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 یراخ یها مردم تهران در انتخابات دهی یرفتار رأ یینتب

  (یاسالم یبر انتخابات دوره دهم مجلس شورا ید)با تأک
 

 63/8/6331 تاریخ تأیید:  2/3/6331تاریخ دریافت:

 * زاده رسول زارع 

 
از  یکا   دها   یرفتاار ر   یینروزافزون انتخابات در جوامع مختلف، تب یتاهمبا توجه به 

رفتاار   یاین راستا، مقاله حاضر درصدد تب یناست. در ا یاس س  شناس  جامعه  وجوه اساس

  اسامم  یانتخابات دهم مجلس شورا یژهو به یر،اخ یها مردم تهران در انتخابات ده  یر 

 یا  چرا  ،مشارکت سؤال اصل یزانو جهت آن است. در بعد م کتمشار یزاندر دو بعد م

  فهرسات انتخاباات   آوری یر  ی مردم و در بعد جهت، سؤال، چرا یدرصد 25مشارکت 

 یا  شناساانه، فراتلل  جامعاه  یافات از ره یاری گ با بهاره  کوشد  طلبان است. مقاله م اصمح

 یازان . در بعاد م یاد پاسخ گو وقنگارنده به سؤاالت ف یدان ِموجود و مشاهدات م یها داده

تهاران   یاقشار طبقه متوسط رو به باال و باال یاحساس اثرگذار یشمشارکت، بر عام  افزا

طلبان توانساتند   است که اصمح یناعتقاد بر ا یزشده است. در بعد جهت مشارکت ن یدتأک

  اجتمااع  رشاا و اق یگااه که توانساتند پا  ی دل ینشوند، تنها به ا یروزدر انتخابات تهران پ

اقشاار   ینو هماهنگ ا یست ل یِآورند. ر  یصندوق ر  یکنند و پا یجبه خود را بس ی متما

و  یجبسا  یناد رفتار )فرا یننگارنده، ا ید. از دیدانتخابات تهران گرد یجخوردن نتا سبب رقم

 یهو دوساو  یجاب ا  که کنش سویه، یک  و کنش  اعتراض  ،رفتار سلب یک( نه یست ل یِر 

 یجخواهد بود. تکرار نتاا  یرو بسترها، دوباره تکرارپذ یطبودن شرا یااست و در صورت مه

  نکته است. ینا یدمؤ 6931انتخابات در سال 
 

طبقاه متسسا     ساایی،  یجبس یندشناسانه، فرا جامعه یافتره دهی، یرأ رفتار :ها هکلیدواژ
 .طلبان اصالحرو به باال،  یدجد

                                                 
 ینو پژوهشااهر دانشااهاش جااام  امااام  ساا یبهشاات یددانشااهاش شااه یاساایعلااسم س یدکتاار یدانشاا س *

(zarea1756@gmail.com). 

mailto:zarea1756@gmail.com
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 مقدمه. 1

کنندش جمله  انتخابات دورش دهم م لس شسرای اسالمی در شهر تهران، بار دیهر تداعی

بسد. در شرایطی که « ها بینی بسدن رفتار ایرانی غیرقابل پیش»ای مبنی بر  تکراری و کلیشه

طلبان با رد صال یت اکثر کاندیداهای شاخص خسد ای سسی شسرای نههبان مساجه  اصالح

ستی تقریباً ناشناس پا به عرصه کاریار انتخابات گذاشتند، کمتر کسی بسدند و با ارائه فهر

تسان در  کرد چنین نتای ی رقم بخسرد. برخی ای مصادیق این شهفتی را می بینی می پیش

 مسارد ییر مشاهدش کرد: 

 درصدی مردم تهران در انتخابات؛  22ا مشارکت 

انتخابات سه دورش گذشته به  که شدن نتی ه انتخابات در دور اول )در الی  ا مشخص

درصدی  88رغم مشارکت  ویژش آنکه در انتخابات دورش قبل به دور دوم کشیدش شدش بسد؛ به

 نفر ای کاندیداها در دور اول مسفق به کسب  د نصاب شدش بسدند(؛ 2مردم، تنها 

ترین کارشناسان  که خسشبین طلبان )در الی آوری تمامی فهرست کامل اصالح ا رأی

 کرد(. نفری فهرست خسد صحبت می 22تا  22آوری  طلب نیز ای ا تمال رأی حاصال

شدش ای سسی آنها، چه در  طلبان و نامزدهای معرفی اقبال مردم تهران به اصالح
دوایدهمین انتخابات ریاست جمهسری و چه در انتخابات پن مین شسرای اسالمی شهر در 

ذیری نتایج، این سؤال را در ذهن هر ادامه یافت. مصادیق فسق و تکرارپ 6331سال 
طلبان گرایش  ها بیشتر به اصالح ساید که: چرا طی سالیان اخیر تهرانی مخاطبی مطرح می

 اند؟  طلبان چهسنه نظر مردم تهران را به خسد جلب کردش اند و در مقابل، اصالح داشته
دهی،  ر رأیهای مسجسد در باب رفتا مقاله  اضر درصدد است با استمداد ای نظریه

گیری ای مشاهدات میدانی به تبیین این مهم بپرداید.  های مسجسد و بهرش فراتحلیل دادش
عنسان نقطه عطف، ای  منظسر، این مقاله با تأکید بر انتخابات دهم م لس شسرا به بدین
کنندگان( و ای دیهر سس بر تبیین جهت  سس بر تبیین کمیت مشارکت )میزان مشارکت یک

طلبان( در این دورش تمرکز دارد؛ هرچند  آوری فهرست اصالح یین چرایی رأیمشارکت )تب
تساند در ارتباط تنهاتنهی با یکدیهر باشد. افزون بر این، مقاله سعی  تسضیح این دو بعد می

( خساهد 6331شدش در انتخابات بعدی )سال  های اصلی تبیین ارائه سایی مؤلفه در دنبال
 داشت.

 رکتتبیین میزان مشا. 2

عنسان  یکی ای عناصر قابل تأمل در انتخابات م لس تهران، میزان مشارکت است. به
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دهندگان معمسالً پایین  ای عمسمی، در بسیاری ای شهرهای بزرگ دنیا، میزان رأی قاعدش

ای  ای و ذرش است. این بدان علت است که افراد ساکن این شهرها، بخشی ای جامعه تسدش

الباً پیچیدش، غیرشخصی و سرد است. همچنین، رواب  اجتماعی بسدش، سیاست در آن ا غ

های گروهی کاهش یابد. در  ممکن است پراکندش و غیرصمیمی باشد و به سطح فعالیت

رنگ است. برای مثال، شساهد پژوهشی  گسنه شهرها کم نتی ه، مشارکت انتخاباتی در این

نی سیاسی شدید، نهرش منفی در هند و ژاپن  اکی ای آن است که یندگی شهری به بدبی

)میلبرث و گسئل، ان امد  در باب سیاست و ا ساس وظیفه ضعیف در قبال رأی دادن می

 .(672و  618: 6381

تدریج سیری  به 82و طی دهه  72مشارکت انتخاباتی مردم تهران نیز در اواخر دهه

درصد در  87درصد در م لس پن م به  21که درصد مشارکت ای  طسری نزولی داشت؛ به

درصد در م لس هشتم تغییر یافت.  32درصد در م لس هفتم و  37م لس ششم، 

این میزان رو به فزونی گذاشت. در انتخابات م لس نهم  32 ال، با شروع دهه  بااین

رو  درصد افزایش یافت. سؤال پیش 22درصد و در م لس دهم به  88میزان مشارکت به 

زایش مشارکت را تبیین نمسد؟ آیا دالیل افزایش تسان این اف این است که: چهسنه می

 مشارکت در م لس نهم و دهم یکسان است یا دالیل متفاوتی دارد؟

شناسیِ سیاسی، عسامل گسناگسنی را در شرکت یا عدم شرکت افراد در  دانشمندان جامعه

سایند. گسترش این عسامل ای متغیرهای ساختاری و کالن مانند نسع  انتخابات مطرح می

بسدن آن ای نظر مشارکت سیاسی(، نسع نظام انتخاباتی  نظام سیاسی )میزان بای یا بسته 

)قساعد و قسانین انتخاباتی( و  تی نسع انتخابات )میزان اهمیت آن انتخابات برای مردم( 

های شخصیتی، طبقه  گرفته تا متغیرهای سطسح خرد مانند سطح سساد، جنسیت، ویژگی

زان اعتماد سیاسی، میزان تعهد به نظام سیاسی و کشسر، ا ساس اجتماعی و اقتصادی، می

 ال، ای دید نهارندش دو مؤلفه ا ساس تعهد به نظام  اثرگذاری و ... گستردش است. بااین

ویژش در  سیاسی و کشسر، و ا ساس اثرگذاری، نقشی کلیدی را در مشارکت انتخاباتی، به

اثرگذاری بر این دو شاخص کلیدی، سبب  ها نیز با کنند و دیهر شاخص ایران بایی می

اند اشخاصی که  گردند. مطالعات متعدد نشان دادش شرکت یا عدم مشارکت در انتخابات می

)همان: ا ساس تعهد به مشارکت دارند، ا تمال بیشتری دارد که در انتخابات شرکت کنند 

ند، یمانی مردم در ا طسر که مطالعات، ای جمله پژوهش اولسسن نشان دادش همچنین آن (86

کنند که رأی خسد را در نتی ه انتخابات بااریش و مؤثر  یک انتخابات بیشتر مشارکت می
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 .(87: 6381)پرچمی، بدانند 

و قهار   6388جامانادش ای ساال    که به علت مسائل باه  در انتخابات م لس نهم در الی

ها ای کاهش مشارکت انتخاباتی  کایات   ینی ها و اقشار اجتماعی، بعضی گمانه برخی گروش

ویاژش در اقشاار    کرد، اما دو عامل اساسی سبب تقسیت  س تعهد به نظام و کشسر، باه  می

شار پایین جامعه تهرانی گشت و افزایش مشارکت را در پای  طبقه متسس  رو به پایین و اق

ای،  ها و نیز ترور دانشامندان هساته   واسطه تشدید تحریم سس در این سال به داشت. ای یک

رو یه ناسیسنالیسم تدافعی )این  س که کشسر در معرض خطر قارار گرفتاه و بایاد ای آن    

ای معانادان در   ، تبلیغاات رساانه  دفاع کرد( در کشسر و تهران تقسیت شد. ای ساسی دیهار  

نمایی تهدیدهای آمریکا علیه ایران  بر بزرگ ای، افزون  های ماهسارش فضای م ایی و شبکه

سسیه و ای باال به پاایین )طلبکاراناه( ماردم را باه      و بایتاب پیامدهای تحریم، با لحنی یک

رای مثال، بای بای   کردند. ب های غرب در باب انتخابات ایران دعست می پیروی ای سیاست

های متعددی در راساتای تقسیات خا      ، برنامه6332های پایانی سال  سی فارسی طی ماش

هاای ناشای ای اخاتالال ساالیق      تحریم انتخابات، کاهش مشارکت عمسمی، تعمیق فاصله

-666: 6336)مطالعاات راهباردی،   آفرینی در سالمت انتخابات و ... تسلید نماسد   سیاسی، ابهام

هاا سابب    ت مغایرت با فرهنگ سیاسی مردم ایران، این شایسش و ایان برناماه   . به عل(662

واکنش منفی مردم به آن و تشدید ناسیسنالیسم تدافعی گردیاد. در نتی اه ایان اقادامات،     

ا ساس تعهد به نظام و کشسر در برخی اقشار جامعه تقسیت شاد و مشاارکت بااال رفات.     

