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  چكيده
 جمهوري رياست انتخابات دوره نهمين انتخابات در نژاد احمدي محمود پيروزي

 به معاصر ايران اجتماعي سياسي تحوالت تاريخ در عطفي نقطه 1384 سال در
 و اقتصادي توسعه به معطوف هاي شاخص ارتقاي عليرغم چراكه. رود مي شمار
 كه شد مردم منتخب نامزدي خاتمي، و هاشمي آقايان دوره در سياسي توسعه
 تحليل با دارد نظر در مقاله اين. كرد مي نمايندگي را متفاوتي سياسي هاي ارزش

 و هاشمي آقايان جمهوري رياست دوران توسعه هاي برنامه سياسي پيامدهاي
 پيشروي نظريه اساس بر را 84 سال انتخابات در نژاد احمدي پيروزي علل خاتمي

 روند دهد، مي نشان آمده دست به نتايج. كند وتحليل تجزيه بيات آصف محرومين
 كه شد جديدي متوسط طبقه گيري شكل به منجر هاشمي، دوران اقتصادي نوسازي

 زيادي هاي چالش با اصالحات دوران در طبقه اين اما كرد، خلق را خرداد دوم
 گرايش و طرف ازيك متوسط طبقه انفعال اين. گراييد انفعال به رو و شد مواجه
 سال انتخابات در نژاد احمدي گريضداشرافي هاي وعده به جامعه محروم طبقات

 انفعال معلول نژاد احمدي پيروزي ديگر عبارت به. زد رقم را انتخابات نتيجه 84
  .بود محرومان پيشروي و متوسط طبقه
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  مقدمه. 1
هاي پس از انقالب در مواردي به بروز  انتخابات رياست جمهوري در ايران، در سال

هاي رأي  و چندين بار نامزدي از صندوق آور منجر شده غيرمنتظره و شگفت نتايج
پيروز بيرون آمده كه عموم ناظران، شانس چنداني براي پيروزي وي در انتخابات در 

كردند پيروزي وي با آراي بسيار بااليي همراه  كم تصور نمي و يا دست گرفتند نظر نمي
صدر، شهيد  به پيروزي همراه با آراي باالي بني توان باره براي نمونه مي دراين. باشد

زماني كه در انتخابات دوره . نژاد اشاره كرد و محمود احمدي رجايي، محمد خاتمي
بيني معمول، نام سيد محمد خاتمي در مقابل  هفتم رياست جمهوري، برخالف پيش

يكي از  هاي رأي بيرون آمد، اكبر ناطق نوري با اكثريت قاطع از صندوق رقيبش علي
طلبان كه روي ميز  ترين عوامل تأثيرگذار در پيروزي وبرتري اصالح ترين وجدي مهم

آفريني قشرهاي طبقه متوسط جديد از  كاري پژوهشگران و محققان قرار گرفت، نقش
قبيل دانشجويان، اساتيد، روشنفكران، كارمندان، شهرنشينان و كارآفرينان در انتخابات 

طلبانه خود را در قالب شركت در اولين  مردم گرايشات اصالحدر طول اين دوره . بود
به . و انتخابات مجلس ششم نشان دادند )1377(دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا 

طلبانه در  ها و تفكرات اصالح همين دليل برخي تحليل گران معتقد بودند گرايش
  .برگشت شده است بلطلبي غيرقا و سير اصالح هاي زيرين جامعه رسوخ كرده اليه

طلب ايران بار ديگر در  جمهور اصالح نيز تكرار شد و رئيس 1380اين نتايج در سال  
ها، درباره نتايج انتخابات به  اين انتخابات، پيروز شد و در اين حال بار ديگر تحليل

حال نتايج انتخابات در سال  بااين. آفريني گسترده طبقه متوسط جديد تأكيد شد نقش
به نوعي شعارها و عاليق  در اين انتخابات نامزد يا نامزدهايي كه به. دگرگون شد 1384

طور مشخص يا به دور دوم  كردند، به مرتبط با طبقه متوسط جديد را نمايندگي مي
ها و نيروهاي منتسب  انتخابات نرسيدند و يا در دور دوم باوجود حمايت گسترده طيف

پيروزي در انتخابات بازماندند و در عوض نامزدي به عاليق و منافع طبقه متوسط، از 
طورمعمول به  يافت كه بر شعارها و عاليق متفاوتي ازآنچه به به پيروزي گسترده دست
  .كرد شد تأكيد مي ويژه طبقه متوسط جديد نسبت داده مي قشرهاي مياني جامعه و به

گران و كارشناسان نژاد در اين انتخابات ذهن بسياري از تحليل  پيروزي آقاي احمدي
گرايي در  مسائل سياسي را به خود مشغول كرد، زيرا حتي در بين طيف جريان اصول

مقايسه با ساير كانديداي اصولگرا مانند محمدباقر قاليباف، شانس كمتري براي پيروزي 
 اي كه در ذهن بسياري از تحليلگران سياسي به مسئله. شد نژاد تصور مي آقاي احمدي
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بارت بود از اينكه، چرا مردمي كه در انتخابات هفتمين دوره رياست وجود آمد، ع
باره در  يك طلب رأي داده بودند، به ازآن به جريان اصالح جمهوري و چند انتخابات پس

گرايي و  نژاد كه نماينده جريان اصول به آقاي احمدي 1384انتخابات رياست جمهوري 
بنابراين سؤال اصلي مقاله حاضر اين  ؛طلبي بود، متمايل شدند مخالف جريان اصالح

طلبانه در جامعه و اقبال عمومي به  هاي اصالح كه چرا عليرغم گسترش شاخص است
آقاي  1384انتخابات رياست جمهوري سال  ها در دوره اصالحات، در اين ارزش

اي  كرد پيروز انتخابات شد؟ فرضيه هاي متفاوتي را نمايندگي مي نژاد كه ارزش احمدي
نژاد در  پيروزي آقاي احمدي در پاسخ به سؤال مطرح گرديده عبارت است از اينكه، كه

معلول دو پديده انفعال طبقه متوسط و پيشروي طبقات محروم در  1384انتخابات سال 
  .جامعه بود

  
 نظريه پيشروي آرام آصف بيات: چارچوب نظري.2

وي آثار . اجتماعي استنظري برجسته در حوزه مسائل  آصف بيات، محقق و صاحب
دستان شهري در جامعه ايران خلق كرده  ارزشمندي در تحليل جنبش كارگري و تهي

يك تحقيق ميداني به تحليل جنبش  هاي خياباني، بر پايه وي در كتاب سياست. است
هاي  و حاصل تحليل در جامعه ايران پرداخته 77 الي 55هاي  دستان شهري بين سال تهي

آصف بيات در اين . نظريه پيشروي آرام مردم شهري ارائه كرده است خود را در قالب
دستان و بسيج و تجهيز  كتاب دنبال آن است كه پويايي حركت پيشروي آرام تهي

ها  دستان و بسيج كنندگان خارج از آن شان را تبيين كند و روابط پيچيده بين تهي جمعي
ها،  صلي اين كتاب بر جريانتأكيد ا. و روابط محلي و دولت را به بحث بگذارد

توسط مردم عادي، براي گذران زندگي » آن پايين«هايي است كه در  ها و تاكتيك حركت
و امرارمعاش، حضور در عرصه عمومي، ارتقاي كيفيت زندگي و يا مقاومت سياسي 

آنچه براي بيات اهميت دارد، فهم اين نكته است كه مردم عادي، يعني . شود اتخاذ مي
. كنند چگونه فكر و عمل مي... نشينان و  ان شهري، زنان، جوانان، حاشيهدست تهي
، تالشي است در جهت »پيشروي آرام«ديگر، هدف بيات از تدوين تئوري  عبارت به

و  هاي خاموش و پنهاني از فعاليت هايي نظري براي مشاهدة جنبه گشودن دريچه
. دهند دگي انجام ميمقاومت روزانة مردم عادي كه در جهت بهبود شرايط زن

: اند از برد، عبارت ترين مفاهيمي كه بيات در تشريح اين نظريه بكار مي برجسته
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، »هاي انفعالي شبكه«، »زندگي شرافتمندانه«، »ضرورت بقاء«، »هاي فاقد امتياز گروه«
بيات، پيشروي آرام . »هاي خياباني سياست«و  »هاي غيررسمي سياست«، »عمل مستقيم«

دستان جهان سوم كه  و كوشش هميشگي، روزمره و جزئي و غالباً خاموش تهيتقال «را 
: 1379بيات، (كند  تعريف مي» گيرد در برخي مقاطع تاريخي ويژگي جمعي به خود مي

