تبیین رفتار رأیدهی مردم تهران در انتخاباتهای اخیر
(با تأکید بر انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسالمی)
تاریخ دریافت6331/3/2:

تاریخ تأیید6331/8/63 :

رسول زارعزاده

*

با توجه به اهمیت روزافزون انتخابات در جوامع مختلف ،تبیین رفتاار ر یدها یکا از
وجوه اساس جامعهشناس سیاس است .در این راستا ،مقاله حاضر درصدد تبیاین رفتاار
ر یده مردم تهران در انتخاباتهای اخیر ،بهویژه انتخابات دهم مجلس شورای اسامم
در دو بعد میزان مشارکت و جهت آن است .در بعد میزان مشارکت سؤال اصل  ،چرایا
اصمحطلبان است .مقاله م کوشد با بهارهگیاری از رهیافات جامعاهشناساانه ،فراتللیا
دادههای موجود و مشاهدات میدان ِ نگارنده به سؤاالت فوق پاسخ گویاد .در بعاد میازان
مشارکت ،بر عام افزایش احساس اثرگذاری اقشار طبقه متوسط رو به باال و باالی تهاران
تأکید شده است .در بعد جهت مشارکت نیز اعتقاد بر این است که اصمحطلبان توانساتند
در انتخابات تهران پیروز شوند ،تنها به این دلی که توانساتند پایگااه و اقشاار اجتمااع
متمای به خود را بسیج کنند و پای صندوق ر ی آورند .ر یِ لیست و هماهنگ این اقشاار
سبب رقمخوردن نتایج انتخابات تهران گردید .از دید نگارنده ،این رفتار (فرایناد بسایج و
ر یِ لیست ) نه یک رفتار سلب  ،اعتراض و کنش یکسویه ،که کنش ایجاب و دوساویه
است و در صورت مهیا بودن شرایط و بسترها ،دوباره تکرارپذیر خواهد بود .تکرار نتاایج

تبیین رفتار رأیدهی مردم تهران در انتخاباتهای اخیر...

مشارکت  25درصدی مردم و در بعد جهت ،سؤال ،چرای ر یآوری فهرسات انتخاباات

انتخابات در سال  6931مؤید این نکته است.

کلیدواژه ها :رفتار رأیدهی ،رهیافت جامعهشناسانه ،فرایند بسیجساایی ،طبقاه متسسا
جدید رو به باال ،اصالحطلبان.
* دانش ا سی دکتااری علااسم سیاساای دانشااهاش شااهید بهشااتی و پژوهشااهر دانشااهاش جااام امااام س این
(.)zarea1756@gmail.com
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انتخابات دورش دهم م لس شسرای اسالمی در شهر تهران ،بار دیهر تداعیکنندش جمله
تکراری و کلیشهای مبنی بر «غیرقابل پیشبینی بسدن رفتار ایرانیها» بسد .در شرایطی که
اصالحطلبان با رد صال یت اکثر کاندیداهای شاخص خسد ای سسی شسرای نههبان مساجه
بسدند و با ارائه فهرستی تقریباً ناشناس پا به عرصه کاریار انتخابات گذاشتند ،کمتر کسی
پیشبینی میکرد چنین نتای ی رقم بخسرد .برخی ای مصادیق این شهفتی را میتسان در
مسارد ییر مشاهدش کرد:
ا مشارکت  22درصدی مردم تهران در انتخابات؛
ا مشخص شدن نتی ه انتخابات در دور اول (در الیکه انتخابات سه دورش گذشته به
دور دوم کشیدش شدش بسد؛ بهویژش آنکه در انتخابات دورش قبل بهرغم مشارکت  88درصدی
مردم ،تنها  2نفر ای کاندیداها در دور اول مسفق به کسب د نصاب شدش بسدند)؛
ا رأیآوری تمامی فهرست کامل اصالحطلبان (در الیکه خسشبینترین کارشناسان
اصالحطلب نیز ای ا تمال رأیآوری  22تا  22نفری فهرست خسد صحبت میکرد).
اقبال مردم تهران به اصالحطلبان و نامزدهای معرفیشدش ای سسی آنها ،چه در
دوایدهمین انتخابات ریاست جمهسری و چه در انتخابات پن مین شسرای اسالمی شهر در
سال  6331ادامه یافت .مصادیق فسق و تکرارپذیری نتایج ،این سؤال را در ذهن هر
مخاطبی مطرح میساید که :چرا طی سالیان اخیر تهرانیها بیشتر به اصالحطلبان گرایش
داشتهاند و در مقابل ،اصالحطلبان چهسنه نظر مردم تهران را به خسد جلب کردشاند؟
مقاله اضر درصدد است با استمداد ای نظریههای مسجسد در باب رفتار رأیدهی،
فراتحلیل دادشهای مسجسد و بهرشگیری ای مشاهدات میدانی به تبیین این مهم بپرداید.
بدینمنظسر ،این مقاله با تأکید بر انتخابات دهم م لس شسرا بهعنسان نقطه عطف ،ای
یکسس بر تبیین کمیت مشارکت (میزان مشارکتکنندگان) و ای دیهر سس بر تبیین جهت
مشارکت (تبیین چرایی رأیآوری فهرست اصالحطلبان) در این دورش تمرکز دارد؛ هرچند
تسضیح این دو بعد میتساند در ارتباط تنهاتنهی با یکدیهر باشد .افزون بر این ،مقاله سعی
در دنبالسایی مؤلفههای اصلی تبیین ارائهشدش در انتخابات بعدی (سال  )6331خساهد
داشت.
 .2تبیین میزان مشارکت
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یکی ای عناصر قابل تأمل در انتخابات م لس تهران ،میزان مشارکت است .بهعنسان
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قاعدشای عمسمی ،در بسیاری ای شهرهای بزرگ دنیا ،میزان رأیدهندگان معمسالً پایین
است .این بدان علت است که افراد ساکن این شهرها ،بخشی ای جامعه تسدشای و ذرشای
بسدش ،سیاست در آن ا غالباً پیچیدش ،غیرشخصی و سرد است .همچنین ،رواب اجتماعی
ممکن است پراکندش و غیرصمیمی باشد و به سطح فعالیتهای گروهی کاهش یابد .در
نتی ه ،مشارکت انتخاباتی در اینگسنه شهرها کمرنگ است .برای مثال ،شساهد پژوهشی
در هند و ژاپن اکی ای آن است که یندگی شهری به بدبینی سیاسی شدید ،نهرش منفی
در باب سیاست و ا ساس وظیفه ضعیف در قبال رأی دادن میان امد (میلبرث و گسئل،
 618 :6381و .)672
مشارکت انتخاباتی مردم تهران نیز در اواخر دهه 72و طی دهه  82بهتدریج سیری
نزولی داشت؛ بهطسریکه درصد مشارکت ای  21درصد در م لس پن م به  87درصد در
م لس ششم 37 ،درصد در م لس هفتم و  32درصد در م لس هشتم تغییر یافت.
بااین ال ،با شروع دهه  32این میزان رو به فزونی گذاشت .در انتخابات م لس نهم
میزان مشارکت به  88درصد و در م لس دهم به  22درصد افزایش یافت .سؤال پیشرو
این است که :چهسنه میتسان این افزایش مشارکت را تبیین نمسد؟ آیا دالیل افزایش
مشارکت در م لس نهم و دهم یکسان است یا دالیل متفاوتی دارد؟
دانشمندان جامعهشناسیِ سیاسی ،عسامل گسناگسنی را در شرکت یا عدم شرکت افراد در
انتخابات مطرح میسایند .گسترش این عسامل ای متغیرهای ساختاری و کالن مانند نسع
نظام سیاسی (میزان بای یا بسته بسدن آن ای نظر مشارکت سیاسی) ،نسع نظام انتخاباتی
(قساعد و قسانین انتخاباتی) و تی نسع انتخابات (میزان اهمیت آن انتخابات برای مردم)
گرفته تا متغیرهای سطسح خرد مانند سطح سساد ،جنسیت ،ویژگیهای شخصیتی ،طبقه
اجتماعی و اقتصادی ،میزان اعتماد سیاسی ،میزان تعهد به نظام سیاسی و کشسر ،ا ساس
اثرگذاری و  ...گستردش است .بااین ال ،ای دید نهارندش دو مؤلفه ا ساس تعهد به نظام
سیاسی و کشسر ،و ا ساس اثرگذاری ،نقشی کلیدی را در مشارکت انتخاباتی ،بهویژش در
ایران بایی میکنند و دیهر شاخصها نیز با اثرگذاری بر این دو شاخص کلیدی ،سبب
شرکت یا عدم مشارکت در انتخابات میگردند .مطالعات متعدد نشان دادشاند اشخاصی که
ا ساس تعهد به مشارکت دارند ،ا تمال بیشتری دارد که در انتخابات شرکت کنند (همان:
 )86همچنین آنطسر که مطالعات ،ای جمله پژوهش اولسسن نشان دادشاند ،یمانی مردم در
یک انتخابات بیشتر مشارکت میکنند که رأی خسد را در نتی ه انتخابات بااریش و مؤثر
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بدانند (پرچمی.)87 :6381 ،
در انتخابات م لس نهم در الیکه به علت مسائل باهجامانادش ای ساال  6388و قهار
برخی گروش ها و اقشار اجتماعی ،بعضی گمانهینی ها ای کاهش مشارکت انتخاباتی کایات
می کرد ،اما دو عامل اساسی سبب تقسیت س تعهد به نظام و کشسر ،باهویاژش در اقشاار
طبقه متسس رو به پایین و اقشار پایین جامعه تهرانی گشت و افزایش مشارکت را در پای
داشت .ای یکسس در این سال بهواسطه تشدید تحریمها و نیز ترور دانشامندان هساتهای،
رو یه ناسیسنالیسم تدافعی (این س که کشسر در معرض خطر قارار گرفتاه و بایاد ای آن
دفاع کرد) در کشسر و تهران تقسیت شد .ای ساسی دیهار ،تبلیغاات رساانهای معانادان در
فضای م ایی و شبکههای ماهسارشای ،افزون بر بزرگنمایی تهدیدهای آمریکا علیه ایران
و بایتاب پیامدهای تحریم ،با لحنی یکسسیه و ای باال به پاایین (طلبکاراناه) ماردم را باه
پیروی ای سیاست های غرب در باب انتخابات ایران دعست میکردند .برای مثال ،بای بای
سی فارسی طی ماشهای پایانی سال  ،6332برنامههای متعددی در راساتای تقسیات خا
تحریم انتخابات ،کاهش مشارکت عمسمی ،تعمیق فاصلههاای ناشای ای اخاتالال ساالیق
سیاسی ،ابهامآفرینی در سالمت انتخابات و  ...تسلید نماسد (مطالعاات راهباردی-666 :6336 ،
 .)662به علت مغایرت با فرهنگ سیاسی مردم ایران ،این شایسش و ایان برناماههاا سابب
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.
مؤید این تحلیل آن است که با وجسد مشارکت  88درصادی در شاهر تهاران ،تنهاا پانج
شخصیت سرشناس اصسلهرا تسانستند در دور اول به م لس راش یابند .این نشان مایدهاد
در این برهه ،شرکت در انتخابات برای بسیاری ای شرکتکنندگان مهمتر ای به چاه کسای
رأی دادن بسدش است .در واق این قشر ای مردم ،شرکت در انتخاباات را باهمثاباه تعهاد و
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
کشسر بسد ،به نظر میرسد افزایش میزان مشارکت در تهران با بسیج طبقه متسس رو به
باال و اقشار باالی جامعه مرتب باشد؛ بهطسریکه برخی آمار کایت ای افزایش
هشتصدهزار نفری رأی مناطق غرب و شمال غرب تهران داشته است .افزایش مشارکت
این اقشار با تشدید ا ساس اثرگذاری آنان ارتباط مستقیمی دارد .آنها که در انتخابات قبلی