درصادی در شاهر تهاران، تنهاا پانج       88 مؤید این تحلیل آن است که با وجسد مشارکت

دهاد   شخصیت سرشناس اصسلهرا تسانستند در دور اول به م لس راش یابند. این نشان مای 

تر ای به چاه کسای    کنندگان مهم در این برهه، شرکت در انتخابات برای بسیاری ای شرکت

ثاباه تعهاد و   م دادن بسدش است. در واق  این قشر ای مردم، شرکت در انتخاباات را باه   رأی 

 تکلیفی درک کردند که باید در قبال افزایش تهدید خارجی ای خسد بروی داد.

اگر افزایش مشارکت انتخاباتی م لس نهم در تهران بیشتر معلسل برانهیختهی و 

بسیج طبقات متسس  رو به پایین و اقشار پایین در نتی ه تشدید  س تعهد به نظام و 

یش میزان مشارکت در تهران با بسیج طبقه متسس  رو به رسد افزا کشسر بسد، به نظر می

که برخی آمار  کایت ای افزایش  طسری باال و اقشار باالی جامعه مرتب  باشد؛ به

هشتصدهزار نفری رأی مناطق غرب و شمال غرب تهران داشته است. افزایش مشارکت 

نها که در انتخابات قبلی این اقشار با تشدید ا ساس اثرگذاری آنان ارتباط مستقیمی دارد. آ
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و تحریم انتخابات ای سسی  6388م لس به دلیل  سادث و پیامدهای انتخابات سال 

های رأی  اضر شدش بسدند، در انتخابات  جریان سیاسی دلخساهشان، کمتر پای صندوق

های امیدی در خصسص تغییر  کردند با انتخاب  سن رو انی، بارقه دورش دهم  س می

ها و منافعشان پدید آمدش  شناختن نظام اریشی آنها و تحقق آرمان رسمیت  وض  مسجسد، به

است که باید با مشارکت فعال در انتخابات آن را تقسیت نمسد. این ا ساس، هم ای سسی 

ای،  های سیاسی مطلسب این اقشار مسرد تأکید قرار داشت و هم ای سسی مناب  رسانه جریان

گردید. این اقشار خسد  ها اشاعه یافت و تقسیت  و ماهسارشهای اجتماعی م ایی  مانند شبکه

دانستند و تغییر  گیری سیاسی می را قادر به اثرگذاری بر فرایندهای انتقال قدرت و تصمیم

وض  مسجسد م لس را هدال قرار دادش بسدند. در نتی ه،  ضسر این افراد سبب افزایش 

 مشارکت در تهران گردید.

 تبیین جهت مشارکت. 3

افزون بر تبیین میزان مشارکت، مطلب بعدی که باید بدان پرداخت، تحلیل جهت 

طلبان تسانستند  هایی مطرح است؛ همچسن: چرا اصالح مشارکت است. در این ا پرسش

برندش انتخابات م لس در تهران باشند؟ کدام اقشار جامعه در این دورش به لیست امید اقبال 

ای برای  گرایان، پتانسیل ویژش طلبان در برابر اصسل صالحبیشتری نشان دادند؛ چرا؟ آیا ا

طسر که برخی معتقدند با افزایش مشارکت در تهران، همسارش  آوری در تهران دارند، آن رأی

طلبان پیروی انتخابات خساهند بسد؟ آیا رأی لیستی در این دورش تشدید یافته بسد؛  اصالح

 ام چقدر در نتی ه انتخابات اثرگذار بسدند؟ های اجتماعی م ایی مانند تلهر چرا؟ شبکه
گرفته، شاهد  های کارشناسی ان ام های ژورنالیستی و مصا به با نهاهی گذرا به نسشته

طلبان را مسقعیت برتر  های متعددی در این باب هستیم. برخی علت مسفقیت اصالح تحلیل
ای که باید  نکته»گسید:  دانند. ا مد تسکلی در این راستا می می« تدبیر و امید»گفتمان 

فردی  د این است که هر انتخاباتی که در دور اول ریاست جمهسریِ مسرد تسجه قرار گیر
د. ناند که به دولت نزدیک باش ، مردم در انتخابات م لس به افرادی رأی دادش برگزار شدش

اما در  ،م لس سسم با ایشان یاویه داشت ،در یمان ریاست جمهسری آقای هاشمی
در ابتدای روی کار  .تخابات م لس چهارم، افراد متمایل به ایشان رأی باالیی آوردندان

مردم تهران  .طسر بسد این انتخابات نیز همین ...گسنه بسد؛  آمدن دولت اصال ات نیز همین
ترین شهر کشسر است، به افراد متمایل به آقای رو انی و دولت ایشان رأی  که سیاسی

 .(63/62/6338 )سایت فرارو:« دادند
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هاای   ها، تهران و یندگی شهرنشاینی آن را  ااوی برخای اریش    برخی دیهر ای تحلیل

آوری  ای بارای رأی  کند کاه پتانسایل ویاژش    گرایانه و دگرخساهانه فرض می فرهنهی غرب

اصاسلهرایان در  »نسیساد:   پسر در این یمینه می طلبان در آن وجسد دارد. و ید یامین اصالح

 ،طسر مطلق. ولای ایان شکسات بایش ای آنکاه سیاسای باشاد        ردند؛ بهتهران شکست خس

فرهنهی و تمدنی است. تهران شهری است با انبسهی ای جمعیت متعلق به طبقاه متسسا    

روشنفکرانه. چه بر مبنای  مدرن با مطالبات شبه جدید شهری، پیچیدش در سبک یندگی شبه

، آنچاه روشان   "سبک یندگی"سم تحلیل کنیم و چه مبتنی بر مفه "طبقه و قشر"مفهسم 

یدایای شادش و عرفای و  امال      ی بخشی ای ماردم تهاران عمسمااً قداسات    أاست اینکه ر

قاراوالن   عنسان پایش  ی اولی و ینان بهأخصسص جسانان ر گرایانه است. به های غرب اریش

طلب باشند تا اصسلهرا.  دهند همسارش اصالح تحسل در ادراک هسیتی و فرهنهی، ترجیح می

ها و معانی فرهنگ  ای ای نشانه که م مسعه ،طلبی برای آنها نه یک گرایش سیاسی اصالح

نه یک کنش سیاسی  ،شرکت در انتخابات برای این گروش ای مردم. نسگرایانه و مدرن است

هاا و   ای ای دلبساتهی  است؛ یک  رکت نماادین بارای ادای پاارش    "رسانها   فضا"که یک 

ناه   ،اناد  عمسم کسانی که به لیست مشاهسر باه امیاد رای دادش   وگرنه  ؛هایشان مندی عالقه

 ایان  ولای ؛ تسانند بیان کنند شناسند و نه  تی تفاوت آنها را با رقبا می منتخبان خسد را می

ها و نسعی تشفی خاطر به  سااب   ها و خساست سلیقه در تمایز یک ابرای آنها برای انتخاب

 .(3/62/6338پسر،  )یامین« آید می

های اصاسلهرایان را در کانش سیاسای مناساب در برابار       ها و کاستی یز اشتباشبرخی ن

گفتمان مسل  دولت رو انی )مانند درافتادن علنی با برجام(، در بستن لیست انتخاباتی، در 

های غل  تبلیغاتی، عامل پیارویی   گیری با جامعه و در سیاست تعامل با یکدیهر، در ارتباط

 .(62/62/6338هنگ نیسی، )فردانند  طلبان می اصالح

مدرن، رفتار مردم تهران را نماسدی ای   های پست گیری ای نظریه برخی دیهر نیز با بهرش

باه اعتقااد   دانناد.   های اجتماعی جدید و واکنش اعتراضی آنها به وض  مسجسد مای  جنبش

یک مشارکت اعتراضی  ،یأهای ر ی مردم و  ضسرشان پای صندوقأر ،تاجیکمحمدرضا 

دهنادش   کردند و همین نشان بینی نمی مدار آن را پیش یک ای اهالی قسم سیاست هیچبسد که 

آن است که برندش و بایندش در این انتخابات کیش و مات شدند. او در تحلیل چرایی اقادام  

صاسرت   بر اساس یک مسقعیت و در یک لحظه خاص باه مردم »گسید:  هماهنگ مردم می

عمال کردناد کاه ایان ساسژش ای خاصایت اکسپرسیسنیساتی         "سسژش جمعی سیاسی"یک 
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یاک هادایت منسا م  زبای      و ضرورتاً لزوماً ،بسدش "گر کیدأخسد ت"یعنی  ؛برخسردار است

« لبیاک نهفتاه اسات    پشت آن نبسدش و به ندای یک شخص خاص یا  زب خاص تمامااً 

 .(8: 61/62/6338)تاجیک، 

رساد   واقعیت وجسد دارد، به نظار مای   هایی ای های فسق رگه گرچه در هریک ای تحلیل

سسیه بسدش، برخی بیشتر جنبه تسصیفی دارد و البته برخی ای آنهاا نیاز باا     برخی ای آنها یک

هاایی ای جامعاه تهرانای     روست. برای مثال، اگر بپاذیریم در میاان بخاش    انتقادهایی روبه

ه و سلبی است یاا دو  سسی طلبان وجسد دارد، آیا این گرایش یک ای به اصالح گرایش بالقسش

طسر انفعاالی باه    عبارت بهتر، آیا آنها ای سر ناچاری، اعتراض به وض  مسجسد و به سسیه؟ به

ای دو سسیه و فعال در  طلبان، رابطه طلبان گرایش دارند یا میان این اقشار و اصالح اصالح

به  82 قالب همکاری و همراهی وجسد دارد؟ چرا این اقشار طی انتخابات م لس طی دهه

طلبان در برخی اقشار اجتمااعی   طلبان کاری صسرت ندادند؟ اگر اصالح هساداری ای اصالح

تسانناد   ای دارند، آیا اصسلهرایان تنها متکی به اقشار مذهبی بسدش، نمی تهران پتانسیل ویژش

هایی که عملکارد اصاسلهرایان را    پایهاش اجتماعی خسد را گسترش دهند؟ همچنین تحلیل

روست که: چرا اکثر کاندیداهای آنهاا   داند، با این پرسش روبه ی شکست آنان میدلیل اصل

های آماری گسیای ایان واقعیات    اند؟ دادش با دورش قبل با افزایش رأی مساجه بسدش درمقایسه

 122-722هزار در دورش قبل، به  322-822است که رأی میانهین فهرست اصسلهرایی ای 

رساد آنهاا در کساب رأی عملکارد بهتاری       لاذا باه نظار مای    هزار رأی ارتقا یافته است. 