صورت فردي و  يافته يا به در اين نظريه شهروندان فعال از طريق جنبش سازمان). 279
نظريه پيشروي آرام بر ). 16:1390نصري،(پردازند  نامنظم، به ابراز و تشخص خود مي

ها و جامعه، گسست عيني و فعالي وجود دارد و جامعه  اين فرضيه بناشده كه بين دولت
گير عليه دولت بپردازد  اي نفس تواند هويت و منفعت خود را فروگذاشته، به مبارزه مي

يروهاي ها ن نشين فرض نظريه فوق اين است كه حاشيه .)18ـ  15: 1394راوش، (
  .شوند كه به هنگام ضرورت به نيروهاي برانداز تبديل مي اي هستند بالقوه

نخستين هدف . كنند در نظريه پيشروي آرام، محرومان دو هدف عمده را دنبال مي
كه در شكل به دست آوردن غيرقانوني و مستقيم  هاست توزيع مجدد امكانات و فرصت

ها،  روي پياده(فضاهاي عمومي ) برق كشي، لوله زمين، سرپناه، آب(مصرف جمعي 
وكار مطلوب و جايگاه  شرايط كسب(ها  فرصت) ها ها، پاركينگ ها، تقاطع خيابان

هاي زندگي كه براي بقا و حداقل استاندارد و تداوم حيات  و ديگر شانس) اجتماعي
هدف ديگر كسب استقالل داخلي چه فرهنگي و چه سياسي از . يابد الزم آن نمود مي

 ).29:1391بيات، (شده از طرف دولت است  هاي اعمال رات، نهادها و نظاممقر

فروشان خياباني،  دستان شهري، مانند كارگران بيكار، مهاجرين، آوارگان، دست تهي
كه از  هاي فاقد امتيازي هستند ، گروه...و  هاي غيررسمي تصرف كنندگان سكونتگاه

درواقع، . اند نشينان شهرت يافته ه حاشيهو ب بسياري امكانات زندگي شهري محروم بوده
ها سلب شده  هاي الزم براي يك زندگي مناسب و شرافتمندانه از آن بسياري از حداقل

و  هاي الزم براي بقاء رو، نيازهاي اصلي آنان، نخست تأمين و حفظ حداقل ازاين. است
ضرورت . تازآن، ايجاد شرايطي اخالقي براي داشتن يك زندگي شرافتمندانه اس پس

هاي فاقد امتياز  ها و اقدامات گروه ساز فعاليت پاسخگويي به اين نيازها است كه زمينه
تمايل «و » اضطرار بقاء«بدين ترتيب، پيشروي آرام، پاسخ طبيعي و اخالقي به . شود مي

از اين نظريه براي پيشروي ). 35: 1379بيات، (است » به داشتن يك زندگي شرافتمندانه
  .كنيم استفاده مي 1384ر انتخابات رياست جمهوري سال محرومان د
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 جمهوري رياست اجتماعي ايران درآستانه نهمين انتخاباتـ  شرايط سياسي.3

  گيري طبقه متوسط شكل.1ـ3
 نظران و تحليلگران علوم اجتماعي مورداشاره صاحب كه پارامترهايي نيتر ييكي از اصل
جايگاه طبقه متوسط در بافت اجتماعي ايران و ، قراردادنداين تحوالت مبنا در تحليل 

اي از مردم،  طبقه به معناي رسته .ميزان اثرگذاري اين قشر در فرآيندهاي سياسي است
گروهي از مردم به شمار آورد كه  توان يم ها كه آن دسته يا صنف و مرتبه است

روختن وسيله قدرتشان براي ف يي كه بهها فرصتي زندگي همساني دارند؛ ها فرصت
طبقه متوسط بخشي ). 42: 1384وبر، ( شود يمي كسب درآمد تعيين ها مهارتكاالها و 

طبقات قرارگرفته  نيتر نييپااز جامعه است كه در جايگاه متوسطي ميان باالترين و 
است و ازجمله مشخصات آن سطح باالي انسجام، درامد، مصرف، مالكيت مادي، 

افراد متعلق به اين  .(Daly, 2008; 16)است روشنفكري و استعداد و مهارت باال در كار 
تا جامعه دلخواهشان  كنند يم ركتمشا ورسوم آدابها و  طبقه در تثبيت هنجارها، ارزش

به  اي وعده كارند محافظهمترقي و اي  عدهد طبقه متوسط مختلف هستند، فراند ابساز را
 هستند تفاوت بينيز  اي وعدهلحاظ سياسي فعال  (Boundreau, 1999: 1)به عبارتي ؛ 

خصلت اصلي اين طبقه نه مطالبات اقتصادي محض، بلكه مطالبات فرهنگي، اجتماعي 
اين گروه خود را نه همچون طبقه  .و خصوصاً سياسي از طريق فرآيند دموكراتيك است

هاي مالي  دانند و نه مثل طبقات باال از سياست دست وابسته به حكومت مي تهي
 ترين نيروي حال حاضر جامعه عنوان مهم كنند؛ بلكه خود را به برداري مي حكومت بهره

دانند و خواهان تجدد و  گرايي و حكومت مي و نيرويي قدرتمند در مقابل سنت
 پژوهش، اين در جديد متوسط طبقه از منظوراند؛  از ساحت قدرت زدايي ژيايدئولو
 چون مشاغلي صاحبان يعني شهري، كرده تحصيل و باسواد اجتماعي نيروهاي تمام

 روشنفكران، وكال، مهندسان، پزشكان، حقوقدانان، حكومتي، بگيران حقوق يا ديوانيان
 معلمان، نگاران، روزنامه ها، تكنيسين دانشجويان، دانشگاه، اساتيد هنرمندان، فرهنگيان،

 تغيير و معاش تأمين تالش در فكري صورت به كه ديگري شخصيت هر و مديران
 طبقه جزو كنند، مي يدي غير كار ديگر عبارت به و موجودند وضع سياسي و اجتماعي
گيري  هاي شكل هرچند ريشه). 130: 1393بشيريه، ( شوند مي محسوب جديد متوسط

گردد، اما تحوالتي در دو دهه پس  طبقه متوسط در ايران به دوران قبل از انقالب بازمي
 .گيري طبقه متوسط در ايران شد كه باعث تسريع روند شكل از انقالب اسالمي رخ داد

  .هاي اين تحول اشاره خواهيم كرد در ذيل به شاخصه
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 تحصيل در ايرانافزايش ميزان سواد و . 2ـ3
باشد،  ها مي هاي اصلي طبقه متوسط ميزان سواد و تحصيالت آن يكي از مشخصه

جيمز بيل براي . افزايش سواد منجر به افزايش وزن طبقه متوسط در جامعه خواهد شد
ها را در چارچوب  تحليل رفتار سياسي دانشجويان ايراني در دهه شصت و هفتاد آن

طبقه متوسط به نظر او به درجاتي متفاوت با . ي قرار دادهطبقه متوسط و متخصص ايران
با تأسي از نظرات . )Bill,1969( اجتماعي سنتي در تقابل هستند –الگوهاي سياسي 

و  1360فوق پژوهش حاضر برآن است كه در ايران بعد از انقالب و بخصوص در دهه 
ايراني تأثيرات و كرده در جامعه  هجري شمسي رشد سريع تعداد افراد تحصيل 1370

به عبارتي . پيامدهاي مهمي در پيدايش شرايط اجتماعي و سياسي ايران داشته است
كرده منجر به افزايش طبقه متوسط جديد در جامعه ايران  افزايش جوانان تحصيل

  .گرديده است
اي كه درصد  گونه در دو دهه اول انقالب سواد و آموزش رشد فراواني داشته است، به

درصد در  80و  1365درصد در سال  5/52به  1355درصد در سال  5/47از  باسوادي
را در سال  250,000به  1356در سال  154000رسيد و تعداد دانشجويان از  1375سال 
ميليون  5/7حال در طول اين مدت تعداد دانش آموزان كشور از  درعين. رسيد 1376

سطح افزايش سوادآموزي و آموزش . )645: 1387سالنامه مركز آمار كشور، ( ديرسنفر 
هاي  در فاصله سال. در ميان زنان كشور نيز در اين دوره رشد چشمگيري داشته است

درصد در كل كشور رسيده  74درصد به بيش از  36نسبت زنان باسواد از  75تا  56
سطح دختران . درصد نيز گذشته است 82كه اين نسبت در مناطق شهري حتي از  است

