, Lars-Erik, & Min, Brian, 2009پزورسکی تأک د دارد کره نروع
تکان ز ااا برد -باخت ش وهااا نظارت و اجراا انتخابات و فشدان فرا ر

رقابرت ا ،عواترل ترر

پدیدارا تعارضات و بیثباتی س اسی در انتخابات رقابتی است .تطالعات ت ردانی کرول ر و پزورسرکی
نیان تیداد در جواترع ه ردقوتی کره انتربا س اسری و اجتمراعی تترتحکمی ندارنرد ه رانکره
جریانااا رق ب در انتخابات ا ،یک سو قواعد الزاتات و استانداردااا انتخابرات را نادیرده ب رنرد و
ا ،سوا دی ر نتایج رقابتااا انتخاباتی را نپذیرند اجت اب ا ،ت ا،عات بریسرنوشرت تمکرن ن ترت
) (Collier and Przeworski, 2009: 94-95و انتخابررات اتررن در سررایه رعایررت قواعررد دتکرات ررک و
پ دایش ظرف تاا و ،ت هااا دتکراسی به وجود تیاید ).(Brancati & Snyder, 2010
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عد شکلگ را اکزاب پایدار و ب انااا جاتعه تردنی در جواترع در کرال گرذار ،ت ره
ترمی براا ظرور پ اتدااا ات تی ناشی ا ،رفتارااا انتخابراتی غ رتترئوالنه اسرت .در واقرع
تحریک تیارکت تودهاا توسط نخب ان فرصتطلب ،ت هاا براا رویاروییااا ا برانی در
عرصه س است است .با توجه به ای که انتخابات تر ترین سا،وکار تیارکت س اسی در جواترع
تعاصر بوده و ،ت هاا براا کضور و رقابت اکزاب و گروهااا س اسی و اجتمراعی اسرت .ا،
این رو بررسی نتبت تیارکت انتخاباتی و ثبات س اسی باید در هرارهوب تطالعرات نتربت
تیارکت س اسی و ثبات س اسی انبا گ رد .اندییم دان توسعه و نوسرا،ا افرزایش تیرارکت
س اسی یا تیارکت گتترده را فینفته عاتل بیثباتی نمیداند بلکه علت اساسی ه ن نتربتی
را در کیورااا «جران سو » ناشی ا ،دو ضعف نراد دولت و نرادااا تدنی تیدان د .در ایرن
هارهوب اانت تون نبود نراداراا تترتشل تردنی اکرزاب س اسری انبمرناراا صر فی و
شوراااا تحلی را کره بتوان رد تیرارکت س اسری را ا ،کالرت عریران و پراک رده ترودهاا بره
تیارکت نرادت د تبدیل ک د عاتل تر بیثباتی تعرفی تیک د ژگن ذیر  .)152-112 :2913بر
این تب ا اانت تون به جاا تأک د بر نتربت تیرارکت س اسری برا ثبرات برر رابطره و نتربت
نرادت دا و ثبات س اسی تأک د تیک د .او نه تیارکت گتترده را عاتل بریثبراتی دانترته و نره
تیارکت پای ن را در راستاا ثبات س اسی در نظر تیگ رد بلکه بر این باور است که« :جواترع
س اسی که در سطوح پای ن تیارکت و نرادت دا س اسی تعادل و ثبات خوبی دارند در ای رده
تمکن است دهار بیثباتی شوند ت ر انکه نرادااا س اسی -تدنی ام ا برا گترترش دات ره
تیارکت س اسی رشد یابد» ژاانت تون .)19-12 :2975

 .1ثبات و بیثباتی سیاسی
اندییم دان در خصوص ای که در هه شرایطی تیتوان نظا س اسری را برا ثبرات یرا بریثبرات
دانتت و به عبارتی درباره تعریف دق

ثبات س اسی اجماع صریحی ندارند و این اتر به نتبی

و ا بارابودن این تفرو در ت ان تحل لگران ککوتتاا و تخالفان اناا برتیگردد .فایراب د
س بش بیثباتی را بر اساس ت زان و شدت رفتارااا تراجمی افراد و گروهاا در داخل س تت
س اسی عل ه دی ر افراد گروهاا نرادااا رسمی و یا ن مهرسمی ار،یرابی تریک رد ژفایراب رد و
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فایراب د  .)77 :2973اسم ت ن ز تعریفی ا بارا ا ،ثبات س اسی ارائه تیک رد .بره اعتشراد وا
«ثبات س اسی کالتی است که در ان اعضاا جاتعه ا ،ال وااا رفتارا واقع در هارهوباراا
ناشی ا ،انتظارات نشش س اسی خود ت حرف نیده باشد ».یران السرت ک ن رز برر تب راا ترداو
ا بارا و رفتارا ثبات س اسی را تعریف تیک د :به نظر وا «ثبات س اسی بره اتکرانپرذیرا
فرای د تداو ال وااا خاصی ا ،رفتار س اسری اشراره دارد کره برا انتظرارا عمروتی امرااری
تیشود دایر بر ای که ه ن ال واایی اکتماالآ در ای دهاا قابل پ شب ری دسرتنخرورده براقی
خوااد تاند» ژخواجه سروا  31 :2911بره نشرل ا .)Lastick, 2000: 173 ،سرابریو بریثبراتی
س اسی را وضع ت و توقع تی تیداند که یک ککوتت تورد هالش قررار گرفتره و تردیرد بره
سشوط تیشود .در این تع ا بیثباتی تترادف است با عد قطع ت بالتکل فری و نرا اطم رانی؛
یع ی کالتی که اوضاع اجتماعی -س اسی در کوتاهتدت روشن ن ترت ژعظ مری دولرتابرادا
 111 :2917به نشل ا.(Sorbio, 2002: 91 :،
برخی ا ،اندییم دان تال ،دائمی ب ن بیثباتی س اسی و تغ ر ککوتت نمیب رد .ا ،ت ظرر
اناا بیثباتی س اسی «عد قطع ت» را در تداو نظا یا ککوتت تتتشر به وجود تیاورد کره
بر اقتدار و کارایی نظا تتتشر تأث ر تیگذارد .بر این تب ا بیثباتی س اسی ضرورتاآ تتتلز تغ ر
در ککوتت ن تت .تثالآ ج بش ااا واگرا تیتواند بیثباتی س اسی بره وجرود ب اورنرد بردون
ای که تغ را در ککوتت به وجود اتده باشد .ا ،سوا دی ر تمکن اسرت ا ،طریر انتخابرات
قانونی تغ را در ککوتت به وجود اید بدون ای که بیثباتی س اسری پدیردار شرود ژعظ مری
دولررتابررادا  .)17 :2917دالورا برریثبرراتی س اسرری را ناپایرردارا قرردرت تتررتشر تزلررزل و
جابهجایی سریع توقع ت و ت اصب با،ی ران س اسی و دگرگونی پ اپی س استاا تیدانرد .بره
نظر وا این وضع ت ا اتی روا تیداد که قدرت تترتشر گرروهارا و برا،ی ران کراک و
س استااا جارا دائماآ در تعرض فیار و کمله شدید ن روااا تتعارض و رق ب قرار گ رند.
وا بیثباتی س اسی را جلوهاا ا ،کیمکش س اسی دانتته و تینویتد« :بیثباتی س اسی ب ان ر
توقع تی است که در ان سا،وکاراا و ش وهااا کل کیمکشاا و ت ا،عات س اسی -ا ،جملره
اعمال خیونت س اسی و یا کصول تواف س اسری -یرا کر اثرر تریشروند و یرا کراتالآ ا ،کرار
تیافت د» ژدالورا .)25 :2971
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 .1-1رویکردهای نظری در بیثباتی سیاسی
ساندر ،در تعریف و تب ن بیثباتی س اسی است باطااا تئوریک را در هرارهوب ه رد رویکررد
تفرو ب دا تینماید؛ رویکرد تداو نرادا رویکرد تبربی یا تکتب فراوانی و رویکررد وضرع ت
تحور رسانهاا .در رویکرد نرادا اندییم دانی تان د ل پتت در تب ن ثبات و بیثباتی س اسری برر
تداو پایایی و یا عد پایایی نرادااا دتکرات ک یا غ ر دتکرات ک قدرت تأک د دارند و بر تب راا
تدت،تان تداو و ت زان پایایی نرادااا کاکم تی نظا ااا س اسی را به دتکراسیااا باثبرات و
بیثبات و غ ردتکراسیااا باثبات و بیثبات تشت تیک د .نظریهپردا،انی هون ف لرد و کاسرتلز
ایده تداو و پایایی ل پتت را گتترش داده و واکد س اسی پایدار یا باثبات را واکدا تیدان د که
ساختار نرادا کلی خاص خرود را در طرول ،تران کفر نمایرد ) .(Castels, 1974: 47رویکررد
تبربی یا تکتب فراوانی 2برداشت دی را ا ،ثبات ارائه تیک د .در این رویکرد بیثباتی بره طرور
تتتش با تغ ر نسبت فراوانی وقوع انواع خاصی ا ،کوادث س اسی تغ رر تریک رد و بریثبراتی
داراا هارهوب بت ار وس عتر ا ،نوسانات ب ن نظا ااا دتکرات ک و غ ردتکرات ک است .به نظر
تبربهگرااا در ار دوره ،تانی ار قدر که تعداد کودتا تغ ررات ککوترت تظراارات شرورش
اغا ،ج

یا عمل ات هریکی ترگ در اثر خیونت س اسی که در کیورا رخ تریدارد ب یرتر

باشد ان کیور بیثباتتر تحتوب تیشود؛ ب ابراین در تکتب فراوانری ثبـات سیاسـی عبرارت
است ا ،عد وقوع رفتاراا یا «کوادث» ات رت سرت ز و بریثبراتی عبرارت اسرت ا ،وقروع تکررر
کوادث «بیثبات ک ده» ژساندر2912 ،؛ .)227
رویکرد سو رویکردا اسرت باطی -تحل لری و برر تب راا کردس و گمرانارا و دادهاراا
مورنال تتی است .اره د این برداشت «وضع تتحور» تبت ری برر تعریرف علمری و رسرمی ا،
بیثباتی ن تت اتا دو ایده تف د نرفته دارد؛ نختت تأک رد روا وضرع تاراا س اسری نتربتاآ
کوتاهتدت ه دافتهاا یا ه دتااه است .در رویکرد مورنال تتی برر دسرتهب ردا کیروراا بره
«باثبات و بیثبات» تأک دا نمیشود بلکه «وضع ت س اسی» توجرود را در کیرورا خراص و
در ،تان خاص به ع وان ک وب ش «بیثبات» ار،یابی تیک د .تزیت دو رویکرد تأک د بر عد
1. Frequency School
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قطع تاا در روندااا س اسی یک کیور است .در کالی که تبربهگرایان ت ررا پر

ا ،ثبرت و

تحل ل انواع خاص و قابل تیاادهاا ا ،کوادث در یک تدت،تان طوالنی ه دسراله یرا کتری
ه د داهاا تیتوان د درباره بیثباتی قضاوت ک د رو،ناتهن اران بر پایه شوااد ضرع فترر و
برخی روندااا ن رانک ده به بیثباتی اشاره تیک د.