 اند.  با گذشته داشته درمقایسه

طلبان در جذب  های مبتنی بر اهمیت قشر خاکستری و مسفقیت اصالح همچنین تحلیل

رأی آنها، با این چالش مساجه است که معمسالً در انتخابات م لس، ایان اقشاار باه علات     

های شخصیتی در انتخابشان اثرگذار بسدش  بیشتر ویژگی عدم نهرش سیاسی ثابت و بادوام،

های مشهسرِ یکی ای دو جناح اقبال نشان دادش و کمتر  سصاله نسشاتن رأی    و به شخصیت

نفر در خبرگان( را دارند. آنها همچنین ممکن است  61نفر در م لس و  32لیستی )آن هم 

ن انتخاباتی مسال ( تسجاه نشاان    ویژش لیست گفتما های انتخاباتی )به به نفرات اول لیست

دهند. برای مثال در انتخابات م لس ششم، محمدرضا خاتمی به علت رابطه خاانسادگی و  

هزار رأی بیش ای نفر بعادی خاسد کساب     822تشابه اسمی به رئیس جمهسر وقت،  دود 

در  تسان به رأی قشر خاکستری تفسایر نماسد.   . این فاصله رأی را می(8تاا:   )کاویانی، بیکرد 

همین راستا، دش نفر اول منتخبان م لس دهم، یا افراد مشهسری همچسن عارال، مطهری، 
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مح سب و کساکبیان و یا افراد اولیه لیست امیاد )افاراد گمناامی مانناد فاطماه  ساینی(       

 هستند. 

 6.2تاا   6.6دهد  دود  شدش و مشاهدات بیرونی نشان می  ال، تحلیل آرای کسب بااین

طلبان ریخته و همین رأی لیستی سبب پیارویی   یستی به  ساب اصالحمیلیسن نفر رأی ل

طلبان  رسد کلید تحلیل چرایی مسفقیت اصالح آنها در همان دور اول شدش است. به نظر می

های فسق، بعضی  آوردن آنها، همین تبیین رأی لیستی است. گرچه برخی ای تحلیل و رأی 

کدام تصسیری کامل ای آن ارائه  گذاشت، هیچ می های تبیین این پدیدش را به نمایش ای جنبه

طلبان تسانستند در انتخابات تهران پیروی شسند، تنهاا باه    داد. به اعتقاد نهارندش، اصالح نمی

این دلیل که تسانستند پایهاش و اقشار اجتماعی متمایل به خسد را بسیج کنند و پای صندوق 

ب رقم خاسردن نتاایج انتخاباات تهاران     رأی آورند. رأی لیستی و هماهنگ این اقشار سب

گردید. این رفتار )فرایند بسیج و رأی لیستی( نه یک رفتار سلبی، اعتراضی و کنشی یاک  

سسیه، بلکه کنشی ای ابی و دوسسیه است و در صسرت مهیا بسدن شرای  و بسترها، دوبارش 

م ابتدا مقدمه نظاری  کسشی تکرارپذیر خساهد بسد. برای تبیین بیشتر این گزارش، در ادامه می

ساایی در عمال    ایان فرایناد بسایج    الیم را بیاوریم و سپس به تبیین چرایی و چهاسنهی 

 بپرداییم. 

 دهی شناختی رفتار رأی رهیافت جامعه. 4

شناسانه است. ای  دهی، رهیافت جامعه های اصلی در یمینه تبیین رفتار رأی یکی ای رهیافت

ی ساختاری جامعه، نقشای اساسای در تبیاین رفتاار     ها دید طرفداران این رهیافت، ویژگی

هاا در ارتبااط مساتقیم باا مسقعیات       ها و ادراک انسان دهی دارند. آنها معتقدند نهرش رأی

رو، ترجیحات سیاسی اشخاص نیز متاأثر ای ترجیحاات    شسد. ایاین شان ساخته می اجتماعی

هاای   خسد، متاأثر ای یمیناه   ها در انتخاب نامزد مطلسب اجتماعی آنهاست. در نتی ه، انسان

 اجتماعی هستند. 

در این بین، دو رویکرد متمایز در این رهیافت قابل شناسایی است. یک رویکرد بیشتر 

شناسی سیاست و در سطح تحلیل خرد مطارح اسات و باه دنباال بررسای       در  سیش جامعه

دهی اسات.   ر رأیهای خُرد اجتماعی، مانند سن، جنس، شغل و ... با رفتا رابطه میان متغیر

ای  اند، ای طریق م مسعه ها در آن رشد یافته ای نهاش این رویکرد، یمینه اجتماعی که انسان

دهای ایشاان را    ها در ادراک آنها نفسذ کردش، این امر رفتار رأی ها و نهرش ای باورها، اریش
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ایت ای آن های مکتب کلمبیا در نیمه اول قرن بیستم،  ک دهد. برای مثال، یافته می  جهت

های اجتماعی کاه افاراد بادان تعلاق دارناد،       داشت که رابطه میان رفتار انتخاباتی و گروش

تسان انتخاب فرد را در انتخابات آمریکا با اساتفادش ای ساه عامال     قدر قسی است که می آن

تفکار  »وضعیت اجتماعی ا اقتصادی، مذهب و محل سکسنت تبیین نمسد. به اعتقاد آنهاا:   

فرد، تابعی ای وضاعیت اجتمااعی اوسات. خصسصایات اجتمااعی، ترجیحاات       سیاسی یک 

 .(Lazarsfeld et al., 1968: 69)« کنند سیاسی را تعیین می

شناسی سیاست به تبیاین تاأثیر سااختار اجتمااعی بار       اگر رویکرد فسق ای یاویه جامعه

شناسای سیاسای باه ایان مهام       پرداخت، رویکرد دیهر در چاارچسب جامعاه   دهی می رأی

پرداید. در رویکرد اول، ساختار اجتماعی، متغیر مساتقلی اسات کاه بار متغیار وابساته        می

ر است؛ اما در رویکارد دوم، سیاسات، هام متغیار     دهی( اثرگذا طسر خاص رأی سیاست )به

طسر که ای سااختارهای اجتمااعی    وابسته است و هم مستقل. سیاست و نهادهای آن همان

طسر عام،  ای دوسسیه میان جامعه و سیاست به پذیرند، بر آن نیز اثرگذارند. پس رابطه اثر می

 .(evans, 2004: 48)فرماست  طسر خاص  کم دهی به و ساختار اجتماعی و رأی

های اجتماعیِ کلیدی، ا زاب و  محسر کانسنی رویکرد دوم، تأکید بر نقش گروش

دهی است. ا زاب سیاسی، ای سسیی متأثر ای  های سیاسی در تبیین رفتار رأی جریان

های اجتماعیِ کلیدی که  های فعال اجتماعی هستند. در واق ، گروش ها و شکاال بندی تقسیم

اند، به علت رقابت بر سر مناب  کمیاب فرهنهی، اجتماعی و  تبلسر یافتهها   سل این شکاال

های سیاسی خاص  دهند و ا زاب و جریان اقتصادی به خسد در عرصه سیاسی سایمان می

کنند. اینها ییربنای اجتماعی ا زاب سیاسی و شرط ماندگاری آنها در  خسد را تسلید می

وجسدآمدش نیز ای اقشار اجتماعی که نزدیک و  به آیندش هستند. ای سسی دیهر، ا زاب سیاسیِ

ها در انتخابات بهرش  عنسان یک مبنا برای بسیج و جلب  مایت متمایل به آنها باشند، به

ها و  تسانند چتر گفتمانی ای استدالل برند. ایآن اکه ا زاب مناب  محدودی دارند و نمی می

آورند، به ظرفیتِ بالقسش اقشار و  دهندگان فراهم ها را برای بسیج تمام رأی مشی خ 

کسشند با تبیین و ترویج  دهند. آنها می های اجتماعی متمایل به خسد تسجه نشان می گروش

های متناسب دربارش مسائل کالن جامعه  مشی ها و خ  ایدئسلسژی مناسب و اتخاذ سیاست

م دست یایند های اجتماعی همسس( به این مه )در جهت طرفداری ای مناف  اقشار و گروش

(Ibid: 43). 

دهندش  با تسجه به این مطالب، اوالً، باید در نظر داشت که ساختار اجتماعی بر رفتار رأی
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هاای عضاسیت اجتمااعی، نقاش بسازایی در       هاا و گاروش   ها، ویژگی اثرگذار است و یمینه

ایان  کنند. ثانیاً، ا زاب سیاسی با اذعاان باه    های سیاسی افراد ایفا می گیری نهرش شکل

ای باه   کسشاند نهااش ویاژش    ساایی، مای   نکته، با تسجه به محدودیت مناب  و تاسان گفتماان  

های کلیدیِ متمایل به خسد داشته، آنها را در جهت اهداال انتخاباتی خسدشان بسایج   گروش

ای دوسسیه میان ا زاب سیاسی و ساختارهای اجتماعی متمایال   تدریج رابطه کنند. پس به

کل گیرد که به رفتار انتخاباتی جهت دهد. با تسجه به این مبنای نظری، تساند ش به آنها می

 پرداییم. در ادامه به تبیین انتخابات تهران می

تشدید شکاف فرهنگی ـ ارزشی: گسترش و تقویت طبقه متوسط جدیـد و تودـد    . 5

 چپ مدرن 

نهای ا   ترین و فراگیرترین شکاال اجتماعی جامعه ایران در عصر  اضر، شاکاال فره  فعال

های تمدنی جامعه ایران ریشه دارد. جامعه ایران دارای ساه الیاه    اریشی است که در الیه

تمدنی ایران باستان، اسالم و مدرنیته است. در این بین، دو الیه تمدنی اسالم و مدرنیتاه،  

های مختلف داشته،  امل نظام معنایی خااص   داعیه هدایت و مدیریت جامعه را در عرصه

تقابل و تعارض این دو الیه تمدنی سبب شدش شکافی ایدئسلسژیک یا فرهنهی  خسد هستند.