 1376كه در سال  طوري به. متوسطه و عالي هم رشد چشمگيري داشته است در آموزش
سالنامه . (دادند ها را دختران تشكيل مي شدگان دانشگاه درصد از پذيرفته 51بيش از 

بدين ترتيب در فاصله دو دهه پس از انقالب جامعه ما به ). 651: 1387آماري كشور، 
اين ميان افزايش شمار  يافت در سطح جديدي از فرهنگ و آموزش دست

كردگان دانشگاهي اهميت بيشتري دارد و زمينه تغيير در نظام ارزشي جامعه،  تحصيل
را ... جويانه، نوگرايي، تكثرگرايي و گسترش يافتن باورهاي دموكراتيك و مشاركت

  ).66-137: 1380ربيعي، (آورد  فراهم مي
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ه كردن طبقه متوسط مدرن بوده، زيرا كارگزاران عمده اين به بعد براي فرب 1370از دهه 
خود بيشتر از اين طبقه بوده و ...) كارگردانان و بازيگران و نظير نويسندگان،(ها  رسانه

. هاي جمعي جديد نيز صادق است اين امر در مورد رسانه. اند خاطر داشته به آن تعلق
هاي جديد و از سوي ديگر  نهسوي بيشتر مخاطبين رسا طبقه متوسط جديد از يك

براي مثال، با افزايش ضريب نفوذ اينترنت در ايران، . ها هستند كارگزاران عمده آن
هاي الكترونيكي و ديجيتالي در فضاي فناوري  سال شاهد افزايش تعداد رسانه به سال
د همه اين موار. هستيم) ها ها و روزنامه ها، وبالگ سايت ها، وب مانند خبرگزاري( وب
هاي جديد است  ويژه رسانه هاي جمعي به دهنده تأثيرپذيري طبقه متوسط از رسانه نشان

 .ها دارد وسيله اين رسانه و حكايت از گسترش فرهنگ طبقه متوسط جديد به
جلد در كشور منتشر  286/338/7عنوان كتاب با تيتراژ  897/12مجموعاً  1375در سال 

اين رقم در سال . عنوان ترجمه بوده است 2535تأليف  362/10كه از اين تعداد  شد
 بر. عنوان كتاب بوده است 1689جمعاً  1355عنوان كتاب و در سال  812/3، 1365

كه اين رقم در سال  عنوان بود، درحالي 835تعداد نشريات  1375اساس آمارها در سال 
اكويي، ني(بوده است  82، 1355نشريه شامل مجله و روزنامه و در سال  320، 1365
ها هم رشدي فزاينده  در كنار رشد تعداد مطبوعات افزايش شمارگان آن). 105: 1388

با پيشتازي مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات و  1372ايران در سال . داشته است
و اين مركز با استفاده از يك  با همكاري دانشگاه وين در اتريش با اينترنت پيوند يافت

ثانيه برخي مراكز دانشگاهي را از طريق خط اختصاصي خود به بايتي در  9600خط 
  ).175: 1384ايزدي، . (اينترنت وصل كرد

  
  قدرت گرفتن طبقه متوسط. 4

واقعه دوم خرداد و ظهور گفتمان جامعه مدني، بدون ترديد شروع دوران جديدي در 
ايران و جايگاه طبقه متوسط در بافت اجتماعي  .حيات سياسي، اجتماعي ايران است

 ترين اصلييكي از  توان ميميزان اثرگذاري اين قشر در فرآيندهاي سياسي را 
منتهي به دوم خرداد در تحليل چرايي وقوع اين  هاي سالپارامترهايي دانست كه در 

 اي عمدهدر بخش  درواقع. است شده واقعو تحليلگران  نظران صاحب مورداشارهپديده 
، رشد و انسجام طبقه شده بياندوم خرداد براي تبيين آن  كه پس از واقعه هايي تحليلاز 

متوسط و گسترش ميزان اثرگذاري آن عاملي مهم در حدوث واقعه دوم خرداد دانسته 
تحوالت . مقدمه مشاركت طبقه متوسط در قدرت است 76دوم خرداد  .شده است
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 جديدي شدگيري طبقه متوسط  گرفته در دوران سازندگي، منجر به شكل اقتصادي شكل
هايي مانند روشنفكران، دانشجويان،  گروه(كه خواهان حضور در عرصه سياسي بودند، 

ولي دولت سازندگي فضاي مناسب براي حضور اين طبقه در سياست ) شهرنشينان
 در تعارضي با نسبي طور به انقالب دهه از درواقع پس از گذشت دو. فراهم نكرد
 كمي رشد شاهد سو يك از چراكه هستيم،روبرو  جديد متوسط طبقه وضعيت خصوص

 مشاغل و شهري زندگي سبك تحصيالت و و مهاجرتي و شهري توسعه با طبقه اين
 را طبقه اين كه نمايندگي احزابي ضعف دليل به ديگر سويي از و هستيم روبرو دولتي
 كار روي از درواقع بعد .هستيم طبقه اين سياسي مشاركت كاهش شاهد باشند، داشته
 تحرك اقتصادي و توسعه واسطه به سازندگي يدوره در رفسنجاني، دولت هاشمي آمدن

به  رو جديد متوسط طبقه عاليق پذيرفت، صورت دوره اين در كه نسبي اجتماعي
 رفسنجاني دولت اقتصادي توسعه هاي اما بايد گفت كه سياست .نهاد گسترش
 متوسط طبقه و روشنفكري رشد جمعيت عالي، آموزش گسترش موجبات كه درحالي
 و كرده تحصيل اقشار سبب بيگانگي مدني، جامعه انقباض اما آورد، فراهم را جديد

 بر نوسازي تأثير از دولت سازندگي دليل همين به. شد دولت و سياسي نظام از روشنفكر
 كه خاتمي محمد بعدي سيد انتخابات در كه شد موجب امر همين و ماند غافل سياست
خارج قرار داده بود،  در هم و داخل در هم سياسي فضاي بازنمودن محور بر شعارش

با تحوالت فوق كه بستر را براي ). 65-62، 1382زيباكالم، (پيروز انتخابات شود
 عمدتاً ي جديد در ايران تحت عنوان طبقه متوسط جديد كه گيري و تكوين طبقه شكل

 در مشاركت خواهان تدريج به بودند ،...  و بگير حقوق شهرنشين، كرده، تحصيل
 دليل به كه شود مي شروع ازآنجا مشكل اما شوند؛ مي اجتماعي و سياسي هاي عرصه
 و احزاب نظير اجتماعي و سياسي نهادهاي اين دوره، در مناسب سياسي توسعه فقدان
 نهادهاي و مجلس جمعي، هاي رسانه و مطبوعات صنفي، و سياسي هاي تشكل
 پاسخ را جديد طبقه سياسي اين انتظارات بتوانند كه حكومت از مستقل گذاري قانون
 اقتصادي توسعه ميان تدريج به و شود نمي برآورده مطالباتش درنتيجه .ندارد وجود دهند

زمينه را براي ابراز وجود اين طبقه فراهم  1376تا اينكه خرداد  افتاده شكاف سياسي و
شعار توسعه سياسي، جامعه  76خابات خرداد با توجه به اينكه آقاي خاتمي در انت. كرد

داد، طبقه متوسط مطالبات سياسي خود را در گفتمان تبليغاتي  مدني و آزادي سر مي
  ).15-12، 1389بحراني، (ديد و به سمت وي گرايش پيدا كرد خاتمي مي
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و برگزاري اولين دوره انتخابات شوراي اسالمي   76پس از وقوع جريان دوم خرداد 
روستا ، اغلب بر اين اعتقاد بودند كه بستر براي نهادينگي و تثبيت گفتمان طبقه شهر و 

). 30ـ 28: 1394راوش، ( متوسط در ساختار سياسي ـ اجتماعي ايران ميسر شده است
سياسي بعد از دوم خرداد بود، اين  يها انتخابات شوراها چون اولين ميدان رقابت جناح

سياسي با تمام توان به ميدان بيايند و خود را در  يها انيامر را در پي داشت كه جر
طلبي  گرايي و اصالح ي مختلف جريان اصولها فيط. معرض افكار عمومي قرار دهند

در  .برگزار شد 1377اسفند  7باالخره انتخابات در . در اين انتخابات به رقابت پرداختند
شوراي شهر به رقابت  900و شوراي روستا  35000اين انتخابات نيم ميليون نامزد براي 

با اعالم نتايج انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا مشخص شد كه هر پرداختند، 
عبداهللا ـ كارگزاران چون  طلب هاي اصالح به پارلمان پايتخت از چهره يافته راهنفر  15