م لس به دلیل سادث و پیامدهای انتخابات سال  6388و تحریم انتخابات ای سسی
جریان سیاسی دلخساهشان ،کمتر پای صندوقهای رأی اضر شدش بسدند ،در انتخابات
دورش دهم س میکردند با انتخاب سن رو انی ،بارقههای امیدی در خصسص تغییر
وض مسجسد ،به رسمیت شناختن نظام اریشی آنها و تحقق آرمانها و منافعشان پدید آمدش
است که باید با مشارکت فعال در انتخابات آن را تقسیت نمسد .این ا ساس ،هم ای سسی
جریانهای سیاسی مطلسب این اقشار مسرد تأکید قرار داشت و هم ای سسی مناب رسانهای،
مانند شبکههای اجتماعی م ایی و ماهسارشها اشاعه یافت و تقسیت گردید .این اقشار خسد
را قادر به اثرگذاری بر فرایندهای انتقال قدرت و تصمیمگیری سیاسی میدانستند و تغییر
وض مسجسد م لس را هدال قرار دادش بسدند .در نتی ه ،ضسر این افراد سبب افزایش
مشارکت در تهران گردید.

افزون بر تبیین میزان مشارکت ،مطلب بعدی که باید بدان پرداخت ،تحلیل جهت
مشارکت است .در این ا پرسشهایی مطرح است؛ همچسن :چرا اصالحطلبان تسانستند
برندش انتخابات م لس در تهران باشند؟ کدام اقشار جامعه در این دورش به لیست امید اقبال
بیشتری نشان دادند؛ چرا؟ آیا اصالحطلبان در برابر اصسلگرایان ،پتانسیل ویژشای برای
رأیآوری در تهران دارند ،آنطسر که برخی معتقدند با افزایش مشارکت در تهران ،همسارش
اصالحطلبان پیروی انتخابات خساهند بسد؟ آیا رأی لیستی در این دورش تشدید یافته بسد؛
چرا؟ شبکههای اجتماعی م ایی مانند تلهرام چقدر در نتی ه انتخابات اثرگذار بسدند؟
با نهاهی گذرا به نسشتههای ژورنالیستی و مصا بههای کارشناسی ان امگرفته ،شاهد
تحلیلهای متعددی در این باب هستیم .برخی علت مسفقیت اصالحطلبان را مسقعیت برتر
گفتمان «تدبیر و امید» میدانند .ا مد تسکلی در این راستا میگسید« :نکتهای که باید
مسرد تسجه قرار گیرد این است که هر انتخاباتی که در دور اول ریاست جمهسریِ فردی
برگزار شدش ،مردم در انتخابات م لس به افرادی رأی دادشاند که به دولت نزدیک باشند.
در یمان ریاست جمهسری آقای هاشمی ،م لس سسم با ایشان یاویه داشت ،اما در
انتخابات م لس چهارم ،افراد متمایل به ایشان رأی باالیی آوردند .در ابتدای روی کار
آمدن دولت اصال ات نیز همینگسنه بسد؛  ...این انتخابات نیز همینطسر بسد .مردم تهران
که سیاسیترین شهر کشسر است ،به افراد متمایل به آقای رو انی و دولت ایشان رأی
دادند» (سایت فرارو.)6338/62/63 :
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برخی دیهر ای تحلیلها ،تهران و یندگی شهرنشاینی آن را ااوی برخای اریشهاای
فرهنهی غرب گرایانه و دگرخساهانه فرض میکند کاه پتانسایل ویاژشای بارای رأیآوری
اصالح طلبان در آن وجسد دارد .و ید یامینپسر در این یمینه مینسیساد« :اصاسلهرایان در
تهران شکست خسردند؛ به طسر مطلق .ولای ایان شکسات بایش ای آنکاه سیاسای باشاد،
فرهنهی و تمدنی است .تهران شهری است با انبسهی ای جمعیت متعلق به طبقاه متسسا
جدید شهری ،پیچیدش در سبک یندگی شبهمدرن با مطالبات شبهروشنفکرانه .چه بر مبنای
مفهسم "طبقه و قشر" تحلیل کنیم و چه مبتنی بر مفهسم "سبک یندگی" ،آنچاه روشان
است اینکه رأی بخشی ای ماردم تهاران عمسمااً قداساتیدایای شادش و عرفای و امال
اریشهای غربگرایانه است .بهخصسص جسانان رأی اولی و ینان بهعنسان پایشقاراوالن
تحسل در ادراک هسیتی و فرهنهی ،ترجیح میدهند همسارش اصالحطلب باشند تا اصسلهرا.
اصالحطلبی برای آنها نه یک گرایش سیاسی ،که م مسعهای ای نشانهها و معانی فرهنگ
نسگرایانه و مدرن است .شرکت در انتخابات برای این گروش ای مردم ،نه یک کنش سیاسی
که یک "فضا ا رسانه" است؛ یک رکت نماادین بارای ادای پاارشای ای دلبساتهیهاا و
عالقهمندیهایشان؛ وگرنه عمسم کسانی که به لیست مشاهسر باه امیاد رای دادشاناد ،ناه
منتخبان خسد را میشناسند و نه تی تفاوت آنها را با رقبا میتسانند بیان کنند؛ ولای ایان
انتخاب برای آنها ابرای یک تمایز در سلیقه ها و خساست ها و نسعی تشفی خاطر به سااب
میآید» (یامینپسر.)6338/62/3 ،
برخی نیز اشتباشها و کاستی های اصاسلهرایان را در کانش سیاسای مناساب در برابار
گفتمان مسل دولت رو انی (مانند درافتادن علنی با برجام) ،در بستن لیست انتخاباتی ،در
تعامل با یکدیهر ،در ارتباطگیری با جامعه و در سیاستهای غل تبلیغاتی ،عامل پیارویی
اصالحطلبان میدانند (فرهنگ نیسی.)6338/62/62 ،
برخی دیهر نیز با بهرشگیری ای نظریههای پستمدرن ،رفتار مردم تهران را نماسدی ای
جنبش های اجتماعی جدید و واکنش اعتراضی آنها به وض مسجسد مایدانناد .باه اعتقااد
محمدرضا تاجیک ،رأی مردم و ضسرشان پای صندوقهای رأی ،یک مشارکت اعتراضی
بسد که هیچیک ای اهالی قسم سیاستمدار آن را پیشبینی نمیکردند و همین نشاندهنادش
آن است که برندش و بایندش در این انتخابات کیش و مات شدند .او در تحلیل چرایی اقادام
هماهنگ مردم میگسید« :مردم بر اساس یک مسقعیت و در یک لحظه خاص باهصاسرت
یک "سسژش جمعی سیاسی" عمال کردناد کاه ایان ساسژش ای خاصایت اکسپرسیسنیساتی

تبیین رفتار رأیدهی مردم تهران در انتخاباتهای اخیر...