 .(83: 6383سری  القلم، ر.ک: )ویژش بین نخبهان آن پدید آید  ا اریشی در جامعه ایران، به

« بایسایی اسالم در فضای ت دد»سایی ایدش  گرچه گفتمان انقالب اسالمی با مطرح

های نسسایی منبعث ای  التی نظیر اجرای سیاستدرصدد پر کردن این شکاال بسد، تحس

)اشاعه « جهانی شدن»غرب ای دهه هفتاد به بعد و قرار گرفتن در معرض امساج فرایند 

یمین و  های ارتباطی ا اطالعاتی جدید و تشدید مساجهه جامعه ایران با تمدن مغرب رسانه

شرایطی که تقسیت دستاوردهای آن( سبب تشدید این شکاال اریشی ا فرهنهی گردید؛ 

شدگی این شکاال، تحسلی  کفه ترایو به نف  مدرنیته را به همراش داشت. در نتی ه فعال

 ای مهم در الیه سیاسی اتفاق افتاد.  اساسی در الیه اجتماعی و دگردیسی

تحسل اساسی در الیه اجتماعی، گسترش و تقسیت طبقه متسس  جدید اسات. مفهاسم   

هاای   شار جدیدی اشارش دارد که در نتی ه اجارای سیاسات  طبقه متسس  جدید به ظهسر اق

اند. ایان   نسسایی و گسترش نهادهای مدرن در یکصد سال اخیر در جامعه ایران پدید آمدش

اقشار بیشتر دارای مشاغل غیریدی هستند که به تملاک نسابی بار داناش یاا مهاارت و       

مل طیف وسیعی ای اقشار تسان گفت طبقه متسس  جدید شا رو، می تخصص نیای دارد. ایاین
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اجتماعی، نظیر کارمندان اداری، روشانفکران، اسااتید دانشاهاش، دانشا سیان، هنرمنادان،      

شاسد.   دانان، پزشکان، مهندسان، معلماان و... مای   نهاران، وکال،  قسق نسیسندگان، روینامه

 ویژش در شاهرهای بازرگ ا باسدش، بیشاتر ای طریاق       اغلب اقشار این طبقه شهرنشین ا به 

 .(76: 6332)قاسمی و یارع یادش، کنند  مشاغل خدماتی امرار معاش می
عنسان یک نیروی اجتماعی  در این بین، نقش و جایهاش طبقه متسس  رو به باال به

های باالیی طبقه متسس  جدید، شامل اقشاری همچسن  کلیدی قابل تأمل است. الیه

داری مدرن، مدیران  سرمایه شبه مندان آیاد )مهندسان، پزشکان و وکیالن(، طیف  رفه

میانی نظام بسروکراسی کشسر، اقشار روشنفکر که در  ال تسلید یا انتقال فرهنگ هستند 

ها، کارگردانان و باییهران سینما( و اقشار  )مانند اساتید دانشهاش، نسیسندگان، مطبسعاتی

اقشار ای نظر باشند. این  دیهری است که خساهان سبک و الهسی متفاوتی ای یندگی می

مسقعیت اقتصادی، در  د متسس  یا فراتر ای آن هستند ) داقل وابستهی کمتری ای نظر 

هایی غیر ای نان شب را  اقتصادی به دولت دارند یا آنکه سرمایه فرهنهی غنی آنها، دغدغه

شدت متأثر ای مدرنیته و  شان قرار دادش است(. ای نظر سرمایه فرهنهی، به اولسیت اصلی

اند و  ها، هن ارها و نمادهای خسد را بر آن اساس نظم بخشیدش یسم بسدش، اریشمدرن

 .(82)همان: اند  های آن را سرلس ه خسد قرار دادش آرمان
ای نظر سرمایه مذهبی، الهسی دینداری این قشر ای طبقه متسس ، نسعی سکسالریسم و 

ص خسد را دارند و وریی خا کند. این طیف، الهسهای دین دین  داقلی را تبلیغ می
اند که ای بسیاری جهات با نسع سنتی دینداری و  ای ای دینداری را طالب های تایش روایت

وریی این طیف قرین  متفاوت است. دین عقاید متسلیان رسمی و نهادهای رسمی مذهبی
گرایی، عدم سرسپردگی به  دادن به جسهرۀ معنسی، کثرت خساهی فردی، اهمیت  استقالل

گرایی، درک  خساهی، عرال سنتی و متسلیان رسمی، اعتراض مدنی، آیادینهادهای 
-623: 6332)رن بر، وریی و قبسل مقتضیات است  آمیز ای دین آمیز و غیرخشسنت مسالمت

622). 
افزون بر تقاضای ارتقای استانداردهای یندگی، تقاضا برای مشارکت در سطسح مختلف 

های این قشر است. هر انادایش سااختار اجتمااعی جامعاه ای      گیری، ای دیهر خساسته تصمیم

اقشار مختلف طبقه متسس  دارای آگاهی و درک باالتر، قدرت مقایسه و انهیازش و اعتمااد   

خاسد جاای دادش باشاد، شادت و کیفیات تقاضاای مشاارکت        به نفس بیشاتر را در درون  

تر  هایی که پیش رو و با تسجه به ویژگی . ایاین(628-623: 6378)قریب، تر خساهد بسد  گستردش
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با طبقه متسس   رسد این طیف درمقایسه برای طبقه متسس  رو به باال ذکر شد، به نظر می

گیری  مشارکت در سطسح مختلف تصمیمرو به پایین، تقاضای کمّی و کیفیِ بیشتری برای 

 داشته باشند.

شدن به  در م مسع، این طیف ای طبقه متسس  جدید به چند علت پتانسیل تبدیل 

نیروی اجتماعی کلیدی را که خساهان تغییر در نظام سیاسی مسجسد باشد، داراست. اوالً، 

لذا به دنبال  این طیف دارای سرمایه فرهنهیِ متمایزی ای فرهنگ رسمی مسجسد است؛

نسعی به رسمیت شناخته شدن، فرار ای اقلیت فرهنهی بسدن و فضایی مساعد برای تبلیغ و 

باشد. ثانیاً، ای نظر وابستهی اقتصادی، کمتر به نظام  ترویج سبک یندگی مدنظر خسد می

های رقیب،  مسجسد وابسته است. ثالثاً، ای نظر فکری و سیاسی، به علت دسترسی به گفتمان

تر در معرض گفتمان رسمی قرار گرفته، دارای نسعی آگاهی متفاوت است که خساهان کم

ترین  رسد همه این مسارد باعث شدش این طیف، مهم باشد. به نظر می مشارکت در امسر می

 نیروی اجتماعی باشد که خساهان تغییر وض  مسجسد کشسر است. 

ی رخ داد، ای اد دگردیسی در تغییر دیهری که در نتی ه تشدید شکاال اریشی ا فرهنه

است. ای دهه هفتاد به « چپ مدرن»و تسلد « چپ مذهبی»بخشی ای جریان مسسسم به 

تدریج ای  ویژش طیف جسان آن به هایی ای جریان چپ مذهبی دهه اول انقالب، به بعد، بخش

و ها  کم در نهرش اثر پذیرفت و کم« لیبرال دمسکراسی»نظام معرفتی مدرنیته و گفتمان 

افکار آنها تغییرات شهرفی پدید آمد. این چرخش معرفتی، نتی ه اقدامات و اتفاقاتی مانند 

ویژش در  سیش علسم انسانی،  ضسر در مراکز  تحصیل آکادمیک این افراد در سطسح باال و به

و پیهیری « مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهسری»و مؤسسات مطالعاتی نظیر 

ویژش در  سیش نسسایی و اثرپذیری ای جریان  لی کشسر، بههای نظری و عم دغدغه

 .(6388)سلیمی،  روشنفکری سکسالر مسلمان بسد

این نخبهان سیاسی با جریان چپ مذهبی تمایزات فکری اساسی دارند. ای نظر 

که  شناختی، چپ سنتی بیشتر وارث نسع اسالم مباری سیاسی است؛ در الی خاستهاش معرفت

به اسالم نساندیش و نسگرا برخسردار است. ای نظر نسع نهاش به مدرنیته، چپ مدرن ای یک عق

های علمی ا تکنیکی مدرنیته )تکنسلسژی( و وجه سیاسی ا  چپ سنتی بیشتر به جنبه

که چپ مدرن ضمن تسجه به وجسش  اجتماعی آن )مانند پارلمانتاریسم( تسجه دارد؛ در الی

شدن اجتماعی و فرایند تکسین جامعه مدنی  انی فسق، به وجه جهانی مدرنیته )تسجه به جه

شناختی آن نیز تسجه دارد. چپ مدرن ضمن شناخت وجه  جهانی( و وجه فلسفی و معرفت
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های خسد و آن  کسشد نسعی انطباق میان دیدگاش شناختی مدرنیته، می فلسفی و معرفت

و میراث دینی دارد طلبانه به دین  مبانی فلسفی برقرار کند. چپ سنتی بیشتر نهاهی اصالح

که چپ مدرن تحت  کسشد به نسعی اجتهاد در فروع دست بزند؛ در الی اصطالح می و به

تأثیر جریان روشنفکران سکسالر مسلمان، تا  د ییادی خساهان اجتهاد در اصسل و نقادی 

 .(22/6/6386)شایان و یسسفی، میراث دینی و تأسیس ساختارهای نس و جدیدی است 

ها دربارش مسضسعات  تنها به  سیش فکر محدود نماندش، به بیان دیدگاش این تمایزات،

یابد. اعتقاد به جدایی نهاد دین ای سیاست، خسانشی لیبرال و  عینی جامعه نیز بس  می

دمسکراتیک ای قانسن اساسی، تسجه ویژش به بحث تسسعه سیاسی، ضرورت تعامل با جهان و 

ام رابطه با آمریکا، اعتقاد به فیمینیسم اسالمی، تکیه ویژش الز پذیرش الزامات خاص آن و به

ترین این  بر اقتصاد لیبرالی و تأکید بر تساهل و تسامح فرهنهی در  سیش فرهنگ ای مهم

. ت لی اساسی این جریان را در اواخر دهه هفتاد و (621-261: 6336یادش،  )یارعمسارد است 

 کرد.مشاهدش « مشارکت»تسان در  زب  دهه هشتاد می

 پیوند چپ مدرن و طبقه متوسط جدید: تودّد نیروی سیاسی ـ اجتماعی جدید . 6

و تقسیت « چپ مدرن»اریشی در جامعه، تسلید نیروی سیاسی  ا  تشدید شکاال فرهنهی 

را در پی داشت. ایآن اکه این دو پدیدش « طبقه متسس  جدید رو به باال»نیروی اجتماعی 

برای مثال، ای وا د دارند، بدیهی است مشترکاتی نیز با یکدیهر داشته باشند.  ریشه

ان سیاسی چپ مدرن ای نظر پایهاش اجتماعی متعلق به طبقه اکثریت قریب به اتفاق نخبه

ها و عملکردهای این نیروی  ها، برنامه متسس  جدید رو به باال هستند. در مقابل ایدش

ها و انتظارات آن قشر اجتماعی را داشته  گسیی به خساسته تساند ظرفیت پاسخ سیاسی نیز می

ای  اد رابطه چندان متقابل و سایماندهی شدشرسد طی دهه هفت  ال، به نظر می باشد. بااین

ویژش  میان این نخبهان سیاسی و پایهاش اجتماعی وجسد نداشت؛ اما طی دهه هشتاد و به

بعد ای شکست تحصن نخبهان سیاسی چپ مدرن در م لس ششم شسرای اسالمی بسد 

ر این که ضرورت وصل شدن به پایهاش اجتماعیِ متمایل به آنها درک شد و اقداماتی د

 یمینه ای سسی آنها شکل گرفت. 