 .1-1شاخصهای عملیاتی مفهوم بیثباتی سیاسی
ساندر ،با ار،یابی انتشادا و البته برره گ را ا ،رویکردااا تفروتی دی ر تر تررین ویژگری
تعریف علمی ا ،بیثباتی س اسی را  ) 2پذیرش نتب ت و پ وسرت ی وضرع ت ارا و پرا رز ا،
تفک ک دوگانه ثبات /بیثباتی و تتئله تداو  )1تأک رد برر تفررو و تصرور عرد قطع رت
نااطم انی نتبت به ای ده و  )9پرذیرش گونرهاراا تختلرف بریثبراتی تریدانرد ژسراندر،
2912؛ .)221-221ساندر ،پ

ا ،ب ان ترر تررین ویژگری اراا تعریرف ت اسرب ا ،تفررو

«بیثباتی س اسی» و ن ز براا ش اسایی و استخراج تر ترین تتغ راا و شاخصااا عمل راتی
این تفرو به سئوال ا ،ترجع بیثباتی س اسی یا «بیثباتی هه ه زا؟» تیپردا،د .وا با الرا
ا ،ایتتون ترجع بیثباتی س اسی را «نظا س اسی» و ارکان و ع اصر این نظا تعرفی تیک د.
بر تب اا ایده ایتتون س تت شاتل ه دین ع صر ترتبط و تؤثر بر امدی ر اتت د که داراا
روابط و ت اسبات ادفم دا تی باش د .به نظر ساندر ،اگرر تعریرف س اسرت را «تخصر ص
تشتدرانه ار،ش اا» در نظر ب ری

ان اه تی توان بی ثباتی س اسی را وضع تی دانترت کره در

ان «تأث رگذارا یا تعاتالت در درون و ب ن ع اصر نظا س اسی تختل غ رقابل پ شب ی یرا
ناتع ن است» ژساندر .)221-223 :2912 ،ساندر ،ارکان و ع اصر ب ادین نظرا س اسری را
شاتل « رمی کشوقی و ا بارااا ب ادین کاکم ت س اسری» «تشاترات و نرراد ککوترت» و
«جاتعه س اسی» تعرفی تیک د و دو دسته تردیردات را در قالرب «تغ ررات» و «هرالشارا»
،ت ه بی ثباتی ار یک ا ،این ع اصر تی داند .با بررهگ را ا ،ایرده اراا نظررا اندییرم دانی
تان د ایتتون ل پتت و ساندر ،ابعاد ه دگانه بی ثبراتی س اسری را بردین صرورت تریتروان
ترس

نمود :ژساندر)223-217 :2912 ،
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جدول ( :)1متغیرها و شاخصهای بیثباتی سیاسی
تغییرات در
متغیرها

چالشهای

چالشهای

تغییرات در رژیم

حکومت

تغییرات در

خشونتآمیز

مسالمتآمیز

حقوقی -سیاسی

(مقامات و

جامعه سیاسی

(نسبت به رژیم،

(نسبت به رژیم،

حکومت و جامعه)

حکومت و جامعه)

 )2عمل ات

 )2اعتصابات

تروریتتی

س اسی فراگ ر

 )1تالش براا

 )1تظاارات و

کودتا قتلااا ناشی

تبمعات اعتراضی

ا ،خیونت س اسی

 )9ابمهااا

 )9شورشااا

انتشادا رسانهاا

اجتماعی

و رابران تخالف

نهادهای سیاسی)

شاخصها

 )2تغ ر در

 )2تغ ر در

ا بارااا رمی

قدرت اجرایی

 )1تغ ر در ال وا

 )1بیثباتی و

نظا کزبی

ناپایدارا کاب ه

 )9تغ ر در وضع ت

و خروج و،را

نظاتی -غ رنظاتی

 )9دولت ائتالفی

 )1تغ رات نرادا

شک ده

)2تبزیهطلبی
قوتی
 )1ت ا،عات
تذابی
)9خیونتااا
قوتی

ساندر ،در تب ن تؤلفه تغ ر رمی با تأک د بر نشرش شراخص اول و برا الررا ا ،تع اراراا
س بش بلوندل یاداور تیشود که ا بارااا رمی تیتواند با تحول در سره تؤلفره  )2اارداف
رادیکال و یا تحافظهکارانه در س است خارجی و داخلی  )1ش وهااا ل برال یا خودکاته کتب
یا انتشال قدرت و  )9ت زان کمی و ک فی تیارکت در نظا تصم گ را یا ساختار ال ارشر ک
یا دتکرات ک قدرت اندا،هگ را شود .تالش ن روااا اجتمراعی و س اسری برراا تغ رر ه ر ن
ا باراایی تر ترین هالش س اسی و ات تی براا ثبات س اسی و ات ت داخلی رمیر س اسری
کاک است .بر تب اا شاخصااا ارائهشده تغ ررات در ککوترت و جاتعره س اسری ن را ،بره
توض ح ب یتر ندارد اتا در خصوص هالشااا خیونتات ز بایتتی یاداورا نمود کره هرون
استفاده ا ،خیونت وراا روش اراا کشروقی یرا قرانونی کرل ت اقیرات اسرت هرالشاراا
خیونتات ز در واقع نوعی هالش نتبت به رمی است و هون هرالشاراا تترالمتات رز در
هارهوب روشااا کشوقی و قانونی است گویاا هالش نتبت به رمیر ن ترت بلکره ت ررا
هالیی نتبت به ککوتت است .امچ ن درباره هالشااا تتالمتات ز سراندر ،تأک رد دارد
که اگر تظاارات و یا اعتصابات به طور قانونی و به ع وان وس لهاا براا تأث رگذارا بر جریان
تصم گ را پذیرفته نیود و ب ا به تالکظات ات تی تحمل نیود ان اه تظاارات یا اعتراضارا
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را باید هالیی نه ت را نتبت به ککوتت بلکه نتبت به رمی دانترت ژسراندر-219 :2912 ،
 )211و اگر عد تحمل این نوع اعتراضاا ترتبط با گروهااا فروتلری باشرد تریتروان ان را
هالیی نتبت به جاتعه و انتبا اجتماعی تلشی نمود.
در جمعب دا شاخص و رویکرد تفروتی ساندر ،تیتوان اشاره نمود که تر تررین ایرده وا در
تعریف بیثباتی س اسی تفرو و ایده «انحراف ا ،ال و یا وضع ت تتعارف» نظا یا رمیر اسرت .برر
تب اا ایده انحراف ا ،تع ار یا ال وا خاص بیثباتی س اسی ،تانی قابل اطالق اسرت کره وضرع ت
س اسی جارا با وضع ت س اسی پ ی ن تفاوت پ دا تیک د و وضرع ت جدیرد را اکتمراالآ نراتطمئن
تیخوان د .در این تعریف تا جایی که واقعه خاص گویاا ترداو و تروالی سراتانت رد رویردادااا
ت ظ پ ی ن است سطح باالیی ا ،بیثباتی را تیک ل نمیداد ت را تروقعی کره واقعره بره شردت ا،
ال وا پ ی ن نظا انحراف تییابد سطح نتبتاآ باالیی ا ،بیثباتی تحتوب تیشود ژسراندر:2912 ،
 .)271-279با توجه به این تالکظات تع ار و تعریف پ یر رادا سراندر ،برراا ثبرات و بریثبراتی
س اسی عبارت است ا « :،ه انچه در ارر نشطره ،ترانی خراص تعرداد و شردت وقروع تغ ررات و
هالشاا نتبت به ار یک ا ،ارکان یک نظا س اسی ژرمیر جاتعره ککوترت) ا ،ال روا خراص
ا بارا پ ی ن تغ رات و هالشارا در ان نظرا س اسری دهرار انحرراف و دگرگرونی شرود ایرن
وضع ت را تیتوان ال وا ا بارا جدید یا بیثباتی س اسی دانتت» ژساندر.)911 :2912 ،

ب .انتخابات و ثبات سیاسی در جمهوری اسالمی
انتخابات در ک ات  97سالة جمرورا اسالتی نشیی دوگانه و گر اه تتعارضی داشته اسرت .ا،
یک سو تر ترین تکان ز تأس

نرادااا کاکم تی و تیروع تبخش تشاتات و س استارا و

ا ،سوا دی ر ،ت ه و بتترا براا پدیدارا ت ا،عات س اسی و اجتمراعی در سرطح تحلری-
ت طشهاا و تلی بوده است .اگرهه پ

ا ،انشالبااا بزرگ یا کودتااا رویه رابران انشالبی یا

کودتاگر تأک د بر اداره اتور کیور بدون توسل به ترت بات س اسی تتعارف ا ،جملره انتخابرات
بوده و امواره تدیریت قانونم د کیور را با توسل به برانهااا تختلف به فراتوشی تیسپردند
اتا پ

ا ،پ رو،ا انشالب اسالتی رابرا انشالب تأک د خاصی بر اداره قانونم د کیور داشت د

که ضرورت تحش این ادف شکلگ ررا نرادارا و سراختارااا نظرا را ا ،طریر انتخابرات
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اجت ابناپذیر نمود .ا ،این رو اول ن و اساسیتررین کرارکرد انتخابرات در جمررورا اسرالتی
تأس

ساختارااا نظا بود که این نشش ک اتی در اول ن سال انشالب در ه دین امهپرسی و

انتخابات تبلی یافت.