برخسردار است؛ یعنی "خسد تأکیدگر" بسدش ،لزوماً و ضرورتاً یاک هادایت منسا م زبای
پشت آن نبسدش و به ندای یک شخص خاص یا زب خاص تمامااً لبیاک نهفتاه اسات»
(تاجیک.)8 :6338/62/61 ،
گرچه در هریک ای تحلیلهای فسق رگههایی ای واقعیت وجسد دارد ،به نظار مایرساد
برخی ای آنها یک سسیه بسدش ،برخی بیشتر جنبه تسصیفی دارد و البته برخی ای آنهاا نیاز باا
انتقادهایی روبهروست .برای مثال ،اگر بپاذیریم در میاان بخاشهاایی ای جامعاه تهرانای
گرایش بالقسشای به اصالحطلبان وجسد دارد ،آیا این گرایش یکسسیه و سلبی است یاا دو
سسیه؟ به عبارت بهتر ،آیا آنها ای سر ناچاری ،اعتراض به وض مسجسد و بهطسر انفعاالی باه
اصالح طلبان گرایش دارند یا میان این اقشار و اصالحطلبان ،رابطهای دو سسیه و فعال در
قالب همکاری و همراهی وجسد دارد؟ چرا این اقشار طی انتخابات م لس طی دهه  82به
هساداری ای اصالحطلبان کاری صسرت ندادند؟ اگر اصالحطلبان در برخی اقشار اجتمااعی
تهران پتانسیل ویژش ای دارند ،آیا اصسلهرایان تنها متکی به اقشار مذهبی بسدش ،نمیتسانناد
پایهاش اجتماعی خسد را گسترش دهند؟ همچنین تحلیل هایی که عملکارد اصاسلهرایان را
دلیل اصلی شکست آنان میداند ،با این پرسش روبهروست که :چرا اکثر کاندیداهای آنهاا
درمقایسهبا دورش قبل با افزایش رأی مساجه بسدشاند؟ دادش های آماری گسیای ایان واقعیات
است که رأی میانهین فهرست اصسلهرایی ای  322-822هزار در دورش قبل ،به 122-722
هزار رأی ارتقا یافته است .لاذا باه نظار مایرساد آنهاا در کساب رأی عملکارد بهتاری
درمقایسهبا گذشته داشتهاند.
همچنین تحلیلهای مبتنی بر اهمیت قشر خاکستری و مسفقیت اصالحطلبان در جذب
رأی آنها ،با این چالش مساجه است که معمسالً در انتخابات م لس ،ایان اقشاار باه علات
عدم نهرش سیاسی ثابت و بادوام ،بیشتر ویژگیهای شخصیتی در انتخابشان اثرگذار بسدش
و به شخصیت های مشهسرِ یکی ای دو جناح اقبال نشان دادش و کمتر سصاله نسشاتن رأی
لیستی (آن هم  32نفر در م لس و  61نفر در خبرگان) را دارند .آنها همچنین ممکن است
به نفرات اول لیستهای انتخاباتی (بهویژش لیست گفتمان انتخاباتی مسال ) تسجاه نشاان
دهند .برای مثال در انتخابات م لس ششم ،محمدرضا خاتمی به علت رابطه خاانسادگی و
تشابه اسمی به رئیس جمهسر وقت ،دود  822هزار رأی بیش ای نفر بعادی خاسد کساب
کرد (کاویانی ،بیتاا .)8 :این فاصله رأی را میتسان به رأی قشر خاکستری تفسایر نماسد .در
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.
بااین ال ،تحلیل آرای کسبشدش و مشاهدات بیرونی نشان میدهد دود  6.6تاا 6.2
میلیسن نفر رأی لیستی به ساب اصالح طلبان ریخته و همین رأی لیستی سبب پیارویی
آنها در همان دور اول شدش است .به نظر میرسد کلید تحلیل چرایی مسفقیت اصالحطلبان
و رأی آوردن آنها ،همین تبیین رأی لیستی است .گرچه برخی ای تحلیلهای فسق ،بعضی
ای جنبههای تبیین این پدیدش را به نمایش میگذاشت ،هیچکدام تصسیری کامل ای آن ارائه
نمیداد .به اعتقاد نهارندش ،اصالحطلبان تسانستند در انتخابات تهران پیروی شسند ،تنهاا باه
این دلیل که تسانستند پایهاش و اقشار اجتماعی متمایل به خسد را بسیج کنند و پای صندوق
رأی آورند .رأی لیستی و هماهنگ این اقشار سبب رقم خاسردن نتاایج انتخاباات تهاران
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
تکرارپذیر خساهد بسد .برای تبیین بیشتر این گزارش ،در ادامه میکسشیم ابتدا مقدمه نظاری
الیم را بیاوریم و سپس به تبیین چرایی و چهاسنهی ایان فرایناد بسایجساایی در عمال
بپرداییم.
 .4رهیافت جامعهشناختی رفتار رأیدهی