در این بین، دو اقدام کالن اهمیتی اساسی داشت. یکای اشااعه و گساترش گفتماان     

سروش، مصطفی ملکیان و ... ا عبدالکریم روشنفکران سکسالر مسلمان ا افرادی همچسن 

هام  کارد و   بخشی می ها و انتظارات این پایهاش اجتماعی مشروعیت بسد که هم به خساسته
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نمسد. دیهری، گسترش تشکیالت  گفتمانی رقیب را در برابر گفتمان رسمی جامعه تسلید می

های سیاسی ا مانند جبهه مشارکت ا بسد که تبلسر ایادش چاپ مادرن باسدش، باه         و سایمان

شد. ایان ا ازاب باا     های طبقه متسس  جدید شمردش می دنبال تحقق بخشیدن به خساسته

گاذاری بار    ویاژش تهاران و سارمایه    شهرهای بازرگ و باه   گسترش کمّی و کیفی خسد در

دهای آنهاا در غالاب     های کلیدیِ طبقه متسس  جدید، مانند جسانان و ینان و سایمان گروش

 زبی، مانند ای اد شاخه ینان و شاخه جسانان، تسانستند ارتباط خسبی با اقشار طبقه متسس  

 سایند. ویژش طیف رو به باالی آن برقرار  جدید شهری و به

گیاری   شدش و متقابلی در  ال شکل دهی تدریج رواب  سایمان در نتی ه این اقدامات، به

ویژش طیف رو به باالی آن را به نیروی سیاسای   است که نیروی اجتماعی طبقه متسس ، به

تسان ای تسلّد نیاروی سیاسای ا اجتمااعی      ترتیب، می چپ مدرن نزدیک ساخته است. بدین

یران سخن گفت که خساهان تغییر وض  مسجسد است و هار یماان کاه    جدیدی در جامعه ا

یاباد. نیاروی اجتمااعی     های ساختاری مهیّا گردد، ظهاسر مای   شرای  اجایش دهد و فرصت

هاای   تنها خسد ای اهداال و برناماه  کلیدی طبقه متسس  جدید رو به باال در این وضعیت، نه

ویژش اقشار باالی جامعه را نیاز   عی، بهکنند، بلکه دیهر طبقات اجتما چپ مدرن  مایت می

 تسانند در این راستا تهییج و تحریک نمایند. می

 سازی  انتخابات تهران: مظهر فرایند بسیج. 7

بعد ای تبیین رابطه متقابل ای ادشدش میان جریان سیاسی چپ مدرن و طبقه متسس  جدید 

به تسضیح عملکرد این  گیری نیروی سیاسی ا اجتماعی جدید، باید رو به باال و شکل

سایوکار شکل گرفته در انتخابات دورش دهم م لس شسرای اسالمی و دالیل مسفقیت آن 

طلبان  هایی مطرح است: چهسنه و بر اساس چه منطقی، اصالح پرداخت. در این ا پرسش

های اجتماعی نزدیک به آن را به شرکت در  تسانستند طبقه متسس  جدید رو به باال و گروش

ابات و رأی لیستی تشسیق نمایند؟ عسامل کارگزاری این فرایند بسیج چه کسانی انتخ

ها و شرای  اجتماعی ا سیاسی چه  بسدند؟ ابزارهای مؤثر در این فرایند کدام هستند؟ یمینه

 تأثیری در این مسفقیت داشت؟

 بخشیِ ناشی ای آن، نقشی کلیدی در فرایناد  تأکید بر عالیق و مناف  مشترک و آگاهی

بسیج اجتماعی دارد. هرچه آگاهی و تعهد اعضای یک گروش باه منااف  آن بیشاتر باشاد،     

)پنااهی،  دهی آنها در جهت ان ام کنش اجتماعی یا سیاسای بیشاتر اسات     ا تمال سایمان



 

 

919 

تب
ین
ی

 
 رأ
تار
رف

 ی
ی
ده

 
ت
ابا
تخ
ر ان
ن د

هرا
م ت
رد
م

 
ها

اخ ی
...یر

 

کسشاند باه مادد     های سیاسای مای   رو، در هر انتخابات، ا زاب و جریان . ایاین(382: 6333

ها و  تی شعارهایشان با بدنه اجتمااعیِ همساس باا خاسد      مشی ها، خ  ها، برنامه ایدئسلسژی

گیری کنند و با تقسیت و تزریق این آگااهی و منااف  مشاترک، آنهاا را در راساتای       ارتباط

 اهداال انتخاباتی خسد بسیج نمایند. 

طلبان برای تسلید و تقسیت مناف  و آگااهی مشاترک باا بدناه اجتمااعی       منطق اصالح

تخابات دهم، یک بعد سلبی و یک بعد ای ابی داشت. در بعد سلبی، آنها همسس با خسد در ان

دادن باه ناامزدی    تسان رأی  تأکید داشتند. رأی راهبردی را می« رأی راهبردی»بر منطق 

شدش با هدال اثربخش کردن رأی خسد تعریف نمسد. این اصاطالح،   دادش غیر ای نامزد ترجیح

ارد ادبیات رفتار انتخاباتی شد. ای دیاد وی، ایآن اکاه   و« آنتسنی داونز»بار ای سسی  نخستین

گاذاری شادش اسات، ناه بیاان ترجیحاات        انتخابات برای انتخاب متصدیان سیاسی هادال 

هایش، شانس برندش شدن  زب یا نامزد مطلسب خسد را  دهندش در ارییابی سیاسی، پس رأی

لاسب وی ای شاانس کمای    صسرت، اگر  زب یا نامزد مط نیز مدنظر قرار خساهد داد. دراین

برخسردار بسد، وی ممکن است به  زب یا نامزد دیهاری رأی دهاد کاه امکاان پیارویی      

شادن  ازب     تنها با شاانس برنادش   داشته، در درجه دوم مطلسبیت قرار دارد. این تصمیم نه

شادن  ازب سیاسای کاه ناامطلسب ارییاابی         مطلسب بستهی دارد، بلکه به ریسک برندش

 .(Downs, 1957: 48-49)ته است شسد نیز وابس می

طلبان در این دورش بیش ای آنکه بر مطلسبیت تأکید داشاته   با تسجه به این اصل، اصالح

دادند. به یعم آنها، گرچاه در انتخاباات    دهی تسجه نشان می باشند، به اثرگذاری رفتار رأی

یاز راههشاا   دهم م لس شرای  برای رقابت انتخاباتی ایدئال نیسات، تحاریم انتخاباات ن   

نخساهد بسد. آنها در تبلیغات خسد کسشیدند باه  امیاان اجتمااعی خاسد بقبسالنناد ت رباه       

تنها سسدی ندارد، بلکه به نفا  اصاسلهرایان افراطای     انتخابات گذشته نشان دادش تحریم نه

ها، هم نمایش  ضسر  رو، باید با شرکت در انتخابات و تکیه بر  داقل تمام شدش است. ایاین

مانادش و   طلباان بااقی   ایم، و هم باا  مایات ای اصاالح    ا کرد تا نظام دریابد که ما یندشبه پ

اصسلهرایان معتدل، مان  ورود طیف اصسلهرای رادیکال شد. جالاب آنکاه ایان اساتدالل،     

طلبان، بلکه ای سسی برخی معاندان خارجی نظام نیز تبلیغ  تنها در طیف وسیعی ای اصالح نه

 شد. می

طلبان، ضرورت تسجاه باه ت رباه مسفاق انتخاباات       منطق تبلیغاتی اصالحبعد ای ابی 

مانند برجام بسد. طباق  « تدبیر و امید»و  فظ دستاوردهای دولت  6332ریاست جمهسری 
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دیدگاش طرفداران نظریه انتخاب عقالنی مانند جرج هسماانس، در انتخااب میاان اقادامات     

بیشتری داشته، امکان دستیابی باه   یند که اریش مختلف، شخص به آن اقدامی دست می

شادت باه آرماانی پایبناد باشاند و بدانناد        آمیز آن بیشتر باشد. اگر مردم باه  نتایج مسفقیت

صسرت در فرایند بسایج اجتمااعی    اقدامات آنان به تحقق اهدافشان خساهد ان امید، دراین

سالبی منطاق بسایج     رو، اگار بعاد   . ایاین(21-27: 6382)آپتر و آندریین، شرکت خساهند کرد 

طلبان سعی داشت ای طریق افزایش اهمیت شرکت در انتخابات، جامعه هدال را باه   اصالح

بسیج در انتخابات تحریک و تشسیق کند، بعد ای ابی کسشید با تکیاه بار ت اارب مسفاق     

آمیز را تقسیت کند و  گذشته و ضرورت تداوم آن، ا ساس امکان دستیابی به نتایج مسفقیت

 بسیج اجتماعی بیفزاید. بر دامنه 

طلبان در فرایند  نکات فسق بیشتر بر چرایی شرکت در انتخابات تأکید داشت؛ اما اصالح

دهی نیز تأکید داشتند. آنها به اقشار اجتماعی متمایل به  سایی خسد، بر چهسنهی رأی بسیج

ی لیساتی  دها  کردند که تنها راش مسفقیات در انتخاباات، رأی   خسد، این آگاهی را تزریق می

وسیله ابزارهای گسناگسن  است. این امر، هم نتی ه منطق فسق و هم مکمل آن بسد. آنها به

هایی شبیه به  ای( پیام های ماهسارش های اجتماعی و  تی شبکه ها، مطبسعات، شبکه )سایت

لیست کامل کاندیاداها را در گسشای خاسد    »کردند که:  این را به جامعه هدال خسد القا می

... یک جای خالی در برگ رأی، تقدیم یک کرسای باه   . یم تا کسی ای قلم نیفتدذخیرش کن