 .1تثبیت رژیم حقوقی -سیاسی
بدیری است تر ترین پ اتد ار دگرگونی س اسی ب ادین تخریب و فروریختن ساختار س اسری
تتتشر و نظ س اسی ان است و اگر این دگرگونی س اسی به صورت انشالب باشد پ اتد تزبور
عم تر و گتتردهتر خوااد بود .انشالب اسرالتی ن رز کره ه ر ن پ اتردا را در ا ،بر ن برردن
ساختار و نظا تتتشر داشت تداو ه ان وضع تی به ت زله تداو بریثبراتی بریقاعردگی و در
نرایت ارجوترج بود و اگر ا نظمی تیخواست شکل ب رد باید تبت ی بر اجبار تریشرد کره
ه ن نظمی ن ز نمیتوانتت پایدار باشد .ا ،این رو انتخابات به شکل امرهپرسری ترر تررین
سا،وکار براا تیروع ت و رسم تبخی دن به نظ و نظا جدید پ

ا ،انشالب اسالتی بود و

استشرار نظا جدید بر تب اا انتخاب و رضایت عا بتتر و ،ت هاا براا شکلگ را ع اصرر و
تؤلفهااا نظا س اسی نوپا گردید.
اگر تشدارا به وضع ت ع ی پ

ا ،انشالب اسالتی برگرردی اام رت کرارکرد انتخابرات و

امهپرسی در استشرار سریع و تتالمتات ز نظا جدید روشنتر تیشود .به ویژه اگر هی اندا،ا
تاریخی به تحوالت و دگرگونیااا س اسی کیورتان داشته باش

اام ت و نشرش ایرن تکران ز

برجتتهتر تیشود .در اوایل انشالب اگرهه رابرا واکدا براا انشالب وجود داشت ولی تعدد
گروهااا اجتماعی و س اسی و سواب اختالفااا س اسی و تتلکی اناا تیتوانتت ترانعی در
استشرار نظ و نظاتی قانونی و تیروع باشد .ه انکه در تورد تاا ت نظا جدید پر

ا ،انشرالب

اختالفااا تتمایزا وجود داشت که شاید اجماع را براا دست ابی به توافشی تیرخص در ترورد
شکل و تاا ت نظا جدید غ رقابل کصول کرده و کداقل ای که توجب تداو ه د سال بیثبراتی
تیگردید .ا ،این رو به تعرض قضاوت گذاشتن شکل و تحتواا نظا یع ی امهپرسی جمرورا
اسالتی پ

ا ،کمتر ا ،دو تاه ا ،وقوع انشالب اسالتی عاتلی اساسی براا تثب رت و تع ر ن نظرا

جدید و ف صله بخیی به اختالفات گروای و کزبی بود.
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در امهپرسی جمرورا اسالتی در  21فروردینتاه  2951تشریباآ تما افرراد واجرد شررایط
ژ 31درصد) براا پذیرش یا رد ان شرکت کردند و ام ن اتر پای اه تردتری نظرا را رسرم ت
بخی د .دی ر انتخابات ن ز گا ااا تر تکم لی براا نرادی هکردن ساختاراا و نرادااا اساسی
نظا بود .انتخابات خبرگان قانون اساسی براا بررسی و تدوین نرایی پ شنوی

قانون اساسی

و رفراندو تأی د قانون اساسی نشطره عطفری اساسری برراا ترسر و تع ر ن اصرول و تبرانی
تیروع ت و ارکان و نرادااا اساسی نظا و ش وه عمل رابران ان در ای ده بود.

 .1گزینش کارگزاران و گردش نخبگان
انتخاب رابران و ایباد ،ت ه براا تغ ر و جابهجرایی نخب ران در ارر قردرت کرارکرد عرا
انتخابات در جمرورا اسالتی بوده است .بررسی گذشته طوالنی ایران نیان تریدارد یکری ا،
تر ترین عواتل بیثباتی در طول تاریخ کیور تبار،ه و ت ا،عات خیرونتات رز برراا کترب
کف یا انتشال قدرت بوده است .پ

ا ،انشالب اسالتی با وجود برخی رقابتاا و تعارضرات

گفتمانی هالشبران ز در ت ان جریاناراا س اسری انتخابرات بره ترر تررین سرا،وکار برراا
قاعدهت د و تتالمتات زنمودن انتشال قدرت گردش نخب ان و تغ ر ککوتتاا تبدیل گردیرد.
در این هارهوب قانون اساسی براا انتخابات نشش ک اتی اعطا نمروده اسرت .اصرل  1قرانون
اساسی ب ان تیدارد که «در جمرورا اسالتی ایران اتور کیرور بایرد بره اتکراا اراا عمروتی
اداره شود؛ ا ،راه انتخابات رئ

جمرور نمای دگان تبل

شوراا اسالتی اعضاا شورااا و

نظایر ایناا یا ا ،راه امهپرسی در تواردا که در اصول دی ر این قانون تع ن تیشود» .عالوه
بر توارد فوق بر تب اا اصل  227قانون اساسی تع ن رابرا ن ز به واسطه ت تخب ن ترد یع ی
تبل

خبرگان رابرا انبا تریگ ررد .تع ر ن رابرر جدیرد پر

شکلگ را  3دوره تبل

شوراا اسالتی  1دوره تبل

ا ،رکلرت کضررت اترا

خبرگان رابرا گرزی ش  7رئر

جمرور در  22دوره انتخابات ریاست جمررورا و انتخابرات صردارا ارزار عضرو شروراااا
اسالتی شرر و روستا در هررار دور انتخابرات کراکی ا ،اام رت ک راتی انتخابرات در تع ر ن
کارگزاران و گردش نخب ان س اسی است.
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اام ت نراد انتخابات در گزی ش رابران و کارگزاران ککروتتی ،ترانی ب یرتر روشرن
تیشو د که نظا در طول ک ات خود به ویرژه در اوایرل انشرالب اسرالتی برا بحرراناراا
پ چ ده اا در ترران و ت اط قوتی و تذابی تواجه شد و ترداو ه ران وضرع ت بحرانری
کیور تی توانتت به بی ثباتی س اسی ب باتد .به دنبال رأا عد کفایت س اسی تبلر

و

عزل ب ی صدر ا ،ریاست جمرورا دوت ن انتخابرات ریاسرت جمررورا در تررداد 2912
توجب تع ن رئ

جمرور و ا ئت دولت در تدت اندکی شده و نظا نوپا را ا ،بحران به

وجود اتده خارج ساخت .امچ ن پ

ا ،شرادت رجایی و باا ر انتخابات سو ریاست

جمرورا در ترر  2912گزی ش ریاست جمرورا و دولت جدید را تمکن نمود .رکلرت
کضرت اتا به ع وان ب ان گذار انش الب اسالتی ن ز کادثه اا بت ار ترمری برود کره کتری
برخی تحل ل گران پایان عمر اییان را برابر با هالشااا بزرگ نظا نوپا دانترته و ترداو
ان را پ

ا ،اییان تتزلزل تی دیدند در صورتی که خأل بزرگ رابرا کیور با انتخابی که

خبرگان رابرا و ت تخب ن ترد به عمل اوردند ا ،ب ن رفت و نظا اسالتی توانترت در
کتاس ترین ،تان تمکن تراکل گذار و بحرانی خود را با توسل به تکان ز ااا قانونم د
به اراتی سپرا ک د .ا ،این رو در تبموع باید گفت انتخابات ش وه اا ترؤثر در تغ رر و
جابهجایی تتالمت ات ز صاکبان قدرت و ن رز تحملری برراا گرردش نخب ران س اسری و
اجتماعی بوده که ثبات س اسی را باید تر ترین دستاورد ه ن سا،وکارا برشمرد .فارغ ا،
برخی هالش ااا س اسی و اس ب اراا ک فری در برگرزارا انتخابرات برر خرالف ت طر
س است در تاریخ تعاصر ایران نرادی ه شدن انتخابات در جمرورا اسالتی ش وهاا ترؤثر
و نوین براا پایدارا نظ و نظا جدید و تیروع ت بخی دن به ان بود و یکری ا ،علرل
تر تداو نظا جمررورا اسرالتی و ایترت ادگی ان در برابرر هرالش اراا داخلری تان رد
اغتیاشات تحلی -ت طشه اا و تروراا نزاع ااا گروای و ج

و توطئه خارجی امر ن

پیتگرتی و تبت ی بودن دولت جمرورا اسالتی به ارا و تیارکت تردتی است .اطالعات
جدول ،یر ت زان اام ت و نشش س اسی ک اتی انتخابات و ت زان ااتما نظرا و تررد را
نتبت به ان در هرار داه گذشته نیان تی داد.
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جدول ( :)1شمای کلی انتخابات در جمهوری اسالمی ایران
تعداد واجدین