  . و جميله كديور هستند زاده اصغر، ابراهيم فر عطرياننوري، سعيد حجاريان، محمد 
 پديد متوسط طبقه فعاليت براي بيشتري فرصت انتخابات شوراي شهر و روستا، از پس
انتخابات  1378در زمستان  .كرد پيدا ادامه چنان هم طبقه اين رشد، صعودي و سير آمد

مردم حامي اصالحات مجلس پنجم . ششمين دوره مجلس شوراي اسالمي برگزار شد
استيضاح وزير كشور . دانستند يمصالحات را ركن قدرتمندي در مقابله با دولت ا

و درنهايت بركناري ) عطااهللا مهاجراني( فرهنگ و ارشاد اسالمي و وزير )عبداهللا نوري(
عبداهللا نوري، ارائه و تصويب لوايحي كه كامالً برخالف مطالبات جنبش اصالحي بود 

در اين ميان طبقه . مانند اليحه مطبوعات حاكي از رودررويي مجلس با دولت بود
س گيري مجل كه با در اختيار كرد يمعنوان بدنه جنبش دوم خرداد تصور  متوسط به

در همين رابطه اكبر گنجي . به ادامه پرصالبت حركت اصالحي اميدوار بود توان يم
همگي بايد پاي  ميخواه يمكه اگر ما آزادي، دموكراسي حقوق بشر و امنيت  گفت يم

ي رأي بروند و ها صندوقپاي  ميليون ايراني به 30اگر . ي رأي حاضر شويمها صندوق
تمام قوانين ناقص حقوق  توان يمآنگاه . بفرستندطلبان دموكرات را به مجلس  اصالح

باالخره ). Boroumand: 2000: 127(بشر، حقوق مدني و قانون اساسي را لغو كرد 
خورشيدي،  1378 بهمن 29، در تاريخ مجلس شوراي اسالميششمين دوره  انتخابات
با محوريت حزب مشاركت اسالمي و دفتر تحكيم  جبهه دوم خردادشد و  برگزار

، فهرست تهران بزرگدر . وحدت توانست اكثريت مطلق مجلس را به دست آورد
هاي اين حوزه را  كرسي ٪90، جبهه مشاركت ايران اسالمينامزدهاي پيشنهادي حزب 

 .كسب كرد
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  1380-1384 هاي تحوالت سياسي ـ اجتماعي طي سال.5
  انفعال طبقه متوسط. 5-1
به مرجعيت سياسي دست پيدا كند و  76هرچند طبقه متوسط توانست در خرداد  

و با پيروزي در اولين دوره انتخابات شوراي شهر و روستا و  قدرت را به دست گيرد
فصلي جديد در حيات سياسي  79مجلس ششم قدرت خود را تداوم بخشد، اما از بهار 

ي است كه اصالحات كه طبقه متوسط را ا اين دوره، دوره. آيد وجود مي اين طبقه به
و طبقه متوسط از مرجعيت  شود كرد، با فشارها و مشكالتي مواجه مي نمايندگي مي
ناكارآمدي مجلس ششم و بلوكه شدن مصوبات آن، . گردد و منفعل مي سياسي خارج

توقيف برخي مطبوعات، گسترش برخورد با جريانات دانشجويي و روشنفكري، رد 
گسترده، ياس و نااميدي در بدنه جنبش كه به تحريم انتخابات دومين هاي  صالحيت

توان  را مي دوره شوراها و مجلس هفتم و تا حدودي رياست جمهوري نهم انجاميد
  . هاي افول اصالحات كه به انفعال طبقه متوسط منجر شد، تلقي كرد ترين شاخص مهم
  :ترين عوامل انفعال طبقه متوسط عبارت بودند از مهم
 ها جنبشيكي از عواملي كه در موفقيت يا شكست : دهي عدم تشكيالت و سازمان) الف

با توجه به اينكه جنبش دوم خرداد . دهي است ، تشكيالت و سازمانكند يمنقش بازي 
و احزاب قدرتمندي كه فراگير  ها سازمانكرد،  مطالبات طبقه متوسط را نمايندگي مي

 76و بتوانند طبقه متوسط را كه در دوم خرداد  شته باشندبوده و قابليت تشكيالتي باال دا
بسياري اين . را گرداوري كند، در جبهه اصالحات وجود نداشت به اجماع رسيده بودند

چون اين جريان تشكيالت . پندارند يمي حركت دوم خرداد ها ضعفعامل را يكي از 
مقاطعي كه الزم است، تا در  دهي كند نداشت، نتوانست مردم طبقه متوسط را سازمان

يي ها سازماناحزاب يا  .ها مشكالتي را حل كند و با حضور آن نقشي به عهده بگيرند
قبل از آنكه ... چون مشاركت، مجمع روحانيون، سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و 

يك حزب سرتاسري باقابليت بسيج اجتماعي باشند، شبيه به محافل دوستانه يا چند ده 
  .چند صد عضو بودنديا حداكثر 

ي فراگير ها سازمان ها آنطلبان تنها در سطح احزاب نخبگان باقي ماندند،  احزاب اصالح
اين . مردمي قدرتمندي كه براي يك بسيج اجتماعي موفق الزم است در اختيار نداشتند

مجمع روحانيون مبارز، سازمان مجاهدين انقالب اسالمي،  ها آناحزاب كه عمده 
شدت  يي بهها حلقهازندگي ايران و حزب مشاركت ايران اسالمي بودند، از كارگزاران س

اين . شده بودند دهندگان از طرف ديگر تشكيل طرف و رأي متنوع ولي محدود ازيك
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يك قادر به بسيج  كه هيچ يي باقي ماندندها سازماندر حد  ها تنوعاحزاب عليرغم 
  ).mahdavi, 2006: 16(عمومي نبودند 

رابطه مستمر و مداوم بين بدنه جنبش و رأس : شكاف بين بدنه جنبش و رأس آن) ب
سران جنبش بايد همواره از نزديك به . عوامل موفقيت يك جنبش است نيتر مهمآن از 

ي بدنه اجتماعي خودآگاه و مانع ايجاد شكاف بين رهبران و بدنه ها خواستهمطالبات و 
يكي . بش باعث شكست اهداف جنبش خواهد شدشكاف بين نخبگان و بدنه جن. شوند

از عواملي كه به شكست جريان اصالحات انجاميد، شكافي بود كه بين طبقه متوسط 
درواقع يك جنبش . وجود آمد ي آن بهاسيسعنوان بدنه جنبش اصالحات و نخبگان  به

 ها نيهماي متولي آن نشدند و  كه بدون سر بوده و در عمل عده وجود آمد اجتماعي به
دهي جنبش تأثير منفي  اين عامل بسيار مهم، بر سازمان. نيز آن را به شكست كشاندند

رو  اي روبه و هم عمالً بسياري از منابع عمل جمعي را با پيامدهاي غيرمترقبه گذاشت؛
بر اين اساس هرگونه . اند نمودهتر ارزيابي  بسياري بدنه جنبش را راديكال. كرد

اي  عواقب غيرمنتظره توانست يمكنش جمعي از بدنه جنبش دهي يا دعوت به  سازمان
وضوح ريزش  يكي از وقايعي كه به. طلبان دوم خردادي داشته باشد براي اصالح

حمايت بدنه  ، عدمدهد يمطلبي دوم خرداد را نشان  نيروهاي طبقه متوسط از اصالح
عيار افول  مهمچنين، نمود عيني و تما. جامعه از تحصن نمايندگان مجلس ششم بود

طلب در جريان دومين دوره انتخابات شوراي شهر و  پايگاه اجتماعي جريان اصالح
ي قانوني و ها گروهدر اين انتخابات عليرغم اينكه تمام . خوبي نمايان گرديد روستا به

آميز امكان حضور و مشاركت در انتخابات را  حتي غيرقانوني اما ملتزم به كنش مسالمت
شهرها را كسب  ي كالنها يكرسكاران با حداقل رأي ممكن اكثر  افظهولي مح .يافتند
  ).93ـ 87: 1394 راوش،(كردند

يافته، براي اينكه  يك جنبش سازمان: طلب وجود تشتت آراء ميان نخبگان اصالح) ج
وحدت و  ي خود را پيش ببرد، الزم است سطح بااليي ازها برنامهبتواند اهداف و 

بروز شكاف و اختالف . هبران و نخبگان آن وجود داشته باشدهمبستگي آراء در بين ر
رو باشد، مانع از  يي روبهها چالشدر بين نخبگان جنبش، باألخص زماني كه جنبش با 