یکی ای رهیافت های اصلی در یمینه تبیین رفتار رأیدهی ،رهیافت جامعهشناسانه است .ای
دید طرفداران این رهیافت ،ویژگیهای ساختاری جامعه ،نقشای اساسای در تبیاین رفتاار
رأیدهی دارند .آنها معتقدند نهرشها و ادراک انسانهاا در ارتبااط مساتقیم باا مسقعیات
اجتماعیشان ساخته میشسد .ایاین رو ،ترجیحات سیاسی اشخاص نیز متاأثر ای ترجیحاات
اجتماعی آنهاست .در نتی ه ،انسان ها در انتخاب نامزد مطلسب خسد ،متاأثر ای یمیناههاای
اجتماعی هستند.
در این بین ،دو رویکرد متمایز در این رهیافت قابل شناسایی است .یک رویکرد بیشتر
در سیش جامعهشناسی سیاست و در سطح تحلیل خرد مطارح اسات و باه دنباال بررسای
رابطه میان متغیر های خُرد اجتماعی ،مانند سن ،جنس ،شغل و  ...با رفتار رأیدهی اسات.
ای نهاش این رویکرد ،یمینه اجتماعی که انسان ها در آن رشد یافتهاند ،ای طریق م مسعهای
ای باورها ،اریشها و نهرش ها در ادراک آنها نفسذ کردش ،این امر رفتار رأیدهای ایشاان را
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جهت میدهد .برای مثال ،یافته های مکتب کلمبیا در نیمه اول قرن بیستم ،کایت ای آن
داشت که رابطه میان رفتار انتخاباتی و گروشهای اجتماعی کاه افاراد بادان تعلاق دارناد،
آنقدر قسی است که می تسان انتخاب فرد را در انتخابات آمریکا با اساتفادش ای ساه عامال
وضعیت اجتماعی ا اقتصادی ،مذهب و محل سکسنت تبیین نمسد .به اعتقاد آنهاا« :تفکار
سیاسی یک فرد ،تابعی ای وضاعیت اجتمااعی اوسات .خصسصایات اجتمااعی ،ترجیحاات
سیاسی را تعیین میکنند» (.)Lazarsfeld et al., 1968: 69
اگر رویکرد فسق ای یاویه جامعهشناسی سیاست به تبیاین تاأثیر سااختار اجتمااعی بار
رأی دهی می پرداخت ،رویکرد دیهر در چاارچسب جامعاهشناسای سیاسای باه ایان مهام
می پرداید .در رویکرد اول ،ساختار اجتماعی ،متغیر مساتقلی اسات کاه بار متغیار وابساته
سیاست (بهطسر خاص رأیدهی) اثرگذار است؛ اما در رویکارد دوم ،سیاسات ،هام متغیار
وابسته است و هم مستقل .سیاست و نهادهای آن همانطسر که ای سااختارهای اجتمااعی
اثر میپذیرند ،بر آن نیز اثرگذارند .پس رابطهای دوسسیه میان جامعه و سیاست بهطسر عام،
و ساختار اجتماعی و رأیدهی بهطسر خاص کمفرماست (.)evans, 2004: 48
محسر کانسنی رویکرد دوم ،تأکید بر نقش گروشهای اجتماعیِ کلیدی ،ا زاب و
جریانهای سیاسی در تبیین رفتار رأیدهی است .ا زاب سیاسی ،ای سسیی متأثر ای
تقسیمبندیها و شکاالهای فعال اجتماعی هستند .در واق  ،گروشهای اجتماعیِ کلیدی که
سل این شکاالها تبلسر یافتهاند ،به علت رقابت بر سر مناب کمیاب فرهنهی ،اجتماعی و
اقتصادی به خسد در عرصه سیاسی سایمان میدهند و ا زاب و جریانهای سیاسی خاص
خسد را تسلید میکنند .اینها ییربنای اجتماعی ا زاب سیاسی و شرط ماندگاری آنها در
آیندش هستند .ای سسی دیهر ،ا زاب سیاسیِ بهوجسدآمدش نیز ای اقشار اجتماعی که نزدیک و
متمایل به آنها باشند ،بهعنسان یک مبنا برای بسیج و جلب مایتها در انتخابات بهرش
میبرند .ایآن اکه ا زاب مناب محدودی دارند و نمیتسانند چتر گفتمانی ای استداللها و
خ مشیها را برای بسیج تمام رأیدهندگان فراهم آورند ،به ظرفیتِ بالقسش اقشار و
گروشهای اجتماعی متمایل به خسد تسجه نشان میدهند .آنها میکسشند با تبیین و ترویج
ایدئسلسژی مناسب و اتخاذ سیاستها و خ مشیهای متناسب دربارش مسائل کالن جامعه
(در جهت طرفداری ای مناف اقشار و گروشهای اجتماعی همسس) به این مهم دست یایند
(.)Ibid: 43
با تسجه به این مطالب ،اوالً ،باید در نظر داشت که ساختار اجتماعی بر رفتار رأیدهندش
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اثرگذار است و یمینه ها ،ویژگی هاا و گاروش هاای عضاسیت اجتمااعی ،نقاش بسازایی در
شکلگیری نهرشهای سیاسی افراد ایفا میکنند .ثانیاً ،ا زاب سیاسی با اذعاان باه ایان
نکته ،با تسجه به محدودیت مناب و تاسان گفتماانساایی ،مایکسشاند نهااش ویاژشای باه
گروش های کلیدیِ متمایل به خسد داشته ،آنها را در جهت اهداال انتخاباتی خسدشان بسایج
کنند .پس بهتدریج رابطه ای دوسسیه میان ا زاب سیاسی و ساختارهای اجتماعی متمایال
به آنها میتساند شکل گیرد که به رفتار انتخاباتی جهت دهد .با تسجه به این مبنای نظری،
در ادامه به تبیین انتخابات تهران میپرداییم.
 .5تشدید شکاف فرهنگی ـ ارزشی :گسترش و تقویت طبقه متوسط جدیـد و تودـد
چپ مدرن
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فعالترین و فراگیرترین شکاال اجتماعی جامعه ایران در عصر اضر ،شاکاال فرهنهای ا
اریشی است که در الیه های تمدنی جامعه ایران ریشه دارد .جامعه ایران دارای ساه الیاه
تمدنی ایران باستان ،اسالم و مدرنیته است .در این بین ،دو الیه تمدنی اسالم و مدرنیتاه،
داعیه هدایت و مدیریت جامعه را در عرصههای مختلف داشته ،امل نظام معنایی خااص
خسد هستند .تقابل و تعارض این دو الیه تمدنی سبب شدش شکافی ایدئسلسژیک یا فرهنهی
ا اریشی در جامعه ایران ،بهویژش بین نخبهان آن پدید آید (ر.ک :سری القلم.)83 :6383 ،
گرچه گفتمان انقالب اسالمی با مطرحسایی ایدش «بایسایی اسالم در فضای ت دد»
درصدد پر کردن این شکاال بسد ،تحسالتی نظیر اجرای سیاستهای نسسایی منبعث ای
غرب ای دهه هفتاد به بعد و قرار گرفتن در معرض امساج فرایند «جهانی شدن» (اشاعه
رسانههای ارتباطی ا اطالعاتی جدید و تشدید مساجهه جامعه ایران با تمدن مغربیمین و
دستاوردهای آن) سبب تشدید این شکاال اریشی ا فرهنهی گردید؛ شرایطی که تقسیت
کفه ترایو به نف مدرنیته را به همراش داشت .در نتی ه فعالشدگی این شکاال ،تحسلی
اساسی در الیه اجتماعی و دگردیسیای مهم در الیه سیاسی اتفاق افتاد.
تحسل اساسی در الیه اجتماعی ،گسترش و تقسیت طبقه متسس جدید اسات .مفهاسم
طبقه متسس جدید به ظهسر اقشار جدیدی اشارش دارد که در نتی ه اجارای سیاساتهاای
نسسایی و گسترش نهادهای مدرن در یکصد سال اخیر در جامعه ایران پدید آمدشاند .ایان
اقشار بیشتر دارای مشاغل غیریدی هستند که به تملاک نسابی بار داناش یاا مهاارت و
تخصص نیای دارد .ایاینرو ،میتسان گفت طبقه متسس جدید شامل طیف وسیعی ای اقشار
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اجتماعی ،نظیر کارمندان اداری ،روشانفکران ،اسااتید دانشاهاش ،دانشا سیان ،هنرمنادان،
نسیسندگان ،روینامهنهاران ،وکال ،قسقدانان ،پزشکان ،مهندسان ،معلماان و ...مایشاسد.
اغلب اقشار این طبقه شهرنشین ا بهویژش در شاهرهای بازرگ ا باسدش ،بیشاتر ای طریاق
مشاغل خدماتی امرار معاش میکنند (قاسمی و یارع یادش.)76 :6332 ،
در این بین ،نقش و جایهاش طبقه متسس رو به باال بهعنسان یک نیروی اجتماعی
کلیدی قابل تأمل است .الیههای باالیی طبقه متسس جدید ،شامل اقشاری همچسن
رفهمندان آیاد (مهندسان ،پزشکان و وکیالن) ،طیف شبهسرمایهداری مدرن ،مدیران
میانی نظام بسروکراسی کشسر ،اقشار روشنفکر که در ال تسلید یا انتقال فرهنگ هستند
(مانند اساتید دانشهاش ،نسیسندگان ،مطبسعاتیها ،کارگردانان و باییهران سینما) و اقشار
دیهری است که خساهان سبک و الهسی متفاوتی ای یندگی میباشند .این اقشار ای نظر
مسقعیت اقتصادی ،در د متسس یا فراتر ای آن هستند ( داقل وابستهی کمتری ای نظر
اقتصادی به دولت دارند یا آنکه سرمایه فرهنهی غنی آنها ،دغدغههایی غیر ای نان شب را
اولسیت اصلیشان قرار دادش است) .ای نظر سرمایه فرهنهی ،بهشدت متأثر ای مدرنیته و
مدرنیسم بسدش ،اریشها ،هن ارها و نمادهای خسد را بر آن اساس نظم بخشیدشاند و
آرمانهای آن را سرلس ه خسد قرار دادشاند (همان.)82 :
ای نظر سرمایه مذهبی ،الهسی دینداری این قشر ای طبقه متسس  ،نسعی سکسالریسم و
دین داقلی را تبلیغ میکند .این طیف ،الهسهای دینوریی خاص خسد را دارند و
روایتهای تایشای ای دینداری را طالباند که ای بسیاری جهات با نسع سنتی دینداری و
عقاید متسلیان رسمی و نهادهای رسمی مذهبی متفاوت است .دینوریی این طیف قرین
استقاللخساهی فردی ،اهمیت دادن به جسهرۀ معنسی ،کثرتگرایی ،عدم سرسپردگی به
نهادهای سنتی و متسلیان رسمی ،اعتراض مدنی ،آیادیخساهی ،عرالگرایی ،درک
مسالمتآمیز و غیرخشسنتآمیز ای دینوریی و قبسل مقتضیات است (رن بر-623 :6332 ،
.)622
افزون بر تقاضای ارتقای استانداردهای یندگی ،تقاضا برای مشارکت در سطسح مختلف
تصمیمگیری ،ای دیهر خساسته های این قشر است .هر انادایش سااختار اجتمااعی جامعاه ای
اقشار مختلف طبقه متسس دارای آگاهی و درک باالتر ،قدرت مقایسه و انهیازش و اعتمااد
به نفس بیشاتر را در درون خاسد جاای دادش باشاد ،شادت و کیفیات تقاضاای مشاارکت
گستردشتر خساهد بسد (قریب .)628-623 :6378 ،ایاینرو و با تسجه به ویژگیهایی که پیشتر
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برای طبقه متسس رو به باال ذکر شد ،به نظر میرسد این طیف درمقایسهبا طبقه متسس
رو به پایین ،تقاضای کمّی و کیفیِ بیشتری برای مشارکت در سطسح مختلف تصمیمگیری
داشته باشند.
در م مسع ،این طیف ای طبقه متسس جدید به چند علت پتانسیل تبدیل شدن به
نیروی اجتماعی کلیدی را که خساهان تغییر در نظام سیاسی مسجسد باشد ،داراست .اوالً،
این طیف دارای سرمایه فرهنهیِ متمایزی ای فرهنگ رسمی مسجسد است؛ لذا به دنبال
نسعی به رسمیت شناخته شدن ،فرار ای اقلیت فرهنهی بسدن و فضایی مساعد برای تبلیغ و
ترویج سبک یندگی مدنظر خسد میباشد .ثانیاً ،ای نظر وابستهی اقتصادی ،کمتر به نظام
مسجسد وابسته است .ثالثاً ،ای نظر فکری و سیاسی ،به علت دسترسی به گفتمانهای رقیب،
کمتر در معرض گفتمان رسمی قرار گرفته ،دارای نسعی آگاهی متفاوت است که خساهان
مشارکت در امسر میباشد .به نظر میرسد همه این مسارد باعث شدش این طیف ،مهمترین
نیروی اجتماعی باشد که خساهان تغییر وض مسجسد کشسر است.
تغییر دیهری که در نتی ه تشدید شکاال اریشی ا فرهنهی رخ داد ،ای اد دگردیسی در
بخشی ای جریان مسسسم به «چپ مذهبی» و تسلد «چپ مدرن» است .ای دهه هفتاد به
بعد ،بخشهایی ای جریان چپ مذهبی دهه اول انقالب ،بهویژش طیف جسان آن بهتدریج ای
نظام معرفتی مدرنیته و گفتمان «لیبرال دمسکراسی» اثر پذیرفت و کمکم در نهرشها و
افکار آنها تغییرات شهرفی پدید آمد .این چرخش معرفتی ،نتی ه اقدامات و اتفاقاتی مانند
تحصیل آکادمیک این افراد در سطسح باال و بهویژش در سیش علسم انسانی ،ضسر در مراکز
و مؤسسات مطالعاتی نظیر «مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهسری» و پیهیری
دغدغههای نظری و عملی کشسر ،بهویژش در سیش نسسایی و اثرپذیری ای جریان
روشنفکری سکسالر مسلمان بسد (سلیمی.)6388 ،
این نخبهان سیاسی با جریان چپ مذهبی تمایزات فکری اساسی دارند .ای نظر
خاستهاش معرفتشناختی ،چپ سنتی بیشتر وارث نسع اسالم مباری سیاسی است؛ در الیکه
چپ مدرن ای یک عقبه اسالم نساندیش و نسگرا برخسردار است .ای نظر نسع نهاش به مدرنیته،
چپ سنتی بیشتر به جنبههای علمی ا تکنیکی مدرنیته (تکنسلسژی) و وجه سیاسی ا
اجتماعی آن (مانند پارلمانتاریسم) تسجه دارد؛ در الیکه چپ مدرن ضمن تسجه به وجسش
فسق ،به وجه جهانی مدرنیته (تسجه به جهانی شدن اجتماعی و فرایند تکسین جامعه مدنی
جهانی) و وجه فلسفی و معرفتشناختی آن نیز تسجه دارد .چپ مدرن ضمن شناخت وجه