تعداد شرکت

درصد

شرایط

کننده

آراء

12/193/321

31/1
52/1

ردیف

انتخابات

تاریخ برگزاری

2

رفراندو تغ ر رمی

 22و 2951/2/22

12/157/932

1

خبرگان قانون اساسی

2951/5/21

12/157/932

22/719/711

9

رفراندو تأی د قانون اساسی

 22و 2951/3/21

12/157/932

25/132/211

75/1

1

اول ن دوره ریاست جمرورا

2951/22/5

12/157/932

21/251/321

17/5

2951/21/11

12/157/932

22/172/115

51/2

1

دوت ن ریاست جمرورا

2912/5/1

11/193/392

21/591/113

11/7

7

سوت ن ریاست جمرورا

2912/7/22

11/193/392

21/797/912

71/5

خبرگان

2912/3/23

19/177/172

25/212/315

71

شوراا اسالتی

2919/2/11

15/251/111

25/111/272

19/2

22

هرارت ن ریاست جمرورا

2911/1/15

15/331/121

21/191/517

51/7

22

سوت ن دوره تبل

شورا

2917/2/23

13/211/973

21/721/112

57/5

21

پ بم ن ریاست جمرورا

2911/5/1

92/293/531

21/151/177

51/51

29

امهپرسی با،ن را قانون اساسی

2911/5/1

92/293/531

21/111/371

51/5

2913/7/21

92/112/211

22/121/129

97

2972/2/12

91/115/551

21/717/211

57/1

2971/9/12

99/532/773

21/731/717

52

2971/21/21

91/721/222

11/727/211

72/2

2971/9/1

91/323/112

13/271/72

19/1

2977/1/2

91/552/537

27/117/525

11/9

2977/21/7

91/552/537

15/9

11/1

2971/22/13

91٬711٬192

11٬211٬257

17/9

11

ایتم ن دوره ریاست جمرورا

2912/9/21

11/272/192

11٬212٬392

11/7

19

دوت ن دوره شورااا

2912/21/3

12/522/719

12٬195٬131

13/3

2911/21/2

11/952/291

19/191/292

52/12

نرم ن دوره ریاست جمرورا ترکله اول

2911/9/17

11٬711٬121

13٫122٫157

11/11

نرم ن دوره ریاست جمرورا ترکله دو

2911/1/9

11٬711٬121

17/351/392

53٫71

5

1
3

21
25
21
27
21
23
12
12

11
15

اول ن دوره تبل

اول ن تبل
دوت ن تبل

دوت ن تبل
هرارت ن تبل

شوراا اسالتی

خبرگان
شوراا اسالتی

شیم ن ریاست جمرورا
پ بم ن تبل

شوراا اسالتی

افتم ن ریاست جمرورا
سوت ن تبل

خبرگان رابرا

اول ن دوره شورااا
شیم ن دوره تبل

افتم ن دوره تبل

شوراا اسالتی

شوراا اسالتی
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2915/3/11

11/513/219

11٬233٬329

12

2915/3/11

19/522/222

11٬912٬172

11/15

11

ایتم ن تبل

شوراا اسالتی

2911/21/11

19/111/151

11٬173٬727

55/1

13

دام ن انتخابات ریاست جمرورا

2911/9/19

11/233/337

93/972/121

11/19

92

شوراا اسالتی

2932/21/21

41/111/166

92٬325٬125

11

92

هرارت ن دوره شورااا

2931/9/11

52/119/231

91/391/152

79

91

یا،دام ن انتخابات ریاست جمرورا

2931/9/11

52/119/231

91/721/251

71/7

11
17

هرارت ن تبل

خبرگان رابرا

سوت ن دوره شورااا

نرم ن دوره تبل

ج .انتخابات و چالشهای سیاسی -امنیتی
برگزارا انتخابات امواره یکی ا ،هالشااا تر تما نظا ااا س اسی است .این اتر عرالوه
بر تغ ر تشاتات و نرادااا ککوترت و نااطم رانی ناشری ا ،ان برراا فرای ردااا اقتصرادا و
اجتماعی بتترا دائمی براا پدیدارا و با،تول د گفتمراناراا رق رب و ظررور و فعرالشردن
تخالفان نظ و نظا توجود و افزایش اکتمال وقوع رخدادااا نااتنک ده اسرت .در جرواتعی
که اجماع ال ،درباره ب انااا دولت تلی در ایده دولرت و سراختار نررادا و تو،یرع قردرت
شکل گرفته و هارهوبااا رقابت و خطوط قرتز ان ا ،طرف ا نراداراا ککروتتی و ار
تما ن روااا س اسی و اجتماعی رعایت تیشرود و ن رز رفترار انتخابراتی تررد و گرروهاراا
اجتماعی نرادت د شده و ثبات یافته انتخابات به تکان ز عادا انتشال قدرت اجرایی و پارلمانی
تبدیل تیشود .در غ ر این صورت انتخابات امواره به تر ترین عاتل بیثبراتی س اسری و بره
اکتمال ،یاد ،ت ه ظرور تتتمر هالشااا ات تی عم

براا نظا س اسی تبردیل تریشرود .ا،

این رویکرد بررسی رونداا و واقع تاراا انتخابراتی در جمررورا اسرالتی نیران تریدارد
کارکرد س اسی -ات تی انتخابات ه زا تاب ن این دو وضع ت اسرت و در هررار داره گذشرته
عرصه س است شااد هرخهاا تیرود در پدیدارا وضع تاراا ات تری تتفراوت و ال واراا
انتخابات «نتبتاآ ارا » تا «بحران انتخاباتی» بوده است .در اداته بحث ارتباط و تعاتل سه تؤلفره
ال وا رقابت جریاناا و ج احاا ژایبابی یا سلبی) ال وا رفتار انتخاباتی تررد در شرررااا
بزرگ و نوع رفتار و ت اسبات قوا و نراداا با هالشااا تعطوف بره رمیر کشروقی -س اسری
کاراتدا و اقتدار ککوتت و انتبا اجتماعی بررسی و ار،یابی تیشود.
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 .1ترجیحات رأیدهی و چالش پیشبینی نتایج و رفتارهای انتخاباتی مردم
هرا تحل ل واقعب انه و صح ح رفتار انتخاباتی الیهااا تختلف جاتعه براا فر ثبات و ات ت
در سطح س است داخلی امواره تر تیباشد؟ به اختصار باید گفت در جواتع و وضرع تی کره
ا و ،تعارضات ا بارا -گفتمانی درباره ب انااا فکرا نظا کشروقی و نراداراا کراکم تی
به ترکله اجماع تلی تبدیل نیده ت زان تیارکت ترد و ال وا رفتارا گرروهاراا اجتمراعی
تختلف در عرصهاایی تان د انتخابات و یا ت زان اقبال و توجه اناا بره ارر گونره ت اسربات و
فراخوان تلی دی ر ا ،تع ارااا ترر اقتردار تیرروع ت رمیر س اسری و انتربا س اسری و
اجتماعی در عرصه س است داخلی و نظا ب نالملل است و ه ن توضوعی در خصوص ت زان
تیارکت و ال وا رفتار انتخاباتی ترد در ترکز و کالنشرراا ب یتر صادق است ،یررا تراریخ
تحوالت س اسی تما کیوراا ا ،جملره کیرور خودتران نیران تریدارد نخب ران طبشرات و
گروهااا اجتماعی فعال در شررااا بزرگ تع ر نک رده تحروالت کرالن س اسری برودهانرد و
سرنوشت بت ارا ا ،قرائن و تصادی بیثباتی س اسی تان د انشالباا کودتاارا و ج ربشاراا
تلی در پایتخت و یا برخی شررااا بزرگ رق ،ده شده است .ا ،این رو ال وا رفتار س اسی
و انتخاباتی و ت زان تیارکت ترد این شررراا نشرش ترؤثرا در ب راناراا تحکر و ترداو
تیروع ت و ات ت س اسی رمی اا دارند و ظرور پدیدهاایی تان د بیاعتمرادا ب ران ی و یرا
قرر س اسی در این ت اط جمع تی در کوتاهتدت تیتواند به تثابرة هرالشاراا تترالمتات رز
تلشی شود و در بل دتدت به هالشااا خیونتات ز تحول یابد .انتخابات در واقع نظرسر بی
فراگ ر و تلی ا ،کل شرروندان کیور است و ک و ک ف تیرارکت انتخابراتی تررد تریتوانرد
ت زان تیروع ت کاراتدا نظا س استاا و کارگزاران ککوتتی را نیان دارد .امچ ر ن بره
علت فشدان اکزاب فراگ ر و توانم د رفتار انتخاباتی ترد دتاس ج فضاا س اسری و تب ر نگرر
تشاضااا و خواستهااا س اسی و اجتماعی و کتی جرتگ ررااراا فکررا و فرا ری نترل
جدید است .نمودار ،یر شمایی اول ره ا ،ال روا رفترار انتخابراتی کرل تررد در  91انتخابرات
گذشته ارائه تیک د که ویژگیااا این ت ح ی رفتارا را تیتوان در نکات ،یر توض ح داد.
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 .1تحول در الگوهای رفتار انتخاباتی و چالش عدم اطمینان نسبت به آینده
با توجه به دادهااا توجود تر ترین ویژگیااا رفتار انتخاباتی ترد در داره اول جمررورا
اسالتی را در ه د نکته تیتوان تب ن نمرود؛  )2فررا ،و نیر ب ،یراد در ت رزان تیرارکت )1
کررااش ال رروا تیررارکت کمررایتی رأادارری و افررزایش تررأث ر و شررأن تیررارکت رقررابتی در
کالنشرراا و گذار بطئی ا ،تیارکت تودهاا  )9نشش غ ر تؤثر رقابت کزبری و افرزایش ترأث ر
رقابت کزبی پ

ا ،ج

 )1ناتوانی ج احاا و اکزاب س اسی در بت ج دائمری جریراناراا

اجتمرراعی تخاطررب خررود  )5عررد شررکلگ رررا اویررت کزبرری و نرررادا در ت رران اکثریررت
رأادا رردگان  )1اولویررت تصررالح و اقتضررائات تحلرری و ت طشررهاا و قرروتی در ترج حررات
رأادای .اره د در داه اول انشالب رفتار انتخاباتی ترد به ویژه در ترران و شررااا برزرگ
تغ ر هیم را پ دا تیکرد ولی به دل ل وضع ت بت ج تلی و نظاتی ناشی ا ،ج