 «. رقیب است

ساایی، بایاد باه     طلبان، افزون بر درک منطق بسیج سایی اصالح در فهم فرایند بسیج

ها، تسجه به عسامل یا کارگزاران انسانی  های دیهر نیز تسجه داشت. یکی ای این مؤلفه مؤلفه

دهندش و مبلغ آن در جامعه بسدند. در این ا با چند  ین منطق و یا گسترشاست که یا خالق ا

رو هستیم. الیه نخست، الیه رهبران است که طای چناد ساال اخیار      الیه کارگزاری روبه

میان، هاشمی و خااتمی   اند و دت و تمرکز جناح سیاسی خسد را  فظ کنند. دراین تسانسته

اند، بلکاه   و دت سیاسی را در جناح خسد مدیریت کردش تنها اند. آنها نه ای داشته نقش ویژش

اند نقش قابل تاسجهی در فرایناد بسایج اجتمااعی      به دلیل داشتن مسقعیت مرج ، تسانسته

های اجتماعی همسس با آن ایفا نمایند. ایان مسقعیات    طبقه متسس  جدید رو به باال و گروش

لیان اخیار باسدش کاه در راساتای     واسطه کنش سیاسی ا اجتماعی این افراد طی سا  ویژش به

رو، نسعی رابطه اعتماد میاان ایان اقشاار و آن     های این اقشار است. ایاین مناف  و خساسته

تسان در اثرگذاری پیام ویادیسیی   اشخاص شکل گرفته است. مصداق باری این مسئله را می
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عرصاه فضاای    خاتمی فهم نمسد؛ پیامی که بنا به برخی آمارها، بیش ای سه میلیسن بار در

 .(63/62/6338پسر،  )جالییم ایی دیدش شد 

گردد. این  الیه دوم کارگزاری فرایند بسیج، به افراد شاخص  زبی این جناح برمی

ها، سبب  گروش ای افراد بیشتر کسشیدند با نسشتن مقاالت، ان ام مصا به و برپایی سخنرانی

رهبران فکری ا اجتماعی نامید.  تسان سایی گردند. الیه سسم را می تقسیت فرایند بسیج

نهاران، دانش سیان فعال سیاسی،  اقشاری ای طبقه متسس  رو به باال مانند روینامه

هنرمندان و ... که قبالً ای  سیش اثرگذاری کمتری برخسردار بسدند، ولی اکنسن به مدد 

اند. آنها  های اجتماعی نسین ای قدرت عاملیت بیشتری برخسردار شدش فضای م ایی و شبکه

تسانند هم بر اقشار پایین دست خسد و هم بر نخبهان و رهبران  به مدد فضای جدید می

اندایی و  ترین اقدامات این افراد در این انتخابات، راش سیاسی اثرگذار باشند. یکی ای مهم

، «کمپین مسج سلفی»، «دهم من با اعتماد رأی می»، «جیم»هایی مانند کمپین  کمپین

و ... و  ضسر فعاالنه در فضای م ایی برای « میلیسن رأی برای خبرگان مردم کمپین دو»

 دهی به لیست امید بسد.  ترغیب و تحریک رأی

کارگرفته شدش  سایی، الیم است به ابزارهای به افزون بر عسامل کارگزاری فرایند بسیج

یکی ان یاری رساند. طلب در این فرایند نیز تسجه شسد. سه ابزار مهم در این راستا به اصالح

تدریج تکامل یافته باسد. گرچاه    ای این ابزارها، تشکیالت  زبی بسد که طی دهه هشتاد به

آنها  32تعطیل شدش بسد، ای سال  تعطیل و نیمه 88برخی ای این تشکیالت بعد ای فتنه سال 

رفتاه در  گ های شکل میان، تشکل های جدید تسانسته بسدند خسد را ا یا کنند. دراین در قالب

 سیش ینان و جسانان نقش قابل تسجهی داشتند. آنها با ان ام طیف وسایعی ای اقادامات، ای   

های انتخاباتی در فضای واقعی و م ایی گرفته تا  ضسر  برپایی و شرکت فعال در کمپین

طلباان، در   در معابر و میادین شهر و تبلیغ برای نامزدهای مسرد  مایات فهرسات اصاالح   

طلبان به ایفای نقش  دهی به اصالح مردم برای شرکت در انتخابات و رأی راستای ترغیب

 پرداختند. 

سایی در انتخاباات دهام م لاس در  اسیش انتخابیاه       ابزار دیهری که در فرایند بسیج

ها و  یبان بسد. رشد این شبکه ای فارسی های ماهسارش طلبان آمد، شبکه تهران به مدد اصالح

در جامعه ایران طی دهه هشتاد، عرصه سیاسی ا اجتماعی جامعه افزایش ضریب نفسذ آنها 

هاا نشاان دادش آنهاا     ایران را دستخسش تغییراتی قرار دادش است. ت ربه عملکرد این رسانه

اند، به دالیل مختلف، ای جمله تشادید ناسیسنالیسام تادافعی     هرگاش بر طبل تحریم کسبیدش
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اند چندان مسفقیتی کساب نمایناد؛ اماا هرگااش      هایرانی در میان برخی اقشار جامعه نتسانست

ساایی باه نفا  آن     اند در تشدید روند بسیج اند، تسانسته  امی یکی ای رقبای انتخاباتی شدش

ریاسات   6332و  6388نامزد یا جناح نقشای مثبات ایفاا نمایناد )مانناد انتخاباات ساال        

ی فارسی ضمن دعست هایی مانند بی بی س جمهسری(. در انتخابات م لس دهم نیز شبکه

کردناد.   تبلیغ مای « ائتالال امید»ای  ضسر مردم برای شرکت در انتخابات، به نف  فهرست 

طلبان، بار   ها بر اقشار مدنظر اصالح این امر با تسجه به ضریب نفسذ و اثرگذاری این شبکه

  سایی آنها افزود. تسان بسیج

سایج اجتمااعی و تعیاین نتی اه     کنندش در فرایند ب ابزار دیهری که نقشی مهم و تعیین

ویژش شابکه اجتمااعی ا     های اجتماعی فضای م ایی، به انتخابات در تهران داشت، شبکه

طلبان راههشا بسد که برخی کارشناسان،  بسد. این ابزار چنان برای اصالح« تلهرام»مسبایلی 

م در ایان  دانناد. نقاش تلهارا    مای « تلهرامیزش شدش»تهران را انتخاباتی  38انتخابات سال 

انتخابات ای چند جهت برجسته بسد: اوالً، در جامعه، پتانسیل ییرساختی مناسابی همچاسن   

میلیسن ایرانی  22میلیسن ایرانی ای تلفن همراش هسشمند و عضسیت بیش ای  33برخسرداری 

با  های تلهرام درمقایسه وجسد داشت. ثانیاً، مزیت (63/62/6338 ،)فرهنگ نیسیدر شبکه تلهرام 

باسدن، سارعت بااالی تباادل اطالعاات، امکاان ای ااد          ها، ای جمله رایهاان  یهر رسانهد

هاای گسنااگسن آمسیشای، خباری، سیاسای و       وگسهای گروهی، امکان ای ااد کاناال   گفت

هماهنهی آن با ییرساخت فناوری کشاسر، آن را باه یاک رساانه اجتمااعی مهام تبادیل        

همچسن فیس بسک و تاسئیتر کاه باه علات     های اجتماعی  ساخت. ثالثاً، برخالال شبکه می

های قبل فیلتر شدش بسدند، این  شان، در سال غلبه ماهیت سیاسی ا امنیتی بر ابعاد اجتماعی

رسانه ابتدا کارکردی اجتماعی داشت و این مسئله، در تقسیت فراگیری آن در جامعه ایران 

شاد تلهارام در    هاا باعاث   و جلسگیری ای فیلتر شدنش نقش بسزایی داشات. ایان ویژگای   

 ویژش در تهران نقش باریی ایفا نماید.  به 6338انتخابات م لس 

های اجتماعی فضای م ایی و  طلبان با تسجه به این ظرفیت، کسشیدند ای شبکه اصالح

های اجتماعی همسس استفادش  ویژش پایهاش ویژش تلهرام در راستای بسیج افراد جامعه، به به

 اقدامات آنها در این فضا به قرار ییر بسد: ترین   داکثری نمایند. مهم

ترین کاری کاه ساتادهای انتخابااتی در     مهم 38در انتخابات  :یتلگرام یها ( کانالالف

دادند )یعنی تسلید و تسییا  اقاالم تبلیغااتی انتخابااتی و همااهنهی و       ادوار پیش ان ام می

های تلهرامی ان ام شد، بدون یک ریال هزینه و  بسیج نیروها و مناب ( در تعدادی ای کانال
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هاا ای   بیشاتر. تعاداد مشاترکان ایان کاناال      با سرعت، آیادی، کارایی، وسعت و مخاطباان 

 ،رفات، اماا ایان مشاترکان همچاسن اعضاای ساتادها        هزار فراتر نمای  هزار یا چند دش چند

شدند و این اقالم بارها فسروارد و میاان ماردم    ها می کنندش اقالم و مطالب این کانال تسیی 

 شد. گسشی به گسشی میدر  قیقت، دست و  به دست

برای اطالع ای نام و کد نامزدهای لیست امید در سراسر کشسر، ربات  :یربات تلگرامب( 

 ساخته شد.  https://telegram.me/etelafbotتلهرامی به آدرس 

در شرایطی که هنسی فضا انتخاباتی و گرم نشدش بسد، ین یرش  :ینآنال یانسان یره( زنجج

 میلیاسن و صاد   بیش ای یک ،طلبان در انتخابات انسانی آنالین در  مایت ای ائتالال اصالح

 ت. گرف ثانیه بیشتر وقت نمی سیهزار بار دیدش شد؛ کاری که ای هر  امی 

 یع  توز یبرا یلیموبا رسان یامو پ یاز چند شبکه اجتماع یندهافزا زمان و هم ( استفاده همد

 .یانتخابات یو پوسترها یدئوو

 -های انتخاباتی متعادد ای جملاه سالفی    هشتگ :پیکچر یل( هشتگ/ دابسمش/ پروفاهع

 -امید )برای فراخسان انتشار عکس با دستان جسهری یا برگه رأی در روی انتخاباات(، رأی 

هاای   هزاران کاربر شابکه   ای سسیامید  -انسانی و لیست -کنم، ین یرش دهم، تکرارمی می

یشاان را بلناد و ماؤثر    های انفرادی را به هم متصل و صدا اجتماعی استفادش شد و  مایت

باسک، تلهارام و    هازاران ایرانای در فایس     هاای پروفایال   هاایی، عکاس   کرد. در فراخسان

تغییار کارد و باه    « باردیم »و «دهام  رأی مای »هاای یکساانی ای    اینستاگرام هم به طرح

یااری  رسانی و بسیج اجتماعی برای افزایش مشاارکت و رأی لیساتی در انتخاباات     اطالع