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

تشدید شکاال فرهنهی ا اریشی در جامعه ،تسلید نیروی سیاسی «چپ مدرن» و تقسیت
نیروی اجتماعی «طبقه متسس جدید رو به باال» را در پی داشت .ایآن اکه این دو پدیدش
ریشهای وا د دارند ،بدیهی است مشترکاتی نیز با یکدیهر داشته باشند .برای مثال،
اکثریت قریب به اتفاق نخبهان سیاسی چپ مدرن ای نظر پایهاش اجتماعی متعلق به طبقه
متسس جدید رو به باال هستند .در مقابل ایدشها ،برنامهها و عملکردهای این نیروی
سیاسی نیز میتساند ظرفیت پاسخگسیی به خساستهها و انتظارات آن قشر اجتماعی را داشته
باشد .بااین ال ،به نظر میرسد طی دهه هفتاد رابطه چندان متقابل و سایماندهی شدشای
میان این نخبهان سیاسی و پایهاش اجتماعی وجسد نداشت؛ اما طی دهه هشتاد و بهویژش
بعد ای شکست تحصن نخبهان سیاسی چپ مدرن در م لس ششم شسرای اسالمی بسد
که ضرورت وصل شدن به پایهاش اجتماعیِ متمایل به آنها درک شد و اقداماتی در این
یمینه ای سسی آنها شکل گرفت.
در این بین ،دو اقدام کالن اهمیتی اساسی داشت .یکای اشااعه و گساترش گفتماان
روشنفکران سکسالر مسلمان ا افرادی همچسن عبدالکریم سروش ،مصطفی ملکیان و  ...ا
بسد که هم به خساسته ها و انتظارات این پایهاش اجتماعی مشروعیتبخشی میکارد و هام

تبیین رفتار رأیدهی مردم تهران در انتخاباتهای اخیر...

فلسفی و معرفتشناختی مدرنیته ،میکسشد نسعی انطباق میان دیدگاشهای خسد و آن
مبانی فلسفی برقرار کند .چپ سنتی بیشتر نهاهی اصالحطلبانه به دین و میراث دینی دارد
و بهاصطالح میکسشد به نسعی اجتهاد در فروع دست بزند؛ در الیکه چپ مدرن تحت
تأثیر جریان روشنفکران سکسالر مسلمان ،تا د ییادی خساهان اجتهاد در اصسل و نقادی
میراث دینی و تأسیس ساختارهای نس و جدیدی است (شایان و یسسفی.)6386/6/22 ،
این تمایزات ،تنها به سیش فکر محدود نماندش ،به بیان دیدگاشها دربارش مسضسعات
عینی جامعه نیز بس مییابد .اعتقاد به جدایی نهاد دین ای سیاست ،خسانشی لیبرال و
دمسکراتیک ای قانسن اساسی ،تسجه ویژش به بحث تسسعه سیاسی ،ضرورت تعامل با جهان و
پذیرش الزامات خاص آن و بهویژش الزام رابطه با آمریکا ،اعتقاد به فیمینیسم اسالمی ،تکیه
بر اقتصاد لیبرالی و تأکید بر تساهل و تسامح فرهنهی در سیش فرهنگ ای مهمترین این
مسارد است (یارعیادش .)621-261 :6336 ،ت لی اساسی این جریان را در اواخر دهه هفتاد و
دهه هشتاد میتسان در زب «مشارکت» مشاهدش کرد.
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گفتمانی رقیب را در برابر گفتمان رسمی جامعه تسلید مینمسد .دیهری ،گسترش تشکیالت
و سایمان های سیاسی ا مانند جبهه مشارکت ا بسد که تبلسر ایادش چاپ مادرن باسدش ،باه
دنبال تحقق بخشیدن به خساسته های طبقه متسس جدید شمردش میشد .ایان ا ازاب باا
گسترش کمّی و کیفی خسد در شهرهای بازرگ و باهویاژش تهاران و سارمایهگاذاری بار
گروش های کلیدیِ طبقه متسس جدید ،مانند جسانان و ینان و سایماندهای آنهاا در غالاب
زبی ،مانند ای اد شاخه ینان و شاخه جسانان ،تسانستند ارتباط خسبی با اقشار طبقه متسس
جدید شهری و بهویژش طیف رو به باالی آن برقرار سایند.
در نتی ه این اقدامات ،بهتدریج رواب سایماندهیشدش و متقابلی در ال شکلگیاری
است که نیروی اجتماعی طبقه متسس  ،بهویژش طیف رو به باالی آن را به نیروی سیاسای
چپ مدرن نزدیک ساخته است .بدینترتیب ،میتسان ای تسلّد نیاروی سیاسای ا اجتمااعی
جدیدی در جامعه ایران سخن گفت که خساهان تغییر وض مسجسد است و هار یماان کاه
شرای اجایش دهد و فرصت های ساختاری مهیّا گردد ،ظهاسر ماییاباد .نیاروی اجتمااعی
کلیدی طبقه متسس جدید رو به باال در این وضعیت ،نهتنها خسد ای اهداال و برناماههاای
چپ مدرن مایت میکنند ،بلکه دیهر طبقات اجتماعی ،بهویژش اقشار باالی جامعه را نیاز
میتسانند در این راستا تهییج و تحریک نمایند.
 .7انتخابات تهران :مظهر فرایند بسیجسازی

بعد ای تبیین رابطه متقابل ای ادشدش میان جریان سیاسی چپ مدرن و طبقه متسس جدید
رو به باال و شکلگیری نیروی سیاسی ا اجتماعی جدید ،باید به تسضیح عملکرد این
سایوکار شکل گرفته در انتخابات دورش دهم م لس شسرای اسالمی و دالیل مسفقیت آن
پرداخت .در این ا پرسشهایی مطرح است :چهسنه و بر اساس چه منطقی ،اصالحطلبان
تسانستند طبقه متسس جدید رو به باال و گروشهای اجتماعی نزدیک به آن را به شرکت در
انتخابات و رأی لیستی تشسیق نمایند؟ عسامل کارگزاری این فرایند بسیج چه کسانی
بسدند؟ ابزارهای مؤثر در این فرایند کدام هستند؟ یمینهها و شرای اجتماعی ا سیاسی چه
تأثیری در این مسفقیت داشت؟
تأکید بر عالیق و مناف مشترک و آگاهیبخشیِ ناشی ای آن ،نقشی کلیدی در فرایناد
بسیج اجتماعی دارد .هرچه آگاهی و تعهد اعضای یک گروش باه منااف آن بیشاتر باشاد،
ا تمال سایمان دهی آنها در جهت ان ام کنش اجتماعی یا سیاسای بیشاتر اسات (پنااهی،

تبیین رفتار رأیدهی مردم تهران در انتخاباتهای اخیر...