تحم لی

ت زان تیارکت انتخاباتی و ک و ک ف رفتار انتخاباتی جاتعه نمیتوانتت ه دان تع ادار باشرد.
امچ ن به دل ل وضع ت اضرطرارا ناشری ا ،تردیردات سرر،ت ی انتخابرات داراا اام رت
اساسی در دیدگاه ترد نبود به عبارتی دی ر تیارکت امهجانبه ن روااا تردتی در جبرهااا
ج

و پیت جبره کمایت س اسی ا ،طری تیارکت خ ابانی و پیت بانی ترادا برراا نظرا

تر تر ا ،تیارکت انتخاباتی بود و ک و ک ف رفتار انتخاباتی ن ز با توسل به شرایط ویژه قابرل
توج ه برود .در واقرع در دوره ج ر

کرارویژهاراا س اسری انتخابرات و دی رر سرا،وکارااا

تیارکت تحت الیعاع بت ج نظاتی قرار گرفت .طبعاآ پایان ج

به تثابه تغ ر فضاا س اسی و

تحول جدا در کارویژهااا انتخابات و تبدیلشدن فرای دااا انتخاباتی و ک رأا به فرصتی
براا ک ش تدنی و طرح انواع تطالبات س اسی و اجتمراعی برود کره در دوره گرذار ا ،بحرران
داخلی و خارجی به تعوی افتاده بود.
رفتار انتخاباتی ترد در داه اول انشالب و پ ش ا ،پایان ج

را بدین توض ح است که در

این دوره  22انتخابات تختلف برگزار گردید که  9تورد ان تربوط به رفراندو ااا تغ ر رمی
تأی د قانون اساسی و انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی  1بار انتخابات ریاست جمرورا
 9بار انتخابات تبل

و  2بار ن ز انتخابات تبل

خبرگان رابررا اسرت .سرؤال ایرن اسرت

ب یترین تیارکت تردتی و کمترین تیارکت تردتی در این دوره در کردا انتخابراتارا بروده
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است و هرا؟ ب یترین تیارکت انتخاباتی به ترت ب تربوط بره امرهپرسری جمررورا اسرالتی
ژ 31/1درصد) اول ن تبل

خبرگان رابرا ژ 71درصد) رفراندو تأی رد قرانون اساسری ژ75

درصد) و سوت ن انتخابات ریاست جمرورا ژ 71درصد) بوده و کمترین تیارکت انتخاباتی به
ترت ب تربوط به؛ تع ن خبرگان بررسی قانون اساسی ژ 52درصد) اول ن دوره تبل

شروراا

اسالتی ژ 51درصد) است .سایر انتخابات تشریباآ با ت ان ن ژ 12درصرد) تریباشرد .در تحل رل
رفتار انتخاباتی ترد و در پاسخ به سؤال هرائی ه ن رفتارا نکات ،یر قابل طرح است:
ب یترین تیارکت انتخاباتی ترد در امهپرسیاا بوده که عالوه بر عد رقابت گرروهاراا
س اسی کتی برخی ا ،گروهااا س اسی ناراضی تان د جبره تلی و تباادین خل و گروهااا
هپی افراطی تان د فدائ ان خل

این امهپرسیاا را تحری کرده بودند و برخری گرروهارا ن رز

تان د نرضت ا،ادا و خل تتلمان و غ ره با تاا ت و شکل نظا «جمرورا اسالتی» و ن ز برا
برخی ا ،اصول قانون اساسی تخالف بودند .ا ،این رو با وجرود ای کره بخیری ا ،گرروهاراا
س اسی توجود نه ت را سعی در بت ج اجتماعی براا کضور فعال در امهپرسیاا را نداشرت د و
به نوعی درصدد تحری ان براتدند اتا ب یرترین تیرارکت انتخابراتی ا ،طررف جاتعره دیرده
تی شود .کمایت ا ،نظا نوپا پ روا ا ،فرات ن و تواضع رابر انشالب اداا تکل ف اسرالتی و
انشالبی طرد و بیرغبتی نتبت به تواضع گروهارا شراخصاراا ترؤثر برر ک ف رت تیرارکت
تردتی است .امچ ن در انتخابات خبرگان رابرا که رقابتی واقعی و جردا بر ن گرروهارا و
کتی کاندیدااا وجود نداشت تیارکت فعال و گتتردهاا نتبت بره دی رر انتخابرات صرورت
گرفت که تؤلفهااا تذکور در تورد امهپرسیاا تیتواند تب نگر رفترار انتخابراتی جاتعره در
اول ن انتخابات خبرگان رابرا باشد.
در ع ن کال کمترین تیارکت انتخاباتی تردتی داه اول انشالب تربوط بره انتخابرات تع ر ن
خبرگان قانون اساسی براا بررسی نرایی اصول قانون اساسی است که تریتروان ان را بره لحراظ
سرنوشت س اسی بل دتدت تر ترین و کتاسترین انتخابات دانتت و ن ز تربروط بره انتخابرات
اول ن دوره تبل

شوراا اسالتی تیباشد .اگر بخواا بر تب اا یافتهااا نظریهاراا تیرارکت

س اسی به تحل ل این نوع ا ،تیرارکت بپرردا،ی ه ر ن رفترار انتخابراتی بره نروعی انحرراف ا،
هارهوبااا تئوریک تی باشد .برر تب راا نظریره رابررت دال و دی رر اندییرم دان کره رقابرت
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انتخابات ب ن گروهاا و کاندیدااا را ا ،ترر تررین عواترل در گترترش ت رزان تیرارکت تردتری
تیدان د و این ادعا ن ز تبت ی بر تبارب انتخاباتی اکثر قریرب بره اتفراق جواترع تریباشرد رفترار
انتخاباتی ترد ایران در این دو انتخابات قابل تحل ل ن تت .امچ ن بر تب راا نظریره «تحاسربه
عشالنی رأادا دگان» ه ن ت زان ا ،تیارکت ترد قابل تب ن ن تت بدین دل ل که جرداتررین
رقابت کاندیدااا و گروهاا در این دو انتخابات انبا گرفرت .رفترار انتخابراتی تررد در ایرن دو
انتخابات کاکی ا ،ک توجری ترد به اام ت این انتخابات به ویژه در شررااا بزرگ تیباشد.
نکته دی را که یافتهااا قبلری را ترورد تأی رد قررار تریدارد رفترار انتخابراتی تررد در
انتخابات تختلف ریاست جمرورا تیباشد .در اول ن دوره ا ،انتخابات ریاست جمررورا کره
رقابتی ت ات

و بت ار جدا ب ن گروهااا س اسی تختلف و کاندیدااا وجود داشت و تمرا

گرایش ااا س اسی و فکرا سعی در تبر ز و بت ج تمرا طرفرداران و اتکانرات خرود برراا
پ رو،ا در انتخابات داشت د  17درصد ا ،واجردین شررایط در ان شررکت نمودنرد و ایرن در
صورتی است که در انتخابات دو ریاست جمرورا که رقابت ت را ت حصر بره ن رواراا خرط
اتا بود و کتی ب ن کاندیدااا ن ز ه دان توا،نی وجود نداشت  11درصد ترد شرکت داشرت د
و تر تر ا ،ان ت زان تیارکت تردتی در سوت ن انتخابات ریاست جمررورا برود کره پر

ا،

شرادت رجائی و باا ر و فاجعه افت ت ر انبا گرفت .در این انتخابات کره ار چ رقرابتی بر ن
گروهاا وجود نداشت و تعادلی ب ن کاندیدااا ا ،نظر شأن و ت زلت س اسی و اجتمراعی برقررار
نبود نزدیک به  75درصد ا ،واجردین شررایط شررکت کردنرد و ه ر ن تیرارکتی بره غ رر ا،
تأث رگذارا تؤلفهااا یادشده یع ی ان زه کمایت ا ،نظرا اسرالتی اطاعرت ا ،رابررا اداا
تکل ف اسالتی و انشالبی قابل تب ن و تحل ل ن تت .البتره بایترتی اذعران نمرود کره پر

ا،

تیدید ت ا،عات خون ن ب ن کات ان گفتمان اسال س اسی فشرااتی و گرروهاراا تخرالف ان و
اغا ،بحراناا که ت بر به ات تیشدن تما ع ار فضاا س اسی و ن ز خروج اکزاب و جریانااا
تخالف دولت دی ی ا ،عرصه رقابتااا س اسی گردیرد ت رزان تیرارکت انتخابراتی تررد در
ترران و شررااا بزرگ به شدت کااش پ دا نموده و در شررااا کوهک افزایش هی گ ررا
یافت .جدول ،یر ب ان ر ت زان تیارکت ترد در شررااا تختلف در دورهااا اول ترا هررار
انتخابات تبل

است .دوره اول به ع وان دوره پایه تد نظر بوده است.
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جدول ( :)1نسبت رقابت احزاب و درصد تغییر میزان مشارکت در انتخابات  4دور اول مجلس
انتخابات ادوار مجلس شورای اسالمی

دورههای انتخابات

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

شهرهای  1نمایندهای

222

255

121

153

شهرهای  1نمایندهای

222

292

272

211

شهرهای  5 ،4و  9نمایندهای

222

33

227

221

شهر تهران

222

221

71

12

کل کشور

222

215

212

275

اندازه حوزه انتخاباتی

(پایه)

ت بع :ژتبموعه تعرفی نمای دگان تبل
داده ااا انتخابات تبل

شوراا اسالتی )2975

اول کاکی ا ،ان است که ت زان تیارکت انتخاباتی ترد ترران و

شررااا بزرگ در انتخابات دوره اول تبل

نتبت به کل کیور به ویژه شررااا کوهک بره

دل ل رقابت کتاس اکزاب و جریانااا فکرا ا ،وضع ت قابل قبولی برخوردار بروده اسرت؛
اتا ه انکه در دادهااا جدول نمایران اسرت در انتخابرات دورهاراا دو ترا هررار تبلر
شوراا اسالتی خروج جریانااا س اسی ا ،عرصه رقابت و یکدسرت شردن فضراا س اسری
باعث کااش تیرارکت تررد تررران ا ،شراخص  222در دور اول بره شراخص  12و ن رز در
شررااا بزرگ به شاخص  221در دور هرار انتخابات تبل