حركت موسوم . سازد يمو آن را با موانع جدي مواجه  شود يمپيشبرد اهداف آن جنبش 
دوم خردادي  نخبگان. برد يمبه اصالحات از فقدان يك مركز فكر و مركز انديشه رنج 

عنوان  درواقع جبهه دوم خرداد به. و مطالبات متنوعي از اصالحات داشتند ها برداشت
و چون بعد از پيروزي  مجموعه سياسي رأس اصالحات بعد از پيروزي تشكيل شد
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كه  شده است گفت كه در حقيقت بر مجموعه دوم خرداد تحميل توان يمتشكيل شد، 
يي با يكديگر تعامل نزديك داشته ها يدشوارخاطر يك مجموعه  به گرد هم بيايند و

  ).36: 1381قوچاني، ( دهد يميك خاصيت شكنندگي  باشند اين ويژگي به آن
شده بودند يك گروه  طلبان در دوران خاتمي به دو گروه تقسيم عالوه بر اين اصالح

ي ديگر مانند خواهان سرعت بخشيدن به ايجاد تغييرات ساختاري بودند و گروه
. كردند يمشخص خاتمي بر پيشبرد فرآيند اصالحات در قالب ساختار موجود تأكيد 

خاتمي و طرفداران گروه دوم اگر هم به تغيير ساختارهاي كشور اعتقاد داشتند، پيگيري 
كه گروه نخست با  ، درحاليكردند يمآن را در چارچوب قوانين و مقررات موجود دنبال 

ي اجتماعي از ها جنبشطاي استراتژيك تنها راه اصالحات را تقويت تفكر افراطي و خ
رغم اين دودستگي در جبهه اصالحات گروه سومي  به. دانستند يمطريق تغييرات سريع 

هم وجود داشت كه صرفاً براي مخالفت با گروه رقيب آراي خود را به سبد 
يف مختلف فكري و يا بنابراين، اين جنبش عمالً چند ط طلبان ريخته بودند؛ اصالح

و هدايت امور به سمت هدف  ها آنانبوهي از مطالبات بود كه ايجاد هماهنگي بين 
  ).50: 1385اثني عشري، ( ديرس يمواحد قدري دشوار به نظر 
طلب در  عنوان پايگاه اصلي نيروهاي خط امام و سپس اصالح دفتر تحكيم وحدت كه به

كه عمالً دفتر تحكيم  طوري به. فات دروني شد، داراي اختالشد يمشناخته  ها دانشگاه
طيف عالمه، طيف شيراز و طيف سوم كه . شده بود وحدت به سه انشعاب تقسيم

ي تهران، شهيد بهشتي و تربيت مدرس ها دانشگاهمتشكل از جمعي از دانشجويان 
 كاري گروه شيراز هم بودند، اين طيف ضمن مخالفت با تندروي گروه عالمه، با محافظه

 .مخالف بود
  
  پيشروي محرومين. 2ـ5
تا  انفعال طبقه متوسط زمينه را براي گروهي تازه تأسيس به نام آبادگران فراهم كرد 

ها را  دهي و جذب طبقات محروم جامعه بپردازد و آن درانفعال طبقه متوسط به سازمان
اعالم  1381بهمن  20آبادگران ابتدا در . براي سهيم شدن در قدرت سياسي تجهيز نمايد

اولين تجربه حضور آبادگران شركت در ). 1970: 1385ازغندي، (موجوديت كرد 
شوراي  نظارت استصوابيدر اين انتخابات . انتخابات دور دوم شوراي شهر و روستا بود

ي قانوني و حتي غيرقانوني اما ملتزم به كنش ها گروهنگهبان نبود، براي همين تمام 
امكان حضور و مشاركت ) مذهبي-ازجمله نهضت آزادي و نيروهاي ملي(آميز  مسالمت
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رگزار شد، با ب 1381اسفند  9اين انتخابات كه در . گسترده در انتخابات را يافتند
نفر ليست انتخاباتي آبادگران در شهر  15ي  همه. پيروزي مطلق آبادگران همراه بود

در اين انتخابات كه شايد بتوان آن را يكي از آزادترين انتخابات . تهران انتخاب شدند
در دوره جمهوري اسالمي تلقي كرد، مردم طبقه متوسط به بايكوت و تحريم انتخابات 

شود، ركورد  عنوان پايگاه اصلي طبقه متوسط شناخته مي در تهران كه به .اقدام كردند
هفت (ميانگين مشاركت مردم در شهرهاي بزرگ . كمترين مشاركت به ثبت رسيد

و جناح آبادگران تنها با كسب  درصد واجدين شرايط بود؛ 15كمتر از ) شهر كشور كالن
ي شوراي شهر ها يكرسنست كنندگان در تهران توا آراي دو تا چهار درصد شركت

اين انتخابات بيش از همه نارضايتي ). 28: 1381جاليي پور، (تهران را به دست آورد 
و نويدگر فصل ديگري در تاريخ  كرد يمطلبان را نمايان  طبقه متوسط از اصالح

درصد واجدين شرايط بود، نفر  12در تهران كه مشاركت در انتخابات . اصالحات بود
درصد كل واجدين شرايط موفق به كسب  4كار با كسب حدود  محافظهاول ليست 

طلبان عليرغم عدم رشد  اين اتفاق نشان داد كه پايگاه اجتماعي اصالح. شوراي شهر شد
كاران با افول چشمگيري مواجه شده است و شوك بزرگي به جريان  پايگاه محافظه

در . انتخابات مجلس هفتم بود دومين تجربه آبادگران حضور در. طلبي وارد كرد اصالح
اي از نمايندگان مجلس ششم  اين انتخابات شوراي نگهبان به رد صالحيت گسترده

كرسي  190جمهور و رئيس مجلس اعالم كردند كه تكليف  اقدام كرد، طوري كه رئيس
. رد صالحيت گسترده تبعات مهمي را در پي داشت. مجلس از پيش مشخص است

يندگان مجلس ششم در اعتراض به اين اقدام تحصن و سپس نفر از نما 135تعداد 
بسياري از مسئوالن اجرايي و استانداران هم اعالم كردند كه استعفا . استعفا كردند

اين امر . اي در جامعه ايجاد نكرد خواهند كرد، ولي اين حوادث موج اجتماعي گسترده
انتخابات مجلس هفتم در . باشد دهنده انفعال طبقه متوسط نسبت به سياست مي نشان

پس از اعالم نتايج انتخابات، مشخص گرديد كه اقبال . شد برگزار 1382اول اسفند 
ي مجلس ها يكرسگرا بود و قاطبه  كنندگان به كانديداي جريان اصول اكثريت شركت

بدين ترتيب پس از چهار سال سيطره . گرايان قرارگرفته است هفتم در اختيار اصول
كه در  دست جرياني افتاد گذاري كشور به ر مجلس، سكان نهاد قانونطلبان ب اصالح

شعارهاي خود تالش براي رفع مشكالت اساسي كشور و تأمين مطالبات مردم خصوصاً 
هرچند نظارت ). 23-25: 1385موسوي، (در حوزه معيشت و اقتصاد تأكيد داشت 

ن هم واقعيتي ديگر بود كه طلب را رد كرد، اما اي استصوابي بسياري از نامزدهاي اصالح
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طلب كه توانسته بودند، از فيلتر شوراي نگهبان  ي شاخص اصالحها چهرهشماري از 
در تهران سه نامزد اصلي . دست آورند عبور كنند، نيز نتوانسته بودند رأي چنداني به

طلبان، مهدي كروبي، مجيد انصاري و جميله كديور نتوانسته بودند رأي چنداني  اصالح
در شهرهاي . كند يمدهي را نمايان  اين انتخابات دو الگوي مختلف رأي. دست آورند به

شوند، اكثريت  عنوان پايگاه اصلي طبقه متوسط محسوب مي شهرها كه به بزرگ و كالن
جامعه، متأثر از گفتار تحريم اعتراض خويش را با عدم شركت در انتخابات نمايان 

اها، اكثريتي از مردم از منظر دموكراسي به ولي در شهرهاي كوچك و روست. كردند
هرحال اين انتخابات حاكي  به. انتخابات نگاه كرده و از تحريم انتخابات حمايت نكردند

 آورند يمهاي بيشتري از شهرهاي بزرگ به گفتار تحريم روي  از اين بود كه بخش
سخير ساير اين انتخابات باعث شد تا عزم آبادگران براي ت). 8-22، 1382رجبي، (

  .و به استقبال انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري بروند تر شود اركان قدرت جدي
آبادگران كه در دومين دوره انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا و هفتمين دوره 