 .)382 :6333ایاین رو ،در هر انتخابات ،ا زاب و جریانهای سیاسای مایکسشاند باه مادد
ایدئسلسژیها ،برنامهها ،خ مشی ها و تی شعارهایشان با بدنه اجتمااعیِ همساس باا خاسد
ارتباط گیری کنند و با تقسیت و تزریق این آگااهی و منااف مشاترک ،آنهاا را در راساتای
اهداال انتخاباتی خسد بسیج نمایند.
منطق اصالح طلبان برای تسلید و تقسیت مناف و آگااهی مشاترک باا بدناه اجتمااعی
همسس با خسد در انتخابات دهم ،یک بعد سلبی و یک بعد ای ابی داشت .در بعد سلبی ،آنها
بر منطق «رأی راهبردی» تأکید داشتند .رأی راهبردی را میتسان رأی دادن باه ناامزدی
غیر ای نامزد ترجیحدادششدش با هدال اثربخش کردن رأی خسد تعریف نمسد .این اصاطالح،
نخستینبار ای سسی «آنتسنی داونز» وارد ادبیات رفتار انتخاباتی شد .ای دیاد وی ،ایآن اکاه
انتخابات برای انتخاب متصدیان سیاسی هادالگاذاری شادش اسات ،ناه بیاان ترجیحاات
سیاسی ،پس رأیدهندش در ارییابیهایش ،شانس برندش شدن زب یا نامزد مطلسب خسد را
نیز مدنظر قرار خساهد داد .دراینصسرت ،اگر زب یا نامزد مطلاسب وی ای شاانس کمای
برخسردار بسد ،وی ممکن است به زب یا نامزد دیهاری رأی دهاد کاه امکاان پیارویی
داشته ،در درجه دوم مطلسبیت قرار دارد .این تصمیم نهتنها با شاانس برنادش شادن ازب
مطلسب بستهی دارد ،بلکه به ریسک برندش شادن ازب سیاسای کاه ناامطلسب ارییاابی
میشسد نیز وابسته است (.)Downs, 1957: 48-49
با تسجه به این اصل ،اصالحطلبان در این دورش بیش ای آنکه بر مطلسبیت تأکید داشاته
باشند ،به اثرگذاری رفتار رأیدهی تسجه نشان میدادند .به یعم آنها ،گرچاه در انتخاباات
دهم م لس شرای برای رقابت انتخاباتی ایدئال نیسات ،تحاریم انتخاباات نیاز راههشاا
نخساهد بسد .آنها در تبلیغات خسد کسشیدند باه امیاان اجتمااعی خاسد بقبسالنناد ت رباه
انتخابات گذشته نشان دادش تحریم نهتنها سسدی ندارد ،بلکه به نفا اصاسلهرایان افراطای
تمام شدش است .ایاینرو ،باید با شرکت در انتخابات و تکیه بر داقلها ،هم نمایش ضسر
به پا کرد تا نظام دریابد که ما یندشایم ،و هم باا مایات ای اصاالحطلباان بااقیمانادش و
اصسلهرایان معتدل ،مان ورود طیف اصسلهرای رادیکال شد .جالاب آنکاه ایان اساتدالل،
نهتنها در طیف وسیعی ای اصالحطلبان ،بلکه ای سسی برخی معاندان خارجی نظام نیز تبلیغ
میشد.
بعد ای ابی منطق تبلیغاتی اصالح طلبان ،ضرورت تسجاه باه ت رباه مسفاق انتخاباات
ریاست جمهسری  6332و فظ دستاوردهای دولت «تدبیر و امید» مانند برجام بسد .طباق
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دیدگاش طرفداران نظریه انتخاب عقالنی مانند جرج هسماانس ،در انتخااب میاان اقادامات
مختلف ،شخص به آن اقدامی دست مییند که اریش بیشتری داشته ،امکان دستیابی باه
نتایج مسفقیتآمیز آن بیشتر باشد .اگر مردم باهشادت باه آرماانی پایبناد باشاند و بدانناد
اقدامات آنان به تحقق اهدافشان خساهد ان امید ،دراین صسرت در فرایند بسایج اجتمااعی
شرکت خساهند کرد (آپتر و آندریین .)21-27 :6382 ،ایاینرو ،اگار بعاد سالبی منطاق بسایج
اصالح طلبان سعی داشت ای طریق افزایش اهمیت شرکت در انتخابات ،جامعه هدال را باه
بسیج در انتخابات تحریک و تشسیق کند ،بعد ای ابی کسشید با تکیاه بار ت اارب مسفاق
گذشته و ضرورت تداوم آن ،ا ساس امکان دستیابی به نتایج مسفقیتآمیز را تقسیت کند و
بر دامنه بسیج اجتماعی بیفزاید.
نکات فسق بیشتر بر چرایی شرکت در انتخابات تأکید داشت؛ اما اصالحطلبان در فرایند
بسیجسایی خسد ،بر چهسنهی رأی دهی نیز تأکید داشتند .آنها به اقشار اجتماعی متمایل به
خسد ،این آگاهی را تزریق میکردند که تنها راش مسفقیات در انتخاباات ،رأیدهای لیساتی
است .این امر ،هم نتی ه منطق فسق و هم مکمل آن بسد .آنها بهوسیله ابزارهای گسناگسن
(سایتها ،مطبسعات ،شبکههای اجتماعی و تی شبکههای ماهسارشای) پیامهایی شبیه به
این را به جامعه هدال خسد القا میکردند که« :لیست کامل کاندیاداها را در گسشای خاسد
ذخیرش کنیم تا کسی ای قلم نیفتد ... .یک جای خالی در برگ رأی ،تقدیم یک کرسای باه
رقیب است».
در فهم فرایند بسیجسایی اصالحطلبان ،افزون بر درک منطق بسیجساایی ،بایاد باه
مؤلفههای دیهر نیز تسجه داشت .یکی ای این مؤلفهها ،تسجه به عسامل یا کارگزاران انسانی
است که یا خالق این منطق و یا گسترشدهندش و مبلغ آن در جامعه بسدند .در این ا با چند
الیه کارگزاری روبهرو هستیم .الیه نخست ،الیه رهبران است که طای چناد ساال اخیار
تسانستهاند و دت و تمرکز جناح سیاسی خسد را فظ کنند .دراینمیان ،هاشمی و خااتمی
نقش ویژشای داشتهاند .آنها نهتنها و دت سیاسی را در جناح خسد مدیریت کردشاند ،بلکاه
به دلیل داشتن مسقعیت مرج  ،تسانستهاند نقش قابل تاسجهی در فرایناد بسایج اجتمااعی
طبقه متسس جدید رو به باال و گروش های اجتماعی همسس با آن ایفا نمایند .ایان مسقعیات
ویژش بهواسطه کنش سیاسی ا اجتماعی این افراد طی سالیان اخیار باسدش کاه در راساتای
مناف و خساستههای این اقشار است .ایاینرو ،نسعی رابطه اعتماد میاان ایان اقشاار و آن
اشخاص شکل گرفته است .مصداق باری این مسئله را میتسان در اثرگذاری پیام ویادیسیی
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خاتمی فهم نمسد؛ پیامی که بنا به برخی آمارها ،بیش ای سه میلیسن بار در عرصاه فضاای
م ایی دیدش شد (جالییپسر.)6338/62/63 ،
الیه دوم کارگزاری فرایند بسیج ،به افراد شاخص زبی این جناح برمیگردد .این
گروش ای افراد بیشتر کسشیدند با نسشتن مقاالت ،ان ام مصا به و برپایی سخنرانیها ،سبب
تقسیت فرایند بسیجسایی گردند .الیه سسم را میتسان رهبران فکری ا اجتماعی نامید.
اقشاری ای طبقه متسس رو به باال مانند روینامهنهاران ،دانش سیان فعال سیاسی،
هنرمندان و  ...که قبالً ای سیش اثرگذاری کمتری برخسردار بسدند ،ولی اکنسن به مدد
فضای م ایی و شبکههای اجتماعی نسین ای قدرت عاملیت بیشتری برخسردار شدشاند .آنها
به مدد فضای جدید میتسانند هم بر اقشار پایین دست خسد و هم بر نخبهان و رهبران
سیاسی اثرگذار باشند .یکی ای مهمترین اقدامات این افراد در این انتخابات ،راشاندایی و
کمپینهایی مانند کمپین «جیم»« ،من با اعتماد رأی میدهم»« ،کمپین مسج سلفی»،
«کمپین دو میلیسن رأی برای خبرگان مردم» و  ...و ضسر فعاالنه در فضای م ایی برای
ترغیب و تحریک رأیدهی به لیست امید بسد.
افزون بر عسامل کارگزاری فرایند بسیج سایی ،الیم است به ابزارهای بهکارگرفته شدش
در این فرایند نیز تسجه شسد .سه ابزار مهم در این راستا به اصالحطلبان یاری رساند .یکی
ای این ابزارها ،تشکیالت زبی بسد که طی دهه هشتاد بهتدریج تکامل یافته باسد .گرچاه
برخی ای این تشکیالت بعد ای فتنه سال  88تعطیل و نیمهتعطیل شدش بسد ،ای سال  32آنها
در قالبهای جدید تسانسته بسدند خسد را ا یا کنند .دراینمیان ،تشکلهای شکلگرفتاه در
سیش ینان و جسانان نقش قابل تسجهی داشتند .آنها با ان ام طیف وسایعی ای اقادامات ،ای
برپایی و شرکت فعال در کمپین های انتخاباتی در فضای واقعی و م ایی گرفته تا ضسر
در معابر و میادین شهر و تبلیغ برای نامزدهای مسرد مایات فهرسات اصاالحطلباان ،در
راستای ترغیب مردم برای شرکت در انتخابات و رأیدهی به اصالحطلبان به ایفای نقش
پرداختند.
ابزار دیهری که در فرایند بسیج سایی در انتخاباات دهام م لاس در اسیش انتخابیاه
تهران به مدد اصالحطلبان آمد ،شبکههای ماهسارشای فارسییبان بسد .رشد این شبکهها و
افزایش ضریب نفسذ آنها در جامعه ایران طی دهه هشتاد ،عرصه سیاسی ا اجتماعی جامعه
ایران را دستخسش تغییراتی قرار دادش است .ت ربه عملکرد این رسانههاا نشاان دادش آنهاا
هرگاش بر طبل تحریم کسبیدش اند ،به دالیل مختلف ،ای جمله تشادید ناسیسنالیسام تادافعی
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ایرانی در میان برخی اقشار جامعه نتسانستهاند چندان مسفقیتی کساب نمایناد؛ اماا هرگااش
امی یکی ای رقبای انتخاباتی شدشاند ،تسانستهاند در تشدید روند بسیجساایی باه نفا آن
نامزد یا جناح نقشای مثبات ایفاا نمایناد (مانناد انتخاباات ساال  6388و  6332ریاسات
جمهسری) .در انتخابات م لس دهم نیز شبکههایی مانند بی بی سی فارسی ضمن دعست
ای ضسر مردم برای شرکت در انتخابات ،به نف فهرست «ائتالال امید» تبلیغ مایکردناد.
این امر با تسجه به ضریب نفسذ و اثرگذاری این شبکهها بر اقشار مدنظر اصالحطلبان ،بار
تسان بسیجسایی آنها افزود.
ابزار دیهری که نقشی مهم و تعیینکنندش در فرایند بسایج اجتمااعی و تعیاین نتی اه
انتخابات در تهران داشت ،شبکههای اجتماعی فضای م ایی ،بهویژش شابکه اجتمااعی ا
مسبایلی «تلهرام» بسد .این ابزار چنان برای اصالحطلبان راههشا بسد که برخی کارشناسان،
انتخابات سال  38تهران را انتخاباتی «تلهرامیزش شدش» مایدانناد .نقاش تلهارام در ایان
انتخابات ای چند جهت برجسته بسد :اوالً ،در جامعه ،پتانسیل ییرساختی مناسابی همچاسن
برخسرداری  33میلیسن ایرانی ای تلفن همراش هسشمند و عضسیت بیش ای  22میلیسن ایرانی
در شبکه تلهرام (فرهنگ نیسی )6338/62/63 ،وجسد داشت .ثانیاً ،مزیتهای تلهرام درمقایسهبا
دیهر رسانه ها ،ای جمله رایهاان باسدن ،سارعت بااالی تباادل اطالعاات ،امکاان ای ااد
گفتوگسهای گروهی ،امکان ای ااد کاناال هاای گسنااگسن آمسیشای ،خباری ،سیاسای و
هماهنهی آن با ییرساخت فناوری کشاسر ،آن را باه یاک رساانه اجتمااعی مهام تبادیل
میساخت .ثالثاً ،برخالال شبکههای اجتماعی همچسن فیس بسک و تاسئیتر کاه باه علات
غلبه ماهیت سیاسی ا امنیتی بر ابعاد اجتماعیشان ،در سالهای قبل فیلتر شدش بسدند ،این
رسانه ابتدا کارکردی اجتماعی داشت و این مسئله ،در تقسیت فراگیری آن در جامعه ایران
و جلسگیری ای فیلتر شدنش نقش بسزایی داشات .ایان ویژگایهاا باعاث شاد تلهارام در
انتخابات م لس  6338بهویژش در تهران نقش باریی ایفا نماید.
اصالحطلبان با تسجه به این ظرفیت ،کسشیدند ای شبکههای اجتماعی فضای م ایی و
بهویژش تلهرام در راستای بسیج افراد جامعه ،بهویژش پایهاشهای اجتماعی همسس استفادش
داکثری نمایند .مهمترین اقدامات آنها در این فضا به قرار ییر بسد:
الف) کانالهای تلگرامی :در انتخابات  38مهم ترین کاری کاه ساتادهای انتخابااتی در
ادوار پیش ان ام میدادند (یعنی تسلید و تسییا اقاالم تبلیغااتی انتخابااتی و همااهنهی و
بسیج نیروها و مناب ) در تعدادی ای کانالهای تلهرامی ان ام شد ،بدون یک ریال هزینه و