شده که با توجره بره افرزایش

جمع ت واجدین شرایط و نتبت به افزایش ت ان ن تیارکت در کل کیرور بره ویرژه درصرد
افزایش تیارکت شررااا کوهک تحرک انتخاباتی ارقا بتر ار پرای ی را نیران تریدارد .در
تشابل ت زان تیارکت در شررااا تک و دو نمای دهاا که در اناا تیارکت و رقابت نرادت رد
و ن ز تیکلااا س اسی و تدنی وجود ندارد به خاطر رقابت تحلی -قب لهاا و تکران ز اراا
س تی روابط اجتماعی و فرا ی ت زان تیارکت ا ،شاخص  222در دور اول به شاخص 153
و  211به ترت ب افزایش یافته است.
البته تأث ر کضور و رقابت اکزاب و جریانااا س اسری برر ت رزان تیرارکت «تررد کرل
کیور» در سه انتخابات دوره انتشالی هرره دی را ا ،خود نیان تیداد کره کراتالآ تتفراوت ا،
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ترران است .با وجود ای که این انتخاباتاا به لحاظ اتکان کضور و ا،ادا رقابت جریراناراا
س اسی در تاریخ تعاصر بیسابشه بود تأث ر تیخص و تؤثرا در افزایش ت زان تیارکت تررد
در ت ان ن کل کیور نداشت .در ار سه انتخابات ت زان تیارکت ترد نتبت به دو رفرانردو
تغ ر رمی و رفراندو تأی د قانون اساسی نه ت را افزاییی ن افت بلکه بره شردت افرول نمرود.
ت زان تیارکت ترد در انتخابات رقابتی و پرت ش تبل

خبرگان قانون اساسی برا  11درصرد

کااش نتبت به رفراندو جمرورا اسالتی ا 31 ،درصد به  52درصرد و در انتخابرات اولر ن
دوره تبل

نمای دگان با  19درصد کااش ا ،تیارکت  75درصدا ترد در رفرانردو تأی رد

قانون اساسی به  51درصد رس د ژب یااشمی  .)71-71 :2977امچ ن ت زان تیارکت تررد
در انتخابات پرت ش و ه دقطبی دوره اول ریاست جمرورا  17درصد برود در کرالی کره در
دوت ن و سوت ن دوره انتخابات ریاست جمرورا که بدون کضور جریاناا و اکزاب س اسری
و فشط با کضور یک جریران س اسری فکررا و ه رد کاندیرداا کرزب جمررورا اسرالتی و
گروهااا امتو برگزار شد ت زان تیارکت به ترت ب  15و  71بود ژب ریااشرمی -71 :2977
 .)71این دادهاا نیانگر این است که در دوره انتشالی و در توقع ت تکوین و تأس

نراداراا

رمی س اسی جدید و قبل ا ،اغا ،ناات یاا و بحرانااا خیونتات ز و در انتخابراتی کره فضرا
رقابتی نبود و صرفاآ ن ا ،به تأی د تردتی داشرته ت رزان تیرارکت تررد کرداکثرا بتر بی و
کمایتی بوده و در انتخابات رقابتی و پرت ش کداقلی بروده اسرت و بره عبرارتی تررد ان رزه
ه دانی براا ورود به ت اقیات جریانااا س اسی و فکرا نداشرتهانرد و تحرت ترأث ر فضراا
انشالبی شخص ت کاریزتات ک و رابرا تذابی و س اسی اتا خم ی قرار داشتهاند .در واقرع
در این تشطع انتشالی برا توجره بره ه رد داره سررکوب اکرزاب در دوره پرلروا اول و دو و
تودهااشدن عرصه س است تیارکت ترد با وجود کضرور و رقابرت اکرزاب غ رنرادت رد و
غ رتیک التی بوده است اتا رفتار انتخاباتی ترد در دوره پ

ا ،ج ر

و سره داره اخ رر بره

تدریج تغ ر یافت .در بررسی تیارکت انتخاباتی تردتی – گروای دوره پ
به دو تشطع تشت نمائ  .دوره پ

ا ،ج

ا ،ج

را بایرد

تا سرال  2971و دوره  .2971 -2931در بررسری

رفتار انتخاباتی جاتعه در داه اول انشالب این نت به کاصل شد که تیارکت گتترده انتخابراتی
با ان زه کمایت ا ،نظا و رابر انشالب و تکل ف شرعی بود .تودهااا س اسی تردتی پر

ا،
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وقوع کوادث ناگوارا براا نظا امواره تیارکت فعالی در «صرح ه انتخابراتی» داشرت د؛ اترا
پ

ا ،ج

در استانه انتخابات ریاست جمرورا و امهپرسی با،ن را قرانون اساسری نظرا

اسالتی با رکلت کضرت اتا دهار لطمه بزرگی گردید و انتظار ایرن برود کره پر

ا ،اییران

ترد امچ ان «در صح ه» باش د؛ اتا تاا ت غ ررقابتی انتخابات و تشل رل کاندیرداااا ریاسرت
جمرورا به  1نفر که توا،نی ب ن اناا نبود توجب شد کمترین ت زان تیرارکت در انتخابرات
ریاست جمرورا ثبت شود .تتئله تر دی ر بیتوجری و انفعال جاتعره نتربت بره تغ ررات
تر در قانون اساسی بود ت زان تیارکت در امهپرسی با،ن را قانون اساسی ن رز نتربت بره
امهپرسی قانون اساسی در سال  12 2951درصد کااش یافت.
در دوت ن انتخابات تبل

خبرگان رابرا بار،ترین نمود تغ ر رفتار انتخابراتی تررد بره

وجود اتد .کااش کاندیداااا رق ب به کداقل تمکن نوعی شائبه انتصاب نمای دگان خبرگران
را در جاتعه به وجود اورد و ه ن برداشتی ا ،تتئله انتخابات توجرب کرااش شردید ت رزان
تیارکت تردتی گردید و نتبت به دوره اول انتخابات خبرگان رابرا  12درصرد ژتشریبراآ 29
ت ل ون نفر) ا ،واجدین شرایط در ان شرکت نکردند و ت زان تیرارکت تردتری بره  97درصرد
ت زل یافت و ه ن ت زانی ا ،تیارکت تردتی نشطه عطفی در تاریخ انتخابرات پر

ا ،انشرالب

اسالتی تا انتخابات خبرگان سو  2977بود کره البتره ت رزان تیرارکت در انتخابرات خبرگران
هرار ن ز با  11درصد در ردیف پای نترین ت زان تیارکت در جمرورا اسالتی بوده است.
در انتخابات تبل

هرار ن ز که اتکان کضور نمای دگان ت تشد ا ،بر ن رفرت و امچ ر ن

ش وه تبل غات و رقابت ناسال توجب عد استشبال فعال ترد در شررااا بزرگ شد .کتری در
ترران و برخی شررااا بزرگ ت زان تیارکت نتبت بره انتخابرات تبلر

اول و دو کرااش

یافت و رقابت شدید دو ج اح عمده س اسی کیور ن ز در ترران تأث را برر افرزایش تیرارکت
انتخاباتی تردتی نداشت .انتخابات دوره شی ریاست جمرورا ا نمایان ر فرای د تغ ر رفتار
س اسی جاتعه بود .عد رقابت واقعی ب ن کداقل تمکن کاندیدااا ژ 1نفر) ت را ب عرت تررد را
با اقاا ااشمی رفت بانی ت تر تیساخت .ا ،این رو ت رزان تیرارکت در انتخابرات برا 1/5
درصد کااش نتبت به دوره قبل به کمترین کد اراء ریاست جمرورا ادوار قبلی رس د.
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اتا ا ،اواخر سال  2971کضور فعال جاتعره در انتخابرات تبلر

پر ب و افتمر ن دوره

انتخابات ریاست جمرورا نمود دی را ا ،تغ ر رفتار س اسی و انتخاباتی تررد را نیران داد.
وجود ،ت ه ااا تتاعد براا رقابت انتخاباتی در ار دو انتخابات اتکران انتخراب تطلروبی را
براا ترد فراا ساخت ا ،این رو ان زهااا ال ،را براا کضور فعال اقیار اجتمراعی ن رز
به وجود اورد و نزدیک به  92درصرد ا ،واجردین شررایط کره در ه ردین دوره ا ،انتخابرات
تیارکت نکرده بودند به تیارکت فعال در انتخابات روا اوردند .بدین ترت ب باید گفت کره
ش وه بت بی و کمایتی تیارکت در انتخابات کارکرد خود را بره نحرو ،یرادا ا ،دسرت داد و
رفتار انتخاباتی ترد ب ان ر گرایش اناا به سوا تیارکت غ ربت بی و «رقابتی» تیباشد.

 .1انتخابات ،تعارض گفتمانی و پدیداری وضعیت دوقطبی
در دو داه گذشته رقابتااا انتخاباتی تبل

شوراا اسالتی و ریاست جمرورا بتترا برراا

تغ ر ت زان تیارکت س اسی و رفتار انتخاباتی ترد بوده است .ا ،انتخابات تبل

پر ب رقابرت

ج احااا س اسی بر خالف اوایل انشالب بر ت زان تیارکت ترد تأث ر تع ادارا داشتهاند ،ترانی
که ج اح هپ پ

ا ،ه د سال ک ارهگ را و عزلت س اسی به صح ه رقابرت با،گیرت و ج راح

ت انهرو خود را در ساختار سا،تانی تتتشل کرارگزاران سرا،ندگی سرا،تان داد .انتخابرات تبلر
پب پ

ا ،انتخابات دوره اول تبل

کتاسترین انتخاباتی بود که با رقابتی جدا امراه شرد.