تسجهی ای باییهران محبسب سینما )ای جمله چند باییهر ساریال شاهریاد(    بل. تعداد قارساند

تهاران تغییار دادناد کاه     « لیسات امیاد  »هم عکس پروفایل اینستاگرامشان را به پسساتر  

هم در انتقال پیامِ کلیدی ضرورتِ   مخاطبان پرشماری پیدا کرد. فراخسان ساخت دابسمش

 .(63/62/38پسر،  )جالیی مؤثر بسد« رأی لیستی»

ویاژش   های اجتماعیِ فضای م اایی و باه   تسان گفت شبکه با تسجه به این اقدامات، می

طلباان داشات: اول آنکاه، فضاای      سایی اصاالح  تلهرام چند کارکرد ویژش در فرایند بسیج

که در  اجتماعی و امکانات الیم را برای بسیج نیروهای اجتماعیِ همسس به آنها داد؛ در الی

های  اکمیات ا مهیاا باسد.      تر این شرای  و امکانات ا به دلیل  ساسیت فضای واقعی کم

سایی الیه رهبران فکری ا اجتماعی و کنشهران فعال طبقه متسس  رو   دوم آنکه، با فعال

آوردن عرصه  ضسر این  ها ای طریق فراهم  به باال، فرایند بسیج را تشدید نمسد. این شبکه

http://sabznameh.us1.list-manage2.com/track/click?u=7fdb14e291091d23007369520&id=08ff8d1442&e=75c836ddb4
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شان سبب شد ایان افاراد ای  الات     رتقای منزلت اجتماعیاقشار، افزایش اثرگذاری آنها و ا

تری در ساخت افکار عمسمی و داغ شدن تنسر انتخابات در  انفعالی خارج شسند و نقش فعال

های مسباایلی   های مدنظرشان ایفا نمایند. سسم آنکه، با وجسد شبکه راستای مناف  و اولسیت

دسترس اقشار اجتماعی همسس با آنها قرار  طلبان در مانند تلهرام، فهرست انتخاباتی اصالح

تار گشات. در یاک     با گذشته آساان  دهی لیستی برای آنها درمقایسه رو، رأی داشت و ایاین

طلباان   های اجتماعی فضای م ایی، هام در تساهیل فرایناد بسایج اصاالح      کالم، شبکه

 اثرگذار بسد و هم در تشدید این فرایند نقش مهمی ایفا نمسد. 

ها اغراق نمسد. به عبارت بهتر، آنها در انتخاباات   نباید دربارش نقش این شبکه ال  بااین

گر داشتند و در صسرت نباسد عسامال و    تهران فعال مایشاء نبسدند، بلکه تنها نقشی تسهیل

تسانساتند نقاش چنادانی در انتخاباات ایفاا       گفته، نمای  های سیاسی ا اجتماعی پیش  یمینه

دهد تلهرام در میان اقشار مختلاف   ها نشان می رخی ای پژوهشنمایند. برای مثال، نتی ه ب

هاای کسچاک و طبقاات پاایین جامعاه       اجتماعی، کارکردهای متفاوتی دارد. در شهرستان

بیشترین کارکرد تلهرام، کارکرد اجتماعی ا خانسادگی است. در بین افراد مسن و میانسال،  

شسد. در اقشار کارمناد، کاارکرد    می تر رسانی پزشکی، بهداشت و تغذیه پررنگ نقش اطالع

تر است. تنها در طبقات متسس  رو به باالسات کاه کاارکرد     رسانی و سرگرمی قسی اطالع

. بدیهی است با تسجه بادین کاارکرد   (668: 6332)کاظمی، فرهنهی ا سیاسی آن قسی است  

 ماید.طلبان نقشی مسفق ایفا ن سایی اصالح تساند در فرایند بسیج است که تلهرام می

ساایی   ای نیاز در مسفقیات فرایناد بسایج     افزون بر این ماسارد، برخای عسامال یمیناه    

هاای ناشای ای مسقعیات     ترین این عسامل، فرصات  طلبان نقش داشت. یکی ای مهم اصالح

طاسر کاه ادبیاات     باسد. هماان  « تادبیر و امیاد  »گفتمان استعالیی و رو به صاعسد دولات   

کنندش، شرایطی است کاه در آن   یک گروش بسیج ساید، فرصت برای سایی مطرح می بسیج

پذیر بسدش، امکان تحقاق خساساته    های مدعی در برابر ادعاهای آن گروش آسیب دیهر گروش

کنندش افزایش یافته باشد. این امر بیش ای آنکاه مااهیتی عینای داشاته باشاد،       گروش بسیج

باال باشاد،  تای اگار    جسهری ذهنی دارد. پس اگر میزان انتظار تحقق مناف  گروش مدعی 

این انتظارات با واقعیات عینی مطابقت نداشته باشد، اثر قابل تسجهی بار مسفقیات فرایناد    

با تسجه  6338. در بایش یمانی انتخابات م لس (322: 6333)پناهی، سایی خساهد داشت  بسیج

امعاه  به امضا شدن برجام و ان ام اقدامات اجرایی شدن آن در همان سال، این امیاد در ج 

تساناد باه بهباسد وضاعیت ماردم       گسترش یافت که امضای برجام و اجرایی شدن آن مای 
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طلابش را همچناان در ساپهر     تنها گفتمان دولت و طرفاداران اصاالح   بین امد. این امر نه

داد، بلکه به اقشار طبقات متسس  رو به باال این  عمسمی جامعه در مسقعیت هژمسن قرار می

هایشان در  ال تحقق است. چنین فضایی شرای  را برای فرایند  ستهداد که خسا نسید را می

 طلبان مساعد ساخت.  سایی اصالح بسیج

سایی مؤثر باشد، وجسد فضای تسهیل  تساند در فرایند بسیج ای دیهر که می عامل یمینه

کننادش را کااهش    های کنش جمعی گروش بسایج  در برابر کنشهران است. کنشی که هزینه

. با تسجه به این تعریاف،  مایات قاسش م ریاه ای     (381)همان: ای تسهیل است دهد، شکلی 

سایی آنها را تساهیل نماسد. نماسد عینای ایان امار را        طلبان، به نسعی فرایند بسیج اصالح

های اجتماعی مانند تلهارام یافات.    تسان در مخالفت دولت یایدهم در فیلتر شدن شبکه می

دهی به افکاار   ها همچنان رقیب صدا و سیما در شکل هتنها بسبب شد این شبک این امر نه

طلباان   سایی در اختیار اصالح عمسمی باشند، بلکه ابزاری مناسب برای تشدید فرایند بسیج

 قرار داد. 

 1336ها و انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر سال  تهرانی. 8

نیاز اداماه یافات؛     6331مسفقیت نامزدها و فهرسات انتخابااتی امیاد در انتخاباات ساال      

های اساسی مقاله  اضر است. درباارش   آمدش، مؤید یافته دست های آماری به که دادش طسری به

هاای   گفتاه و مؤلفاه   تسان گفت منطق پایش  تحلیل نتایج انتخابات شسرای شهر تهران می

طلباان و   ساایی، رابطاه دوساسیه میاان اصاالح      اثرگذار یادشدش ا مانند رأی لیستی، بسیج 

ت متسس  رو به باال و باالی شهری ا همچنان اثرگذار بسدش اسات. اماا آنچاه قابال      طبقا

اند تا  دودی جایهاش خسد را بهباسد ببخشاند. میاناه     طلبان تسانسته تأمل است آنکه، اصالح

نفارش آنهاا    26نفر ای فهرست  61میلیسن نفر بسدش است.  6.3تا  6.6رأی لیستی برای آنها 

سدش است. در مقابل، رأی لیستی اصسلهرایان کااهش داشاته و میاناه    رأیشان در این بایش ب

 .(36/2/6331)ایسنا، هزار نفر بسدش است  822تا  322رأی آنها 

دهی مردم تهران در انتخابات ریاست جمهسری نیز تسجاه باه    در باب تبیین رفتار رأی

 نکات ییر قابل تسجه است: 

و اانی در ایان انتخاباات باا تأکیاد بار       رسد گفتماان انتخابااتی آقاای ر    ا به نظر می

سایی با دولت نهم و دهم و ضرورت  فظ  هایی نظیر تساهل فرهنهی، تداوم غیریت مؤلفه

ویژش اقشار متسس  و باال مسفق باشد. مؤید  برجام تسانسته در جلب نظر طبقات شهری و به
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ان طبقه متسس  دهی استان تهران است. شهرهایی که در استان تهر این مسئله، آمار رأی

تر بسدش، رأی قابال تاسجهی باه آقاای رو اانی       جدید و اقشار باالی جامعه در آنها پررنگ

درصد آرا به آقای رو انی تعلق داشته  3/78درصد و در شمیرانات  2/72اند. در تهران  دادش

است. در شهرهایی که طبقه متسس  رو به پایین در آنها غلبه داشاته، گرچاه اخاتالال آرا    

 7/37درصاد در برابار    27)اساالم شاهر:   ر گشته، اما بای برتری با آقای رو انی است کمت

. اما در شهرهایی که اقشار پایین جامعاه  درصد( 2/82درصد در برابر  2/22درصد، دماوند 

درصاد   7/26)پاکدشت: در آنها اکثریت را داشته، با فاصله کمی غلبه با آقای رئیسی است 

درصاد در برابار    7/23درصاد، پیشاسا:    2/88درصد در برابر  7/22: ، ورامین3/83در برابر 

 (.8/3/6333درصد( )اقتصادنیسی،  2/86

ا فرایند تشدید مشارکت طبقات متسس  رو باه بااال و اقشاار بااالیی جامعاه در ایان       

انتخابات نیز ادامه یافته است. برخی ای اخبار غیررسمی  کایت ای آن دارد که مشارکت در 

درصد بسدش است. جهت مشاارکت نیاز گسیاای     78درصد و در منطقه سه  82 منطقه یک

 2/82درصد، منطقاه دو،   82که در منطقه یک،  دود  طسری های مقاله است؛ به تأیید یافته

درصد آرا باه آقاای رو اانی اختصااص یافتاه اسات. در این اا         82، 2درصد و در منطقه 

هاای رأی، باه مقایساه آماار رفتاار       ی صاندوق منظسر تبیین بهتر مسئله با ارجاع به برخ به

دهی در دو نقطه شهری متعلق به طبقه متسس  رو به باال )شهرک اکباتان و شاهرک   رأی

)محله جسادیاه( طای ساه     شهری متعلق به طبقه متسس  رو به پایینقدس( با یک محله 

 پرداییم.  جدول می

 صندوق منتخب شهرک اکباتان 62یک:  شمارشجدول 
 میزان آرای رئیسی میزان آرای روحانی صندوق شماره