با سرعت ،آیادی ،کارایی ،وسعت و مخاطباان بیشاتر .تعاداد مشاترکان ایان کاناالهاا ای
چندهزار یا چند دشهزار فراتر نمای رفات ،اماا ایان مشاترکان همچاسن اعضاای ساتادها،
تسیی کنندش اقالم و مطالب این کانالها میشدند و این اقالم بارها فسروارد و میاان ماردم
دستبهدست و در قیقت ،گسشی به گسشی میشد.
ب) ربات تلگرامی :برای اطالع ای نام و کد نامزدهای لیست امید در سراسر کشسر ،ربات
تلهرامی به آدرس  https://telegram.me/etelafbotساخته شد.
ج) زنجیره انسانی آنالین :در شرایطی که هنسی فضا انتخاباتی و گرم نشدش بسد ،ین یرش
انسانی آنالین در مایت ای ائتالال اصالحطلبان در انتخابات ،بیش ای یکمیلیاسن و صاد
هزار بار دیدش شد؛ کاری که ای هر امی سی ثانیه بیشتر وقت نمیگرفت.
د) استفاده همزمان و همافزاینده از چند شبکه اجتماعی و پیامرسان موبایلی برای توزیع
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هع) هشتگ /دابسمش /پروفایلپیکچر :هشتگهای انتخاباتی متعادد ای جملاه سالفی-
امید (برای فراخسان انتشار عکس با دستان جسهری یا برگه رأی در روی انتخاباات) ،رأی-
می دهم ،تکرارمیکنم ،ین یرش -انسانی و لیست -امید ای سسی هزاران کاربر شابکههاای
اجتماعی استفادش شد و مایتهای انفرادی را به هم متصل و صدایشاان را بلناد و ماؤثر
کرد .در فراخسانهاایی ،عکاسهاای پروفایال هازاران ایرانای در فایسباسک ،تلهارام و
اینستاگرام هم به طرح هاای یکساانی ای «رأی مایدهام»و «باردیم» تغییار کارد و باه
اطالع رسانی و بسیج اجتماعی برای افزایش مشاارکت و رأی لیساتی در انتخاباات یااری
رساند .تعداد قابلتسجهی ای باییهران محبسب سینما (ای جمله چند باییهر ساریال شاهریاد)
هم عکس پروفایل اینستاگرامشان را به پسساتر «لیسات امیاد» تهاران تغییار دادناد کاه
مخاطبان پرشماری پیدا کرد .فراخسان ساخت دابسمش هم در انتقال پیامِ کلیدی ضرورتِ
«رأی لیستی» مؤثر بسد (جالییپسر.)38/62/63 ،
با تسجه به این اقدامات ،میتسان گفت شبکههای اجتماعیِ فضای م اایی و باهویاژش
تلهرام چند کارکرد ویژش در فرایند بسیجسایی اصاالحطلباان داشات :اول آنکاه ،فضاای
اجتماعی و امکانات الیم را برای بسیج نیروهای اجتماعیِ همسس به آنها داد؛ در الیکه در
فضای واقعی کمتر این شرای و امکانات ا به دلیل ساسیتهای اکمیات ا مهیاا باسد.
دوم آنکه ،با فعالسایی الیه رهبران فکری ا اجتماعی و کنشهران فعال طبقه متسس رو
به باال ،فرایند بسیج را تشدید نمسد .این شبکهها ای طریق فراهم آوردن عرصه ضسر این
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اقشار ،افزایش اثرگذاری آنها و ارتقای منزلت اجتماعیشان سبب شد ایان افاراد ای الات
انفعالی خارج شسند و نقش فعال تری در ساخت افکار عمسمی و داغ شدن تنسر انتخابات در
راستای مناف و اولسیتهای مدنظرشان ایفا نمایند .سسم آنکه ،با وجسد شبکههای مسباایلی
مانند تلهرام ،فهرست انتخاباتی اصالحطلبان در دسترس اقشار اجتماعی همسس با آنها قرار
داشت و ایاینرو ،رأیدهی لیستی برای آنها درمقایسهبا گذشته آساانتار گشات .در یاک
کالم ،شبکه های اجتماعی فضای م ایی ،هام در تساهیل فرایناد بسایج اصاالحطلباان
اثرگذار بسد و هم در تشدید این فرایند نقش مهمی ایفا نمسد.
بااین ال نباید دربارش نقش این شبکه ها اغراق نمسد .به عبارت بهتر ،آنها در انتخاباات
تهران فعال مایشاء نبسدند ،بلکه تنها نقشی تسهیل گر داشتند و در صسرت نباسد عسامال و
یمینههای سیاسی ا اجتماعی پیشگفته ،نمایتسانساتند نقاش چنادانی در انتخاباات ایفاا
نمایند .برای مثال ،نتی ه برخی ای پژوهشها نشان میدهد تلهرام در میان اقشار مختلاف
اجتماعی ،کارکردهای متفاوتی دارد .در شهرستانهاای کسچاک و طبقاات پاایین جامعاه
بیشترین کارکرد تلهرام ،کارکرد اجتماعی ا خانسادگی است .در بین افراد مسن و میانسال،
نقش اطالعرسانی پزشکی ،بهداشت و تغذیه پررنگتر میشسد .در اقشار کارمناد ،کاارکرد
اطالعرسانی و سرگرمی قسی تر است .تنها در طبقات متسس رو به باالسات کاه کاارکرد
فرهنهی ا سیاسی آن قسی است (کاظمی .)668 :6332 ،بدیهی است با تسجه بادین کاارکرد
است که تلهرام میتساند در فرایند بسیجسایی اصالحطلبان نقشی مسفق ایفا نماید.
افزون بر این ماسارد ،برخای عسامال یمیناهای نیاز در مسفقیات فرایناد بسایجساایی
اصالحطلبان نقش داشت .یکی ای مهمترین این عسامل ،فرصاتهاای ناشای ای مسقعیات
گفتمان استعالیی و رو به صاعسد دولات «تادبیر و امیاد» باسد .هماانطاسر کاه ادبیاات
بسیجسایی مطرح میساید ،فرصت برای یک گروش بسیجکنندش ،شرایطی است کاه در آن
دیهر گروش های مدعی در برابر ادعاهای آن گروش آسیب پذیر بسدش ،امکان تحقاق خساساته
گروش بسیج کنندش افزایش یافته باشد .این امر بیش ای آنکاه مااهیتی عینای داشاته باشاد،
جسهری ذهنی دارد .پس اگر میزان انتظار تحقق مناف گروش مدعی باال باشاد ،تای اگار
این انتظارات با واقعیات عینی مطابقت نداشته باشد ،اثر قابل تسجهی بار مسفقیات فرایناد
بسیجسایی خساهد داشت (پناهی .)322 :6333 ،در بایش یمانی انتخابات م لس  6338با تسجه
به امضا شدن برجام و ان ام اقدامات اجرایی شدن آن در همان سال ،این امیاد در جامعاه
گسترش یافت که امضای برجام و اجرایی شدن آن مایتساناد باه بهباسد وضاعیت ماردم
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مسفقیت نامزدها و فهرسات انتخابااتی امیاد در انتخاباات ساال  6331نیاز اداماه یافات؛
بهطسریکه دادشهای آماری بهدستآمدش ،مؤید یافتههای اساسی مقاله اضر است .درباارش
تحلیل نتایج انتخابات شسرای شهر تهران میتسان گفت منطق پایشگفتاه و مؤلفاههاای
اثرگذار یادشدش ا مانند رأی لیستی ،بسیجساایی ،رابطاه دوساسیه میاان اصاالحطلباان و
طبقات متسس رو به باال و باالی شهری ا همچنان اثرگذار بسدش اسات .اماا آنچاه قابال
تأمل است آنکه ،اصالحطلبان تسانستهاند تا دودی جایهاش خسد را بهباسد ببخشاند .میاناه
رأی لیستی برای آنها  6.6تا  6.3میلیسن نفر بسدش است 61 .نفر ای فهرست  26نفارش آنهاا
رأیشان در این بایش بسدش است .در مقابل ،رأی لیستی اصسلهرایان کااهش داشاته و میاناه
رأی آنها  322تا  822هزار نفر بسدش است (ایسنا.)6331/2/36 ،
در باب تبیین رفتار رأی دهی مردم تهران در انتخابات ریاست جمهسری نیز تسجاه باه
نکات ییر قابل تسجه است:
ا به نظر میرسد گفتماان انتخابااتی آقاای رو اانی در ایان انتخاباات باا تأکیاد بار
مؤلفههایی نظیر تساهل فرهنهی ،تداوم غیریتسایی با دولت نهم و دهم و ضرورت فظ
برجام تسانسته در جلب نظر طبقات شهری و بهویژش اقشار متسس و باال مسفق باشد .مؤید
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بین امد .این امر نهتنها گفتمان دولت و طرفاداران اصاالحطلابش را همچناان در ساپهر
عمسمی جامعه در مسقعیت هژمسن قرار میداد ،بلکه به اقشار طبقات متسس رو به باال این
نسید را میداد که خساسته هایشان در ال تحقق است .چنین فضایی شرای را برای فرایند
بسیجسایی اصالحطلبان مساعد ساخت.
عامل یمینهای دیهر که میتساند در فرایند بسیجسایی مؤثر باشد ،وجسد فضای تسهیل
در برابر کنشهران است .کنشی که هزینههای کنش جمعی گروش بسایجکننادش را کااهش
دهد ،شکلی ای تسهیل است (همان .)381 :با تسجه به این تعریاف ،مایات قاسش م ریاه ای
اصالحطلبان ،به نسعی فرایند بسیجسایی آنها را تساهیل نماسد .نماسد عینای ایان امار را
می تسان در مخالفت دولت یایدهم در فیلتر شدن شبکههای اجتماعی مانند تلهارام یافات.
این امر نهتنها بسبب شد این شبکه ها همچنان رقیب صدا و سیما در شکلدهی به افکاار
عمسمی باشند ،بلکه ابزاری مناسب برای تشدید فرایند بسیجسایی در اختیار اصالحطلباان
قرار داد.
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این مسئله ،آمار رأی دهی استان تهران است .شهرهایی که در استان تهران طبقه متسس
جدید و اقشار باالی جامعه در آنها پررنگ تر بسدش ،رأی قابال تاسجهی باه آقاای رو اانی
دادشاند .در تهران  72/2درصد و در شمیرانات  78/3درصد آرا به آقای رو انی تعلق داشته
است .در شهرهایی که طبقه متسس رو به پایین در آنها غلبه داشاته ،گرچاه اخاتالال آرا
کمتر گشته ،اما بای برتری با آقای رو انی است (اساالم شاهر 27 :درصاد در برابار 37/7
درصد ،دماوند  22/2درصد در برابر  82/2درصد) .اما در شهرهایی که اقشار پایین جامعاه
در آنها اکثریت را داشته ،با فاصله کمی غلبه با آقای رئیسی است (پاکدشت 26/7 :درصاد
در برابر  ،83/3ورامین 22/7 :درصد در برابر  88/2درصاد ،پیشاسا 23/7 :درصاد در برابار
 86/2درصد) (اقتصادنیسی.)6333/3/8 ،
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
منطقه یک  82درصد و در منطقه سه  78درصد بسدش است .جهت مشاارکت نیاز گسیاای
تأیید یافتههای مقاله است؛ بهطسریکه در منطقه یک ،دود  82درصد ،منطقاه دو82/2 ،
درصد و در منطقه  82 ،2درصد آرا باه آقاای رو اانی اختصااص یافتاه اسات .در این اا
بهمنظسر تبیین بهتر مسئله با ارجاع به برخی صاندوقهاای رأی ،باه مقایساه آماار رفتاار
رأی دهی در دو نقطه شهری متعلق به طبقه متسس رو به باال (شهرک اکباتان و شاهرک
قدس) با یک محله شهری متعلق به طبقه متسس رو به پایین (محله جسادیاه) طای ساه
جدول میپرداییم.
جدول شمارش یک 62 :صندوق منتخب شهرک اکباتان
شماره صندوق