سه ط ف ج اح راست س تی با پ ی اتی جاتعره روکان رت و گرروهاراا امترو ج راح راسرت
ت انهرو در قالب کزب کارگزاران و ج اح هپ در غ اب تبمع روکران ون و برا تیرک ل ائرتالف
خط اتا در ترران و شررااا برزرگ رو در روا ار قررار گرفت رد ژفرو،ا .)113-152 :2917
فضاا نتبی ا،ادا تطبوعات و برخوردارا ن روااا اجتماعی ا ،نیرریات تتعردد و فعرالشردن
تیکلااا ص فی و س اسی عواتلی بودند که به کتاس ت رقابتاا در اسرتانه انتخابرات تبلر
پ ب در اسف د  2971و تبل

شی در سرال  2971افرزود و بخرش ترمری ا ،تررد شرررااا

بزرگ را به عرصه رقابت انتخاباتی کیاندند .به ترت ب ت ان ن تیارکت  72و  17درصدا ترد
در کل کیور کد نصاب ت زان تیارکت در انتخابات هررار دوره پ یر ن تبلر

را پیرت سرر

گذاشت ژب یااشمی  .)227 :2977این در کالی بود که ت ران ن تیرارکت در کرالنشررراا برر
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خالف دورهااا قبل افزایش تشریباآ  12درصدا داشت .کتاس ت ترد بره تواضرع برناترهارا و
ااداف ج احاا در س اسرت داخلری و تترائل ترر خرارجی و ت رزان تیرارکت تررد تررران و
شررااا بزرگ در انتخابات تبل

پ ب و تبل

شیر نیران داد رقابرت دو گفتمران پر

ا،

تکوین تیکلااا س اسی و نرادااا تدنی و نفوذ نیریهاا و رو،ناتهاراا دو ج راح س اسری در
جاتعه تخاطب ن خود تأث ر هیم را در رشد تیارکت ترد داشته است.
ه ن اترا ب ان ر این است که اکزاب س اسی -اره د تتعل به ج احااا درون نظا  -بر
خالف دوره تیرروطه و دوره پرلروا سرالارا پر

ا ،دوره گرذار و در دوره ثبرات س اسری

جمرورا اسالتی قادر به بت ج اجتماعی و س اسی بخش قابرل تروجری ا ،تررد در شرررااا
بزرگ اتت د که این نششافری ی با فرا ،و نی باایی به تدت نزدیک به دو داره ترداو یافتره
است .بررسی تطب شری انتخابرات دوره اراا پر ب و شیر تبلر

و ن رز انتخابرات ریاسرت

جمرورا دورهااا افت تا دا در ق اس با دوره انتشالی و فضراا تتکثرر س اسری سرالاراا
نختت انشالب اسالتی و دوره ج
 72درصدا تبل

برتر تیتواند این واقع ت را نمایان سا،د .ت زان تیارکت

پ ب و  17درصردا تبلر

تیارکت در انتخابات سه دوره تبال

شیر در کرالی اتفراق افتراد کره ت ران ن

دو سو و هررار در دوره ج ر

 53درصرد برود و

البته ت زان تیارکت شررااا بزرگ در این سه دوره به شدت ک بود و تیارکت بت ار باال در
شررااا کوهک و روستااا ت ان ن تیارکت را در دوره ج
در ق اس با دوره انتشالی در انتخابات تبل
انتخابات تبل

به  53درصد رساند .امچ ر ن

اول باید یاداورا نمرود کره اره رد اولر ن دوره

در فضاا ا بان انشالبی و با تیارکت و کضور تما اکرزاب و جریراناراا

س اسی به صورت کاتالآ رقابتی برگزار شد ولی ت زان تیارکت واجدین شرایط در کردود 51
درصد بود .تأث ر فضاا دوقطبی و رقابت دو جریران س اسری نتربت بره دوره ج ر

و اوایرل

انشالب در انتخابات ریاست جمررورا ن رز تیررود اسرت .ت ران ن ت رزان تیرارکت در سره
انتخابات ریاست جمرورا دوره ج

که در غ اب رقابت ج احاا برگزار گردیرد کمترر ا59 ،

درصد بود .این در کالی است که ت ران ن ت رزان تیرارکت در انتخابرات ریاسرت جمررورا
دورهااا افت تا یا،دا که برا کضرور و رقابرت جردا دو گفتمران اصرلی و کضرور فعرال
جریانااا فرعی اناا برگزار شد ب ش ا 72 ،درصد است.
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رقابت س ن و فراگ ر دو ج اح س اسی و دو گفتمران فکررا در افتمر ن دوره انتخابرات
ریاست جمرورا ت زان تیارکت ترد را بره بر ش ا 12 ،درصرد رسراند و کتاسر ت ب یرتر
گروهااا اجتماعی و ترد نتبت به نتایج انتخابات در انتخابات  2911تر ،تیارکت را بره 15
درصد واجدین شرایط افزایش داد .تیرارکتی کره در سرطح جررانی و در تراریخ رقابرتاراا
انتخابات ریاست جمرورا یک کد نصاب ک نظ را تحتوب گردیرد .رفترار انتخابراتی تررد
ب ان ر این بود که اوالآ جریانااا س اسی قدرت بت ج ک دگی تؤثرا در جذب اراء قیررااا
تختلف اجتماعی کتب نمودهاند ثان اآ ترد کتاس ت شدیدا بره سرنوشرت نترایج انتخابرات
پ دا کرده و پ رو،ا یا شکترت انتخابراتی ج راحارا و کاندیردااا را تتغ رر تع ر نک ردهاا در
تطالبات س اسی ار،شااا فرا ی -اجتماعی و یا وضع ت تع یتی خود تلشی تیک د.

 .4تسری ترجیحات رأیدهی از مرکز به پیرامون؛ زوال جغرافیا و طبقه
ه انکه پ یتر اشاره گردید شررااا برزرگ در تحروالت ترر س اسری ایرران تعاصرر نشرش
تع نک دهاا داشتهاند و این اتر نیان ر تأث ر شاخصااا تتمایز توقع ت ،یترتی یرا ،نردگی
شررا بر رفتار و ن رش س اسی افراد است و ارهه شرراا به لحاظ جمع ت و وسعت بزرگتر
و به لحاظ شاخصااا س اسی و اجتماعی پ یروتر باش د این تأث رگذارا تیتواند نمایرانترر
باشد .در واقع ارهه شرراا بزرگتر و شاخصااا تادا و فرا ی ،نردگی تردرن در ک رات
شرروندانش بار،تر باشد طبشه تتوسط و طبشه تتوسط جدید کضور پررن ترا داشته و طبعراآ
این طبشات ا در عرصه س است و ا در عرصه فرا

و سربک ،نردگی داراا ار،شاراا

نوین و به عبارتی تدافع نظ و نظا دتکرات ک است و در تشابل در شررااا کوهک تصور بر
ایرن اسررت کرره طبشررات سر تی داراا پای رراه اجتمرراعی قرروا ترریباشر د .ا ،ایررن رو یکرری ا،
ضرورتااا تر در جاتعهش اسی رفتار انتخابراتی تررد ایرران در  11خررداد  31فرر نروع
گرایش س اسی افراد بر کتب اندا،ه و ک و ک ف شرر تحل ،یتت است .در این هرارهوب
براا بررسی این امبتت ی شررااا ایران بره سره دسرته کرالنشررراا شرررااا تتوسرط و
شررااا کوهک در گروهااا دهتایی تشت شده و رأا ار یرک ا ،گرروهارا نتربت بره پر ج
کاندیداا اول استخراج و ت ان ن اناا تحاسبه گردید .با توجره بره ای کره بره لحراظ س اسری
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تیتوان اقاا رضایی را کاندیداا تتتشل اقایان قال براف والیتری و جل لری را ترورد کمایرت
اصولگرایان و اقاا روکانی را تورد کمایت جریان اعتدالی -اصالحطلبران دانترت سر بش
نوع رأادای ار یک ا ،سه دسته شرراا به این کاندیدااا که تورد کمایت جریاناراا فکررا
و س اسی تع ی اتت د تیتواند ت زان امبتت ی واقع ات ،نردگی شرررا را برا گررایشاراا
س اسی و رفتار انتخاباتی شرروندان در شررااا کوهک و بزرگ نیان داد.
جدول ( :)1میانگین آراء کاندیداها بر حسب برخی ویژگیهای جامعهشناختی و جغرافیایی
کاندیداها