001110133 1303 171 

001110113 1321 171 

001110133 353 003 

001110130 1505 33 

001110132 1135 005 

001110135 1331 51 

001110131 377 351 
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001110137 1000 31 

001110133 1113 133 

001110133 1373 11 

001110101 1512 31 

001110101 1112 53 

001110103 1113 33 

001110100 1135 75 

001110102 1335 33 

001110105 1153 31 

001110101 1133 70 

 

 صندوق منتخب شهرک غرب 62جدول شمارش دو: 
 شماره صندوق میزان آرای روحانی میزان آرای رئیسی

03 1317 001111133 

335 322 001111101 

173 1111 001111101 

32 1012 001111103 

13 1251 001111100 

301 1313 001111102 

110 1133 001111105 

73 1553 001111101 

135 1212 001111107 

30 1211 001111121 

155 1032 001111121 

113 1310 001111127 

111 1133 001111123 

37 1303 001111123 
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333 1315 001111151 

33 1103 001111151 

30 1531 001111153 

 

 صندوق منتخب جسادیه2 :سهجدول شمارش 
 شماره صندوق میزان آرای روحانی میزان آرای رئیسی

173 571 001113231 

133 511 001113231 

317 511 001113233 

102 211 001113230 

133 232 001113232 

152 521 001113235 

131 032 001113231 

72 050 001113237 

203 135 001113233 

057 135 001113233 

307 571 001113231 

101 533 001113231 

152 510 001113233 

131 132 001113230 

351 717 001113551 

 

 به رو متسس  طبقه به متعلق مناطق در مشارکت دهد، می نشان فسق جداول که چنانا 

متعلق باه   مناطق با منطقه، این های صندوق در شدش ریخته آرای اختالال. است بیشتر باال

 فاصاله  براین، افزون. است بسدش رأی 6222 تا 222  دود رقمی یینطبقه متسس  رو به پا

 امار  ایان . باشاد  مای  شاهر  پایین مناطق ای بیشتر بسیار رئیسی آقای با رو انی آقای آرای

 تهاران  اخیار  هاای  انتخاباات  در باال و باال به رو متسس  طبقه نقش تأیید بر دال ای نشانه

 . است
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ای در این دورش ای انتخابات  طسر فزایندش تنها خسد به اقشار طبقه متسس  رو به باال نها 

طلبان، نقش بسزایی در تبلیغ و  عنسان پایهاش اجتماعی فعال اصالح اند، بلکه به شرکت کردش

داشته، ای این طریق نیز در جلب  ویژش در فضای م ایی ترویج گفتمان آقای رو انی، به

ویژش طبقه متسس  رو به پایین به نف  آقای رو انی مشارکت  آرای دیهر اقشار جامعه، به

 اند. داشته

  نتیجه. 3
های اخیر بسدش اسات. باا    دهی مردم تهران در انتخابات این مقاله به دنبال تبیین رفتار رأی

م لس شسرای اسالمی، محسر اصلی مقاله  بسدن انتخابات دورش دهم تسجه به نقطه عطف 

شادش در   گیری ای ادبیات نظری انباشات  نیز این دورش است. در این مقاله سعی شدش با بهرش

دهی، به تبیین مشارکت کمی و کیفی در این دورش پرداخته شاسد. ای نظار     سیش رفتار رأی

دید ا سااس  دهنادگان در ایان دورش، بیشاتر باه علات تشا       مشارکت کمّی، افازایش رأی 

هاای   اثرگذاری اقشار طبقه متسس  رو به بااال و طبقاات بااالیی جامعاه باسد. ایان گاروش       

و  سادث به وقسع پیسسته بعد ای آن، مانناد   6332اجتماعی با تسجه به نتایج انتخابات سال 

کردند فضای سیاسی به سمت  پذیرش برجام و مخالفت دولت با گشت ارشاد، ا ساس می

رو، آنهاا   و انتظاراتشان است؛ لذا باید ایان فضاا را تاداوم بخشاید. ایایان      ها تحقق خساسته

ای در انتخاباات شارکت کردناد. ایان ا سااس اثرگاذاری همچناان در         صسرت فزایندش به

 های بعدی نیز تداوم داشت. انتخابات

دهای کماک    شناساانه رفتاار رأی   نهارندش در تبیین جهت مشارکت، ای رهیافت جامعاه 

دهندش اثرگذار است.  ها، اوالً، ساختار اجتماعی بر رفتار رأی بر اساس این نظریهگرفته است. 

های سیاسی با اذعان به این نکته، با تسجه به محدودیت مناب  و تسان  ثانیاً، ا زاب و جریان

ها و اقشار کلیدی کاه متمایال باه آنهاا      ای به گروش سایی، سعی دارند با نهاش ویژش گفتمان

ای دوساسیه میاان    را در جهت اهداال انتخاباتی خسد بسیج کنند. پس رابطه هستند، ایشان

تدریج شکل گیرد که باه   تساند به ا زاب سیاسی و ساختارهای اجتماعی متمایل به آنها می

  رفتار انتخاباتی جهت دهد.

ای دوسسیه میان چپ مدرن با  تدریج رابطه با تسجه به این رهیافت، طی دهه هشتاد به

تهاران   38طلباان در انتخاباات ساال     سس  رو به باال شکل گرفته است. اصاالح طبقه مت

کسشیدند با استفادش ای این پیسند، به بسیج این طبقه و اقشار نزدیک به آنها بپردایند و آنهاا  

رأی »خاسبی ای منطاق    را به نف  خسد به پای صندوق رأی بکشاانند. آنهاا در ایان راش باه    
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استفادش کردند. همچناین مسقعیات مرجا     « نیل به مسفقیت تشدید ا تمال»و « راهبردی

افرادی همچسن هاشمی و خاتمی، گساترش فعالیات رهباران فکاری ا اجتمااعی طبقاه        

ویژش تلهارام   های اجتماعی م ایی به متسس  رو به باال، فضای مناسب ای ادشدش در شبکه

که به آنها در مسفقیات   و مسقعیت هژمسن گفتمان دولت تدبیر و امید، ای جمله عساملی بسد

یعام   سایی طبقه متسس  رو به باال و اقشار نزدیک باه آن یااری رسااند. باه      فرایند بسیج

نهارندش، این امر کلید درک نتایج انتخابات دورش دهم م لاس شاسرای اساالمی در  اسیش     

 6331عسامال همچناان در انتخاباات ساال      انتخابیه تهران است. بسیاری ای این م مسعه

آفرینای   ویاژش نقاش   های اساسی مقاله، به خسبی یافته بسدند. آمار انتخابات این سال به فعال

 کند.  طبقه متسس  جدید رو به باال را تأیید می
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 norooznews.org/note/2016/03/4/4590 

 .13، شماره مهرنام ، «طبق  متوسط جدید و دینداری»(، 0831رنجبر، مقصود )تیر  -

، ته  ران، دانش  جاه ج  ام  ام  ام  اس  المی ای  ران مش  ارکت جبه   (، 0830زاده، رس  و) ) زارع -

 .  حسین

ش هر اس تان    01: جزئی ات آرای  31نت ای  انتخاب ات س ا)    »(، 1/8/0831)نیوز  اقتصاد سایت -

 ب  آدرس:  013911، کد خبر: «تهران
http://www.eghtesadnews.com/... 169470 

ش ورای اس المی    نتیج  نهایی پنجمین دوره انتخابات»، (80/1/0831) ایسنا خبرگزاری سایت -

 ، ب  آدرس: «شهر تهران
http://www.isna.ir/news/96023120539  

 :کد خب ر ، «نتای  انتخابات مجلس دهم تحلی  احمد توکلی از »(، 03/01/0831) فرارو سایت -

 ، ب  آدرس: 113301
http://fararu.com/fa/news/265510/ 

چرا اص ولجرایان   ،با وجود کسب اکثریت در ک  کشور»(، 01/01/0831)نیوز  فرهنگ سایت -

 ب  آدرس: 031198، شناس  خبر: «میدان را در تهران واگذار کردند؟
http://www.farhangnews.ir/content/182673 

تلجرامیزه شدن سیاست ایران، عملی ات مج ازی رئ یس    »(، 03/01/0831فرهنگ نیوز) سایت -

 ، ب  آدرس:184646   خبر: ، شناس«جمهور 
http://www.farhangnews.ir/content/184646 

http://www.farhangnews.ir/content/182673
http://www.farhangnews.ir/content/182673
http://www.farhangnews.ir/content/182673
http://www.eghtesadnews.com/
http://fararu.com/fa/news/265510/%E2%80%8C%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%E2%80%8C%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%87%D9%85
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در: « پ ارادوکس هوی ت در ای ران: تقاب   اس الم و لیبرالیس م      »(، 0838القلم، محم ود )  سری  -

پژوهش کده عل وم انس انی و     :، ته ران ایران در نسلی مناسبات و جوانانمحمدعلی محمدی، 

 اجتماعی جهاد دانشجاهی.

 گام نو. :، تهرانگرایان اصالح ذهنیت کالبدشکافی(، 0831سلیمی، حسین ) -

چ   س نتی، چ   م درن، ی ک تفکی ک:       »(، 13/0/0830شایان، علیرضا و مجی د یوس فی )   -

 .  نو حیات روزنام ، «وگو با هاشم آغاجری گفت

ر پیامدهای ظهور طبق  متوس ط جدی د د  »(، 0831زاده )بهار  قاسمی، صفت اهلل و رسو) زارع -

 . 3، سا) امنیت آفاق فصلنام ، «ایران

 تهدی دات  و ای ران  در اجتم اعی  طبق ات  تح وتت »، (0893مرداد و شهریور )قریب، حسین  -

 .018-011 شماره ،اقتصادی -سیاسی اطالعات ماهنام  ،«آن امنیتی بالقوه

 .19شماره ، مهرنام ، «ها شناسی رفتار انتخاباتی تهرانی جامع »(، 0833کاظمی، عباس )خرداد  -

، ش ماره  ما عصر نام هفت ، «شناختی رفتار انتخاباتی مردم تحلی  جامع »تا(،  کاویانی، حمید)بی -

130. 

 نمای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران.  (، سا)0830مطالعات راهبردی ) -

 :، ترجم  سید رحیم ابوالحس نی، ته ران  سیاسی مشارکت(، 0831میلبرث، لستر و لی  گوئ  ) -

 میزان. 

ی أر اصولجرایان در تهران از چ  چیزی شکس ت خوردن د؟  »(، 3/01/0831پور، وحید ) یامین -

شناس   خب ر:   ز، رج انیو ، «ه ا   طلبان تجلی س بک زن دگی متف اوت تهران ی     ب  لیست اصالح

 ب  آدرس: 183383
http://www.rajanews.com/235838/ 
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