میزان آرای روحانی

میزان آرای رئیسی

001110133

1303

171

001110113

1321

171

001110133

353

003

001110130

1505

33

001110132

1135

005

001110135

1331

51

001110131

377

351

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
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میزان آرای روحانی

میزان آرای رئیسی

001111133

1317

03

001111101

322

335

001111101

1111

173

001111103

1012

32

001111100

1251

13

001111102

1313

301

001111105

1133

110

001111101

1553

73

001111107

1212

135

001111121

1211

30

001111121

1032

155

001111127

1310

113

001111123

1133

111

001111123

1303

37
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001111151

1315

333

001111151

1103

33

001111153

1531

30
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شماره صندوق

میزان آرای روحانی

میزان آرای رئیسی

001113231

571

173

001113231

511

133

001113233

511

317

001113230

211

102

001113232

232

133

001113235

521

152

001113231

032

131

001113237

050

72

001113233

135

203

001113233

135

057

001113231

571

307

001113231

533

101

001113233

510

152

001113230

132

131

001113551

717

351

ا چنانکه جداول فسق نشان میدهد ،مشارکت در مناطق متعلق به طبقه متسس رو به
باال بیشتر است .اختالال آرای ریختهشدش در صندوق های این منطقه ،با مناطق متعلق باه
طبقه متسس رو به پایین رقمی دود  222تا  6222رأی بسدش است .افزون براین ،فاصاله
آرای آقای رو انی با آقای رئیسی بسیار بیشتر ای مناطق پایین شاهر مای باشاد .ایان امار
نشانه ای دال بر تأیید نقش طبقه متسس رو به باال و باال در انتخاباات هاای اخیار تهاران
است.
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ا اقشار طبقه متسس رو به باال نهتنها خسد بهطسر فزایندشای در این دورش ای انتخابات
شرکت کردشاند ،بلکه بهعنسان پایهاش اجتماعی فعال اصالحطلبان ،نقش بسزایی در تبلیغ و
ترویج گفتمان آقای رو انی ،بهویژش در فضای م ایی داشته ،ای این طریق نیز در جلب
آرای دیهر اقشار جامعه ،بهویژش طبقه متسس رو به پایین به نف آقای رو انی مشارکت
داشتهاند.
 .3نتیجه
این مقاله به دنبال تبیین رفتار رأیدهی مردم تهران در انتخاباتهای اخیر بسدش اسات .باا
تسجه به نقطه عطف بسدن انتخابات دورش دهم م لس شسرای اسالمی ،محسر اصلی مقاله
نیز این دورش است .در این مقاله سعی شدش با بهرشگیری ای ادبیات نظری انباشاتشادش در
سیش رفتار رأی دهی ،به تبیین مشارکت کمی و کیفی در این دورش پرداخته شاسد .ای نظار
مشارکت کمّی ،افازایش رأی دهنادگان در ایان دورش ،بیشاتر باه علات تشادید ا سااس
اثرگذاری اقشار طبقه متسس رو به بااال و طبقاات بااالیی جامعاه باسد .ایان گاروشهاای
اجتماعی با تسجه به نتایج انتخابات سال  6332و سادث به وقسع پیسسته بعد ای آن ،مانناد
پذیرش برجام و مخالفت دولت با گشت ارشاد ،ا ساس میکردند فضای سیاسی به سمت
تحقق خساستهها و انتظاراتشان است؛ لذا باید ایان فضاا را تاداوم بخشاید .ایایانرو ،آنهاا
بهصسرت فزایندش ای در انتخاباات شارکت کردناد .ایان ا سااس اثرگاذاری همچناان در
انتخاباتهای بعدی نیز تداوم داشت.
نهارندش در تبیین جهت مشارکت ،ای رهیافت جامعاهشناساانه رفتاار رأیدهای کماک
گرفته است .بر اساس این نظریهها ،اوالً ،ساختار اجتماعی بر رفتار رأیدهندش اثرگذار است.
ثانیاً ،ا زاب و جریانهای سیاسی با اذعان به این نکته ،با تسجه به محدودیت مناب و تسان
گفتمانسایی ،سعی دارند با نهاش ویژشای به گروشها و اقشار کلیدی کاه متمایال باه آنهاا
هستند ،ایشان را در جهت اهداال انتخاباتی خسد بسیج کنند .پس رابطهای دوساسیه میاان
ا زاب سیاسی و ساختارهای اجتماعی متمایل به آنها میتساند بهتدریج شکل گیرد که باه
رفتار انتخاباتی جهت دهد.
با تسجه به این رهیافت ،طی دهه هشتاد بهتدریج رابطهای دوسسیه میان چپ مدرن با
طبقه متسس رو به باال شکل گرفته است .اصاالحطلباان در انتخاباات ساال  38تهاران
کسشیدند با استفادش ای این پیسند ،به بسیج این طبقه و اقشار نزدیک به آنها بپردایند و آنهاا
را به نف خسد به پای صندوق رأی بکشاانند .آنهاا در ایان راش باهخاسبی ای منطاق «رأی
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راهبردی» و «تشدید ا تمال نیل به مسفقیت» استفادش کردند .همچناین مسقعیات مرجا
افرادی همچسن هاشمی و خاتمی ،گساترش فعالیات رهباران فکاری ا اجتمااعی طبقاه
متسس رو به باال ،فضای مناسب ای ادشدش در شبکههای اجتماعی م ایی بهویژش تلهارام
و مسقعیت هژمسن گفتمان دولت تدبیر و امید ،ای جمله عساملی بسد که به آنها در مسفقیات
فرایند بسیجسایی طبقه متسس رو به باال و اقشار نزدیک باه آن یااری رسااند .باه یعام
نهارندش ،این امر کلید درک نتایج انتخابات دورش دهم م لاس شاسرای اساالمی در اسیش
انتخابیه تهران است .بسیاری ای این م مسعهعسامال همچناان در انتخاباات ساال 6331
فعال بسدند .آمار انتخابات این سال بهخسبی یافتههای اساسی مقاله ،بهویاژش نقاشآفرینای
طبقه متسس جدید رو به باال را تأیید میکند.
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