كما في . مجلس شوراي اسالمي با جذب طبقه محروم جامعه، به پيروزي رسيده بود
خابات نهم رياست جمهوري نيز امتياز بيشتري از جناح رقيب السابق درصدد بود، در انت

درباره . و يكي از نامزدهايش را بر كرسي رياست جمهوري تكيه دهد خود كسب نمايد
باالخره پس از بحث . نحوه ورود به انتخابات در بين جريان اصولگرا وحدت نظر نبود

ور اول انتخابات نهم رياست و مجادالت فراوان سه نامزد از اين جريان سياسي روانه د
نامه و  و مرام هرچند اين سه نامزد به يك اردوگاه تعلق داشتند. جمهوري شد

هاي اين گروه را قبول داشتند، اما هركدام با شعار و روش تبليغاتي متفاوتي وارد  ديدگاه
اوت اي كه برخي از مضامين تبليغاتي اين كانديدا باهم تف گونه به. عرصه انتخابات شدند

نژاد نامزدهاي اين  و محمود احمدي محمدباقر قاليباف، جواد الريجاني. بسيار داشت
  ...گروه بودند

ترين معضل در  مهم. طلبان شرايط مناسبي نداشت طرف انتخابات اردوگاه اصالح در آن
. اردوگاه اصالحات، سرخوردگي طبقه متوسط جامعه و بحث اجماع كانديدا بود

نظر وجود نداشت و از سوي  فتن خاتمي روي هيچ فردي اتفاقطرف با كنار ر ازيك
كه  يافته بود؛ طلب، در دور دوم خاتمي افزايش هاي اصالح نظر بين گروه ديگر اختالف

هاي تندرو  اي از گروه طلبان بيانگر شكاف عميق در طيف گسترده اين اختالفات اصالح
مجمع (گرا همچون  الهاي اعتد و گروه) دفتر تحكيم وحدت(و افراطي همچون 

اكبر  ها و مجادالت فراوان آقايان علي درنهايت پس از بحث. بود) روحانيون مبارز
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عنوان  هاشمي رفسنجاني، مهدي كروبي، مصطفي معين و محسن مهر عليزاده به
 84خرداد  27سرانجام در . نامزدهاي جريان اصالحات پا به عرصه رقابت گذاشتند

انگيزترين انتخابات رياست جمهوري، از  ريكي از شگفتو د انتخابات برگزار شد؛
رأي مأخوذه، اكبر هاشمي رفسنجاني و محمود  42هزار و  317ميليون و  29مجموع 
هزار و  710و ميليون  5رأي و  452هزار و  159ميليون و  6نژاد به ترتيب با  احمدي

در انتخابات  گزارش عملكرد وزارت كشور(رأي بيشترين آراء را كسب كردند  254
و براي اولين بار در تاريخ پس از انقالب اسالمي به دور دوم انتخابات  ؛)84مرداد : نهم

  .رياست جمهوري راه يافتند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي جدول باال پيداست، نامزدي كه شعارهاي وي همسوتر با  گونه كه از داده همان
  

معين، در دور اول در مكان پنجم منافع قشرهاي طبقه متوسط جديد بود، يعني آقاي 
نژاد كه اثري از منافع و تمايالت معنادار طبقه متوسط  و محمود احمدي جاي گرفت؛

در ... هاي سياسي، تحزب، نوگرايي و  و آزادي جديد همچون احترام به جامعه مدني
حال تأكيد داشت كه به هيچ حزب و گروهي  شعارهاي وي وجود نداشت و درعين

 تهران در. نيست، نفر دوم دور اول انتخابات شد و به دور دوم راه يافت) بستهوا(دار وام
شود، در دور اول انتخابات رياست  عنوان پايگاه اصلي طبقه متوسط محسوب مي كه به
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 7/63نفر واجدان شرايط،  230هزار و  231جمهوري دور نهم، از هشت ميليون و 
ميليون  نژاد، يك محمود احمدي: نفر اول كه به ترتيب درصد در انتخابات شركت كردند

هزار و  274ميليون و  اكبر هاشمي رفسنجاني، يك: رأي، دوم 829هزار نفر و  500و 
رأي،  614381محمدباقر قاليباف : رأي، چهارم 648598مصطفي معين، : رأي، سوم 276
: رأي و هفتم 281748 عليزاده محسن مهر: رأي، ششم 415187: مهدي كروبي: پنجم

پايتختي كه در سال . رأي را به خود اختصاص دادند 246167علي اردشير الريجاني 
  .پايگاه اصلي جنبش دوم خرداد بود 1376

كه براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسالمي، انتخابات  جمعه سوم تيرماه روزي بود
ترين  ييسوم تير استثنا. رياست جمهوري كه به مرحله دوم كشيده شده بود برگزار شد

سرانجام چهارم تير نتايج رسمي . رقابت در تاريخ انتخابات رياست جمهوري بود
 46در اين مرحله از انتخابات از تعداد . اعالم شد انتخابات از طرف وزارت كشور

نفر  253هزار و  959ميليون و  27نفر واجد شرايط تعداد  418هزار و  811ميليون و 
درصد  76/59كه ميزان مشاركت واجدان شرايط  دادنددر داخل و خارج از كشور رأي 

رأي  782هزار و  248ميليون و  17نژاد با كسب  درنتيجه محمود احمدي. بود
رأي  701هزار و  46ميليون و  10جمهور منتخب مردم شد و هاشمي رفسنجاني  رئيس
كل  در تهران در دور دوم نيز از). 1384مرداد : گزارش عملكرد وزارت كشور(آورد 
رأي و هاشمي رفسنجاني  2174734نژاد  ، محمود احمدي)نفر 3654801(آراء 

عنوان نامزد داراي گرايش و  هاشمي نيز به. رأي را در از آن خود كردند 1390839
شعارهاي متمايل به منافع طبقه متوسط بااينكه در دور اول توانست اكثريت نسبي آراء 

كه منافع طبقه  تالف نسبتاً بااليي مغلوب رقيبي شدرا از آن خود كند، در دور دوم با اخ
  .كرد محروم جامعه را نمايندگي مي

 در انتخابات مشاركت كاهش شاهد انتخابات، هفتم دوره با مقايسه در تهران استان در
 نمايندگي كه هاي اصلي استان از يكي عنوان به را تهران استان اگر كل طور به .هستيم
 استان مردم نرخ مشاركت كه كنيم مي مشاهده بگيريم، نظر در دارد را جديد متوسط طبقه
 .ماند باقي درصد50 زير همچنان شد، برگزار 1376 سال در كه دوره هفتمين تا تهران

 اين چشمگيري داشت، اما افزايش ناگهان به 1376 سال انتخابات در مشاركت مردم
 1384 سال در. درصد رسيد 8/68 به و يافت كاهش ديگر بار 1380 سال در مشاركت

شد،  درصد 45 حدوداً ميزان به و گرفت پيش در بيشتري شدت با را خود نزولي سير نيز
 هاي سرخوردگي خواسته از نشان خود كه) ،1385انتخابات  كل اداره كشور، وزارت(
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 طيف جمهوري و رياست قبلي دوره شده اعمال هاي سياست از شهري متوسط طبقه
  .بود داشتند، نيز را طبقه اين هاي خواسته نمايندگي كه طلبان اصالح

 8/24(نژاد  هاي بزرگ كشور احمدي هاي جدول باال، در شهرستان با توجه به داده
 2/13(و معين ) 8/13(، كروبي)درصد 55/15(، قاليباف)درصد 7/22(، هاشمي)درصد
قاليباف و معين مورد آقايان هاشمي،  در. به ترتيب حائز اكثريت آراء شدند) درصد

نژاد مشابه  احمدي. مالحظه در آراي نقاط شهري و روستايي وجود ندارد تفاوت قابل
هاي بزرگ نيز در اكثر نقاط شهري حائز  هاي كوچك و متوسط در شهرستان شهرستان

سو و  بنابراين با توجه به كاهش مشاركت در شهرهاي بزرگ، از يك آراي بيشتري شد؛
 نژاد كه خود را نماينده طبقات پايين جامعه در برابر احمديبيشترين ميزان آراي 

 در جديد متوسط طبقه از زيادي بخش كه ديد توان مي كرد، مي معرفي تكنوكراتها
 خصوص در اصالحات جريان از كه هايي سرخوردگي همان به دليل بزرگ شهرهاي
 رأي تكنوكراتها مقابل طيف به داده رأي اگر يا و نداده رأي يا مطالباتشان نشدن برآورده

 دهه طي طبقه اين ازپيش بيش ازخودبيگانگي و سياسي انفعال از خود نشان كه شده داده
  ).97ـ 93: 1394راوش (باشد مي 80