میانگین

روحانی

قالیباف

جلیلی

رضایی

والیتی

کل کیور

52٫72

21٫55

22٫95

22٫51

1122

71127

ده شرر بزرگ

52129

21132

21112

22117

7111

-

ده شرر تتوسط

57159

21121

22195

7115

7129

-

ده شرر کوهک

51112

21155

22127

22112

5127

-

ت اط تر،ا

57171

21121

22122

2211

5172

12172

ت اط قوتی

53112

21111

1112

29111

5111

72177

رأا ا استانی

15192

13179

2111

12151

1112

7111

استانااا تحرو

59192

29171

3199

21191

1191

11177

استانااا برخوردار

51121

27111

29111

7122

7155

71121

رأی مناطق

مشارکت

ت بع :جدول با استفاده ا ،دادهااا انتخاباتی و،ارت کیور توسط ن ارنده ت ظ شده است.
بر این اساس نکته قابل تأتل به شکلگ را و تکوین ذا ت تیترک تشریبراآ  52درصردا در
ت ان شرروندان در ار سه سطح شررنی ی نتبت بره تترائل کرالن کیرور تررتبط اسرت .البتره
تکوین ه ن ذا تی را تیتوان تا کد ،یرادا تحرت ترأث ر بحرران اقتصرادا کیرور تردیردات
خارجی و به ویژه راابرد انتخاباتی تیرترک شخصر تارا اکرزاب و تحافرل رسرانهاا جریران
اصالحطلب انصراف دی ر ناتزداا و کضور کاندیداا واکد تورد کمایت این جریران دانترت.
البته با توجه به فشدان اکزاب و ن ز نرادااا تدنی و ص فی قوا در ارر سره سرطح ه ر ن درک
تیترکی تیتواند فصلی و توقت باشد و با دگرگونی فضاا س اسی در ای ده و تکروین تعرادالت
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جدیدا تان د انتخابات  2911و یا  2911رفتارااا انتخاباتی امتان بره تکثرر در فرر وضرع ت
تغ ر یابد و این درک تیترک به سمت گرایشااا س اسی تتفراوت و تفرقره در ت ظوتره فکررا
شرروندان سه دسته ا ،شرراا را مون گردد .نکته تر دو به شکاف ن ررش س اسری شرررااا
تتوسط با کالن شرراا نتبت به شررااا کوهک با کالن شرراا در رأا داری بره نفرر اول اسرت.
دادهااا جدول شماره  2فاصله اراء کالنشررراا برا شرررااا کوهرک را تشریبراآ  9درصرد و برا
شررااا تتوسط را  7درصد نیان تیداد .بره عبرارتی ذا رت تیرترک شرررااا کوهرک برا
کالن شرراا ب یتر ا ،شررااا تتوسط و کوهک است و این اتر به لحاظ جاتعره شر اختی درک و
انتخاب تتتشل شررااا نوظرور ژتتوسط) در برابر کالنشرراا را نیان تیداد و براا تب ن ایرن
اتر بایتتی تأث ر برخی تؤلفهااا غ ر جاتعهش اختی را تورد توجه قررار داد .نکتره سرو کرااش
تیارکت  22تا  12درصدا تیارکت در کالنشرراا نتربت بره شرررااا تتوسرط و کوهرک و
بیتفاوتی نزدیک به  12تا  52درصد ا ،ترد این شرراا نتبت به نتایج انتخابات اسرت .ا ،ت ظرر
س اسی ه ن پدیدهاا را تیتوان تتأثر ا ،راابردااا غ ر شرفاف جریراناراا س اسری کروادث
انتخابات  2911و نوعی قرر س اسی بخیی ا ،جاتعه در کالنشرراا با ص دوق دانترت .البتره بره
نظر تریرسرد کتاسر ت فروق العراده شرررااا کوهرک نتربت بره وضرع ت تع یرتی خرود و
اس بپذیرا ب یتر اناا در قبال س استاا و عملکررد نظرا اجرایری کیرور ا ،عواترل افرزایش
فاصله ت زان تیارکت دو دسته ا ،شرراا و ن ز شکاف یرا فاصرله تع رادار  5ترا  22درصردا اراء
کالنشرراا با دی ر شرراا نتبت به کاندیدا یا انتخاب اول است.
نکته دی را که در بررسی تشایتهاا اراء کاندیدااا در سه دسته شرراا دیده تیشرود ت رزان
رأا باالا شررااا بزرگ به اقایان قال باف جل لی رضایی و والیتی است .به نظر تیرسد ه رد
تتئله؛ یع ی پای اه اجتماعی تاریخی اصولگرایان در ت ان طبشه تتوسط س تی کالنشررراا تروان
بت ج سا،تانی و ن ز تیروریت این افراد و یا ش اخت ب یرتر تررد نتربت بره ایرن کاندیردااا ا،
عواتل رأادای نتبتاآ ب یتر ترد کالنشرراا به این کاندیدااا اسرت .اره رد رأا  11درصردا
ترد شرر ترران به خاطر تدیریت شررا قال باف و یا رأا  99درصدا ترد تیرد به اییران بره
خاطر تعلشات تحلی -ناک هگرایانه بوده ولی رأا ب یتر جل لری رضرایی و والیتری در تررران و
اکثریت کالنشرراا نتبت به دو دسته شررااا دی ر تؤید دالیل تورد اشاره است.
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نکته اخرا که در خصوص رفتار انتخاباتی ترد در سه دسته شرراا تیتوان اشراره نمرود
امتانی یا درک تیترک ترد شررااا یک ت طشره جغراف رایی خراص کیرور اسرت .در ایرن
خصوص در ترکز کیور ذا ت تیترک استانااا ترکزا و اراء باالا شررااا ترران کررج
اراک سم ان قزوین به قال باف قابل اشاره است که البته در تعب ر دی را تیتوان ایرن ذا رت
تیترک را ناشی ا ،تأث رپذیرا ا جوارا ن ز دانتت .اراء ترد شررااا بب رورد و ب رج رد و
دی ر شررااا ا جوار را ن ز تیتوان درک تیترک با انتخاب ترد تیرد تلشی کرد .بر امر ن
تب ا در ج وب غرب کیور ن ز اراء باالا شررااا ااوا ،یاسوج شررکرد خر اباد به تحترن
رضایی ناشی ا ،ذا ت و فر تیرترک ت طشرهاا اسرت .در شرمال کیرور ن رز ار افرزایش
تیارکت  22تا  25درصدا ترد نتبت به ت ان ن کیورا و ا اراء براالا تررد شرررااا
رشت سارا و گرگان به اقاا روکانی ناشی ا ،فر تیترک ت طشهاا نتبت به تتائل داخلری
و خارجی و تأث رپذیرا ا جوارا است .این تتئله در غرب کیور ن ز در رأا براالتر ا ،کرد
ت ان ن ترد شررااا کردنی ن به اقاا روکانی صدق تیک د.
در ع ن کال سئوالی که تربوط به رفتار انتخاباتی باید تطرح کرد این است که تحول رفتار
س اسی و رفتار انتخاباتی ه ونه تیتواند در ای رده ثبرات س اسری را تحرت ترأث ر قررار دارد.
واقع ت این است که اره د بخش اایی ا ،ترد تتلمان و عمدتاآ «س تی» تا براا اداا تکل ف
و وظ فه شرعی به پاا ص دوقااا رأا تیای د اتا باید رابران س اسری و ترذابی نظرا بایرد
تتوجه باش د که استفاده تکرر ا ،عواطف تذابی و یا گرایشااا انشالبری تررد بردون انکره
واقعاآ اناا را در تع ن سرنوشت خویش تیارکت دا د بره فرسرایش سرمبلاراا ترذابی و
انشالبی تی انباتد و نظر به ای که انتخابرات و نترایج انارا ژتبلر
ریاست جمرورا شورااا) دق شاآ با عالئ

شرورا تبلر

خبرگران

تصالح و ت افع ع ری بخرشاراا تختلرف جاتعره

سروکار دارند ترد تا جایی در این ای ن شرکت خواا د کرد که اکتاس رفع تیکالت خرود
را ن ز بک د .تغ ر «رفتار انتخابراتی کمرایتی» بره «تیرارکت عشالئری– تحاسربهگرانره» بردین
تع است که جاتعره بره دنبرال ایفراا تطالبراتی س اسری– اجتمراعی ا ،ککوترت اسرت .عرد
پاسخگویی تت اسب با این تطالبات تیتواند ،ت هسا ،بحرانااا س اسی در قالب اشروباراا
شررا باشد .برخی اعتراضاا و اشوبااا اجتماعی نتبت به نترایج انتخابرات ب ران ر ه ر ن
تتئلهاا در سه داه اخ ر پ

ا ،ج

تیباشد.
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نتیجهگیری
ادف اصلی نوشته ار،یابی تأث ر تؤلفهاراا انتخابراتی ژال روا رقابرت اکرزاب و ج راحاراا
س اسی و ال وا رفتار انتخاباتی ترد و گروهااا اجتماعی) برر شراخصاراا ثبرات س اسری
ژرمی س اسی کاراتدا ککوتت و انتبا اجتمراعی -س اسری) در جمررورا اسرالتی برود.
یافته ااا بررسی نیان داد فرای دااا انتخابات عالوه بر نشرش ایبرابی در تکروین ب راناراا
کشوقی و نرادا جمرورا اسالتی در سالااا اول انشالب در ه د داة گذشته ثبات س اسری
نظا را با برخی هالشااا ات تی و س اسی تواجه نموده است .تعارضااا گفتمانی گرروهارا
و جریانااا فکرا -س اسی دربارة ب اناا و نرادااا کاکم ت تلی در سالااا اول انشرالب
امهپرسری ارا و انتخابرات را بره بترتر وقروع انرواع رخردادااا ات تری خیرونتات رز تان رد
بمبگذارااا و ترورااا اول اک تبدیل نمود .پر

ا ،عبرور ا ،بحرران ترداو تعرارضاراا

گفتمانی و س اسی درون جریانااا تذابی در قالب دو ج اح هپ و راست برا ،انتخابرات را
به تعرکة درگ راااا س اسی تبدیل نمود و در سه داة پ

ا ،ج

فضاا س اسی را تحرت

الیعاع قرار داد .ال وا رقابرت غ رنرادت رد و عرد تش رد بره قرانون و ،یرپرا گذاشرتن برخری
تالکظات اخالقی و عد التزا به ت افع و ات ت تلی نظا ا ،سروا برخری فعراالن س اسری و
تیکلاا ا ،یک سو انتخابات را به پدیدهاا ات تی تبردیل نمرود و ا ،سروا دی رر وضرع ت
ناتطمئن و ن رانک دهاا براا ای دة کیور و نظا پدید اورد.
امچ ن بررسی ال وا رفتار انتخاباتی ترد و گروهااا اجتماعی در کل کیور و به ویژه
در ترران و کالنشرراا نیان داد تغ رات گترتردهاا بره لحراظ کمری و ک فری در ترج حرات
رأادای ترد در شررااا بزرگ و به ویژه گروهاراا اجتمراعی ت راط پ راترونی کیرور بره
وجود اتده و نشش برخی تؤلفهااا اویتی تان د قوت ت و تذاب افرزایش یافتره و در تروارد
تتعددا توجب وقوع رخدادااا نااتنک دهاا شده است.
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