. نژاد در اين انتخابات پيشروي محرومان بود ترين عوامل پيروزي احمدي ازجمله مهم
كردند، از هويت و  اس ميطبقات محروم جامعه كه اكنون خالء طبقه متوسط را احس

رفت از وضعيت موجود  و به دنبال بديلي براي برون منزلت اجتماعي خودآگاه شده
كه وارد عرصه سياست شوند، در  ها فراهم كرد اين زمينه را براي آن 84انتخابات . بودند

دهي اين  نژاد توانست با استفاده از شعارهاي تبليغاتي خود به سازمان اين ميان احمدي
هاي محروم كشور  نژاد در استان بااينكه محمود احمدي. طبقات محروم دست بزند

دهي به دو نامزد در  كمترين شهرت و نام را داشت، ولي با نگاهي به آمار ميزان رأي
) جز سيستان و بلوچستان(هاي محروم  كه در استان كنيم دور دوم انتخابات مشاهده مي

  .هاشمي بوده استنژاد باالتر از  ميزان رأي احمدي
هاي اقتصادي  هاي محروم به خاطر سياست هرچند در دور اول انتخابات اكثر استان

 180باره چرخشي  يك اما در دور دوم انتخابات به كروبي به ايشان متمايل شدند؛
هاي محروم به  و نگاه مردم استان اي در رأي طبقات محروم اتفاق افتاد درجه

شهرهاي و در مناطق با تراكم باالي روستايي  نژاد دياحم. نژاد معطوف شد احمدي
 نموده كسب رادرصد آراء  22درصد و آقاي هاشمي  12در مرحله اول حدود محروم 

. بوده است ها آندرصد براي  38و  62در مرحله دوم اين مقادير به ترتيب برابر . ودندب
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اين  كه درحالي ده،ش اضافهدر اين گروه  نژاد احمديدرصد به آراي آقاي  50يعني 
باره  يك اما چه اتفاقي افتاد كه به ؛درصد است 16افزايش براي آقاي هاشمي تنها 

نژاد چگونه توانست  درجه در آراي طبقات محروم پديد آمد؟ احمدي 180 چرخشي
كه وي براي بسياري از  نگاه طبقات محروم را به سمت خود معطوف كند، درصورتي

 بود؟مردم اين مناطق ناآشنا 
  
  محروم طبقات يبرا نژاد احمدي يشعارها يتجذاب. 3ـ5
درواقع با . كشوري دارد مشي هر اي در تعيين خط ترديد افكار عمومي نقش عمده بي

اي، در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، عمالً  رسميت يافتن دموكراسي نماينده
به گفته . زده شود قمهاي مردم ر كه سرنوشت كشور به دست توده شده است پذيرفته
اي براي آنكه بر جامعه سلطه كلي كسب  هر طبقه« -نقد فلسفه حق هگل در - ماركس

كند، بايد به مغز و قلب جامعه تبديل شود، يعني نماينده عاليق كل جامعه قلمداد 
يعني چه  اين مطلب دقيقاً نكته كانوني امر تبليغات است؛). 44:1384هاشمي تبار،(»شود

ه در پديده سرنوشت سازي مانند انتخابات رياست جمهوري مردم كسي را بايد كرد ك
و براي تحقق آمال، زمام امور قوه  هاي خويش بيابند تبلور و تنديس آرزوها و آرمان

به . مجريه را به دست او بسپارند؟ اين مهم درگرو مهندسي مديريت تبليغاتي است
نژاد، شيوه تبليغاتي وي متفاوت با شيوه همه  احمدي تصديق موافقان و مخالفان محمود

وي توانست با كلماتي بسيار ساده، ولي . فرد بود رقبا، مبتكرانه، تأثيرگذار و منحصربه
از انحا كه مردم . كرد ، مقاصد خود را تبليغ مي»توانيم ما مي«و » شود مي«چون تأثيرگذار 

پردازند و  ها نمي ها و نظريه گفتمان طبقات محروم، معموالً به تأمل در مباني منطقي
هاي شورآفرين  آورند و تحت تأثير سخنان و بيانيه ها را در نظر نمي هاي آن شاخص
 اضافه به نژاد، احمدي گويي ساده پوشي و ساده ،يستيز سادهكنند، بنابراين،  عمل مي

 فاتيتشر و اشراف، فساد با مبارزه ،ياجتماع عدالت درباره محورش مردم هاي برنامه
مردم طبقات محروم جامعه  راحتي به كاغذبازي ظاهر ساده و مظلوم گونه وي وي ادار

  .كرد مي جذبرا به سمت خود 
نقش مهمي در ) هاي مردم آوردن پول نفت بر سر سفره(نژاد  شعار تبليغاتي احمدي

محروم  ها توده تيذهن در اقبال طبقات محروم جامعه به سمت وي داشت، چراكه
) ياقتصاد عيتوز بحران(كشور  غيرنفتي وي نفت منابع ازي برخ شتريب برداري جامعه بهره

و اگر از درامدهاي  است بوده ها آن معيشتي هاي محدوديت و ها ناكامي همه العلل علت
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همچنين . زدايي در جامعه كرد توان اقدام به محروميت درستي استفاده شود، مي نفتي به
و اين دقيقاً آن  بود نژاد احمدي غاتيتبل و شعارها در يمهم مسئله ياجتماع عدالت

 نژاد احمدي .كه مردم طبقات محروم در آن برهه زماني به دنبال آن بودند چيزي بود
 وجودي شرفتيپ امكان بدون آن و است ماتيتصم بر حاكم روح عدالت بود معتقد
 خورد مي ونديپ عدالت به آزادي و استقالل ،آرامش ،يمل تيامني حت. ندارد

عالوه بر محرميت اقتصادي، محروميت سياسي معضلي بود كه ). 533:1384،يموسو(
قشري از جامعه عليرغم . وجود داشت 84در بخشي از جامعه ما در آستانه انتخابات 

شدند، ولي  اينكه ازنظر اقتصادي در رفاه بودند و جز اقشار باالي جامعه محسوب مي
اين اقشار عموماً حوزه سياست را در اختيار . ديدند انزوا ميازنظر سياسي خود را در 

اند و مانع حضور ساير افراد  كه حصاري به دور خود كشيده ديدند اي خاص مي عده
نژاد در مصاحبه خود  بر همين اساس زماني كه احمدي. شوند جامعه در اين عرصه مي

ه قدرت شده، اين گروه از كه وارد حيطه ممنوع بعد از دور اول انتخابات اعالم كرد
اي براي ورود به سياست بودند، به سمت  محرومان سياسي كه به دنبال دريچه

درواقع انگيزه اصلي محرومان سياسي در گرايش به سمت . نژاد رفتند احمدي
اي  طلبانه وي، بلكه ايجاد عرصه هاي اقتصادي و عدالت نژاد نه صرف سياست احمدي

  .براي ابراز وجود خود بود
  
  نژاد هاي محروم دربارة رقيب احمدي ذهنيت منفي توده. 4ـ5

نژاد، در دور دوم انتخابات  يكي از داليل اصلي گرايش طبقات محروم جامعه به احمدي
هاي  افكار عمومي كه از سياست. بود رياست جمهوري، نگاه خاص مردم به رقيب وي

اي با نماد وضع  درجه 180اقتصادي در دوران سازندگي ناراضي بودند، با چرخشي 
و كسي را انتخاب كردند كه خواهان تغير وضع موجود  كه هاشمي بود مخالفت موجود

نژاد نماد تفكر  اندوزي و احمدي در آن مقطع زماني هاشمي سمبل و نماد ثروت. بود
نژاد  احمدي). 55:1388باقيان زارچي،(شد  ستيز محسوب مي خواهانه و ظلم عدالت

ر در ساختارها، پندارها، گفتارها و رفتار سياسي در ايران امروز، از طريق واسطه تغي به
تز گفتمان دوران خاتمي و هاشمي آنتي» خواندن متن«جاي  به» ها حاشيه«تأكيد كردن به 

 اي بود گونه نژاد به بنابراين گفتمان تبليغاتي احمدي ؛)316:1388دارابي،(مد آبه شمار مي
 ).3/4/1394شرق،( كرد معرفي مي» آنتي سيستم«و خود را  »تمسيس«كه هاشمي را نماد 

هرچند . خواستند رأي دادند درواقع مردم طبقات محروم، در دوم انتخابات به آنچه نمي
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در مردم اين تفكر وجود داشت كه . شناخت چنداني نسبت به رقيب او نداشتند
مردم ). 14:1384واليي،ك( .ها شده است ها و تبعيض هاي هاشمي باعث نابرابري سياست

آور تورم  طبقات محروم خاطرات خوشي از دوران هاشمي نداشتند، افزايش سرسام
هاي اجتماعي در مشهد،  در دوران سازندگي كه باعث ايجاد ناآرامي) درصدي 50تورم (

ها كه باعث به آتش  شد، اين شورش 1371اسالمشهر، قزوين، اراك و مباركه در سال 
هاي  دهنده نارضايتي توده گاه اقتصادي دولت سازندگي شد، نشانكشيده چندين پاي

از نتايج انتخابات دور نهم رياست جمهوري . محروم جامعه از دوران سازندگي بود
نتيجه گرفت كه دوران شانزده سال سازندگي و اصالحات نتوانست فقر را از  توان يم

ان دموكراسي خواهي بازندگي به اعتقاد بر خي جامعه شناسان گفتم. جامعه بيرون كند
). 6:1384سليماني،(توجه بود  و نسبت به طبقات ضعيف بي مردم عادي پيوندي نداشت

ي ها برنامهي تهيدست جامعه مطالبات خود را در سخنان و قشرهابه عبارتي 
ها نتوانستند برنامه منسجمي براي رفع مشكالت اقتصادي  طلبان نيافتند و آن اصالح

  .ندمردم ارائه ده
ورسوم  سختي از آداب و به ها هستند نشين جامعه پايند سنت معموالً طبقات حاشيه
كنند، اين در صورتي بود كه در تبليغات هاشمي شاهد استفاده از  گذشته خود دل مي

هايي از آن را در تجمع ساپورت  كه نمونه هاي جديدي براي تبليغات بوديم روش
كه اين نوع شعارها و  درصورتي. مشاهده كرديم HASHEMI 2005پوشان با شعار 

هرحال زنجيره هم ارزي  به. ها بود تبليغات براي عوام به معني پشت پا زدن به سنت
گرفته بود، در مرحله دوم عالوه بر  اساس غيريت با هاشمي شكل نژاد كه بر احمدي

اد ناراضي از پايگاه ايدئولوژيك جناح راست و طبقات پايين جامعه و بسياري از افر
كه خاطره خوشي از  هاي قومي وضع موجود حتي در ميان طبقه متوسط جامعه و اقليت

  .هاشمي نداشتند را در برگرفت
  
  گيري نتيجه. 6

كه نقطه عطفي در تاريخ تحوالت سياسي  1384در انتخابات رياست جمهوري سال 
ر دوران شانزده سال هرچند د. اجتماعي ايران بود، شاهد پيشروي آرام محرومان بوديم

ي توسعه اقتصادي و سياسي انجام گرفت، هايي درزمينه پيشرفت 1384قبل از انتخابات 
ها حاصل  كردند، پيشرفتي در شرايط آن كه احساس مي اما در اين ميان گروهايي بودند

نشينان و  ها محرومان، حاشيه ها كه ازنظر آصف بيات، آن نشده است، اين گروه
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تا  د امتياز جامعه بودند، به دنبال پيدا كردن بديلي براي زندگي خود بودندهاي فاق گروه
انتخابات رياست جمهوري . ها و امكانات دست بزنند بتوانند به توزيع مجدد فرصت

تا به سمت  اين زمينه وبستر را براي طبقات محروم جامعه فراهم كرد 84سال 
رفع فقر، عدالت اجتماعي، آوردن (اد نژ هاي پوپوليستي و مردم گرايانه احمدي سياست

اي از فضاي سياسي  باز شدن درجه درواقع. گرايش پيدا كنند...) پول نفت بر سفره و
ها را براي  و رقابت بين احزاب سياسي در دوران اصالحات، عرصه خيابان حاكم

هاي سياسي مختلف براي  در اين ميان گروه. فعاليت جمعي مردم محروم فراهم كرد
كه گروه آبادگران توانست  رضايت اين طبقات محروم باهم به رقابت پرداختندجلب 

  .بهتراز ساير رقبا دست به بسيج محرومان بزند
روي » جنبش نا«نشان داد، مردم طبقات محروم به  84طبق نظريه آصف بيات، انتخابات 

كه  بوديمدست  آورند، زيرا در اين انتخابات شاهد اقدام جمعي چندين ميليون تهي مي
هاي شهر دنبال شعارهاي مردم گرايانه  كوچه پس و در كوچه ها شدند وارد عرصه خيابان

خوبي براي طبقات محروم  خيابان توانست اين عرصه را به. نژاد راه افتادند احمدي
گونه كه بيات بيان  همان. كه هنر حضور خود را در انتخابات نشان دهند فراهم كند

شود و در يك مسير طوالني  دستان با تغييرات جزئي آغاز مي تهيدارد، اين اقدام  مي
كه  روند به قدرت رسيدن آبادگران. كند صورت تصاعدي تركيب نيروها را اصالح مي به

كردند و محوريت تبليغات خود را طبقات محروم  نمايندگي طبقات محروم جامعه را مي
آبادگران ابتدا در دومين . ونه بودهم بدين گ 84جامعه قرار داده بودند، در انتخابات 

دوره انتخابات شوراي شهر و روستا پيروز انتخابات شدند، سپس در هفتمين دوره 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي پيروزي خود را تكرار كردند و گام آخر را در 

مانند محالت اطراف (نشين شهري  هايي مانند افراد حاشيه گروه. برداشتند 84انتخابات 
هاي محروم كشور، افراد فاقد مسكن  فروشان خياباني، مردم استان ، دست)تهران شهر

. بودند 84هاي طبقات محروم جامعه ايران در آستانه انتخابات  ترين گروه ازجمله مهم
رسيم كه  نژاد، به اين نتيجه مي شناختي آراء محمود احمدي با بررسي مباني جامعه

بسيج شدند و به  84هاي فعال، در انتخابات  شبكهطبقات محروم جامعه عليرغم داشتن 
بر همين . نژاد گرايش پيدا كردند و وي را پيروز انتخابات گرداندند سمت احمدي
نشين جامعه لقب  نماينده طبقات محروم و حاشيه 84نژاد بعد از تير  اساس احمدي

  .گرفت
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، )مانند محالت اطراف شهر تهران(نشين شهري  يي مانند افراد حاشيهها گروه
ي محروم كشور، افراد فاقد مسكن ازجمله ها استانفروشان خياباني، مردم  دست
با بررسي . بودند 84ي طبقات محروم جامعه ايران در آستانه انتخابات ها گروه نيتر مهم

كه طبقات محروم  ميرس يمنژاد، به اين نتيجه  شناختي آراء محمود احمدي مباني جامعه
بسيج شدند و به سمت  84ي فعال، در انتخابات ها شبكهجامعه عليرغم داشتن 

نماينده  84نژاد بعد از تير  احمدي. نژاد رفتند و وي را پيروز انتخابات گرداندند احمدي
آگاهي از هويت و منزلت . نشين جامعه لقب گرفت طبقات محروم و حاشيه

ها شد،  ها در خيابان دست، موجب حضور آن قه تهيطب) نظريه آصف بيات(اجتماعي
دهي اين طبقات محروم  نژاد، موجبات سازمان بين تبليغات پوپوليستي احمدي دراين

درواقع شعارهاي . و اين طبقات به سمت وي گرايش پيدا كردند منفعل را فراهم كرد
را به  ز هم بودنددستان را كه تا قبل از اين به شكل اتميزه و دور ا نژاد، تهي احمدي
ها و تكرار  دستان در خيابان حضور تهي. ها را كنار هم قرارداد ها كشاند و آن خيابان

 84هاي خياباني در انتخابات  نژاد نمونه بارز سياست شعارهاي مردم گرايانه احمدي
انتقادي كه به نظريه آصف بيات براي تحليل انتخابات رياست جمهوري سال . است
ت، اين است كه آصف بيات از نقش انفعالي طبقه متوسط در اين وارد اس 1384

درواقع آصف بيات به اين نكته نپرداخته است كه انفعال . انتخابات غافل مانده است
طبقه متوسط كه از اوايل دهه هشتاد شروع شد، زمينه را براي ابراز وجود طبقات 

كه طبقه  پيشروي كنند محروم جامعه فراهم كرده است و محرومان زماني توانستند
بسا چنانچه طبقه متوسط به پويايي اواخر دهه  چه. متوسط جامعه رو به انفعال رفته بود
رقم  84كرد، نتيجه ديگري در انتخابات  اندام مي هفتاد در عرصه سياست عرض

  .خورد مي
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