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Abstract  
The purpose of the present study is to explore the state of political participation in the 9th and 

10th round of presidential election in the Islamic Republic of Iran. This research relies on the 

hypothesis that political participation in the 9th and 10th presidential elections, despite some 

differences compared to each other, has been under the influence of religious ideologies and 

beliefs, the performance of former governments, propaganda and debate campaigns, and 

populist policies. The method of the study was descriptive analysis and based on the 

theoretical framework of Pippa Norris model. The results conveyed that political participation 

is considered as a contributing factor in decreasing social anxiety and mental stress because 

the citizens can have a direct and indirect role in choosing their politicians, governments, or 

laws. In the 9th and 10th presidential election in Iran, reliance on religious values, vast 

propaganda campaigns, media debates, and populist behavior were among the effective 

criteria on increasing political participation. Therefore, based on the theory of Norris, 

religious ideology and beliefs in micro level (sources and motivation), the performance of 

Khatami’s government in micro and macro level (government structure and motivation), 

propaganda and debate campaigns in moderate level (electoral laws), and the populist 

performance of Ahmadi Nezhad in micro level (sources and motivation) were effective on the 

state of political participation in the 9th and 10th round of presidential election in Iran. 
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 چکیده

در جمهوری اسالمی ایران در انتخابات دوره نهم و دهم ریاست جمهوری بود.  هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مشارکت سیاسی
هایی نسبت به یکدیگر متاثر از   های نهم و دهم در عین وجود تفاوت  پژوهش بر این فرضیه استوار است که مشارکت سیاسی در دولت

های پوپولیستی بوده است. روش  و مناظراتی و سیاست یهای تبلیغات  های پیشین، فعالیت  ایدئولوژی و باورهای مذهبی، عملکرد دولت
های تحقیق حاکی از آن است که   تحلیلی بوده و از الگوی پیپانوریس به مثابه چارچوب نظری استفاده شد. یافته -پژوهش توصیفی

مستقیم و غیرمستقیم شود، زیرا شهروندان به صورت  مشارکت سیاسی عامل کاهنده اضطراب اجتماعی و فشارهای روانی محسوب می
های  مردان و حکومت یا قوانین نقش داشته باشند. در انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم تکیه بر ارزش توانند در گزینش دولت می

ی در های تأثیرگذار در افزایش مشارکت سیاس ای و رفتار عامه پسندانه از مؤلفه  های گسترده تبلیغاتی و مناظرات رسانه  مذهبی، فعالیت
)منابع و انگیزه(،  انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم بود. بنابراین، براساس نظریه نوریس ایدئولوژی و باورهای مذهبی در سطح خرد

)قوانین انتخاباتی(  ای در سطح میانی های تبلیغاتی و مناظره  )ساختار دولت و انگیزه(، فعالیت عملکرد دولت خاتمی در سطح کالن و خرد
نژاد در سطح خرد)منابع و انگیزه( در وضعیت مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و  کرد پوپولیستی احمدیو عمل

 دهم قابل تبیین است.
 

نژاد، محمد خاتمی،  طلبان، ریاست جمهوری، محمود احمدی گرایان، اصالح انتخابات، مشارکت سیاسی، اصول های کلیدی:  واژه

 اتی، باورهای مذهبی.تبلیغات انتخاب
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 . مقدمه1

مشارکت سیاسی یعنی درگیر شدن فرد در درجات گوناگون فعالیت در نظام سیاسی از حاضر 

های رأی تا احراز مقامات حکومتی که اساساً بر مبنای حقوق شهروندی   شدن در پای صندوق

عه در سرنوشت است. این موضوع که چرا و به چه دلیل و با چه ابزاری شهروندان در یك جام

های مورد  دهد، انتخابات و نتایج آن از بحث کنند، دلیلی است که نشان می گروهی خود مداخله می

معموال این  باشد. های مختلف می  های گوناگون با عالیق و انگیزه  ها، افراد، و سازمان توجه گروه

سازد. عمدتاً صاحبان قدرت،  میبینی نتایج انتخابات خود را نمایان  مندی در پیشگویی و پیش  عالقه

فعاالن سیاسی و افرادی که منافعی دارند، نسبت به مردم عادی به این مسائل و موضوعات بیشتر 

بینی نمایند و تا  کنند با در نظر گرفتن شرایط، نتایج را پیش ابراز عالقه و توجه کرده و تالش می

درآورند و بر طبق امیال، اهداف و سود  حد امکان رفتار مردم را در انتخابات تحت کنترل خویش

های سیاسی و مشخصاً در انتخابات   و منفعت خویش هدایت کنند. مشارکت مردم در فعالیت

ها، گردش قدرت و نهایتاً اعمال فشار   تأثیرات فراوانی بر جامعه و اعضای آن دارد. انتخاب سیاست

کنندگان جامعه، انتخاب رهبران  اران و ادارهگذ  بر قدرتمندان و مشروع نمودن نظام، انتخاب سیاست

و مسئوالن و بیان مخالفت و نارضایتی، ایجاد رضایت از نظام سیاسی، کاهش نابرابری و تأکید 

کننده برای حل مسایل  هایشان، احساس مسئولیت بیشتر شهروندان مشارکت نخبگان بر خواسته

ن حکومت و نهادهای انتخاباتی آن، بسیج جامعه، پیوند عالیق و ایجاد همبستگی و پاسخگوتر شد

باشند. مشارکت سیاسی از عوامل کاهش فشارهای روانی  نمایی به خارج، از جمله آنها می و قدرت

ها در ارتقای مقبولیت و کارآمدی نظام های سیاسی محسوب  از مهمترین مؤلفهو اضطراب بوده و 

ردم( در نحوه تقنینِ نظام اسالمی به )م (. تأثیرگذاری جمهور223: ص2935 )ایزدهی، شود می

ای است که حتی با تشخیص موضوع به عنوان مصلحت، احکام ناظر به آن جایگزین احکام   گونه

  (.291: ص2935گردد )حیدری و گردشتی،  اولیه اسالمی می

پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در انتخابات دور نهم و دهم ریاست جمهوری را 

های تأثیرگذار بر وضعیت   سی قرار داده و به دنبال پاسخ به این پرسش بود که مؤلفهمورد برر

 مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران در انتخابات دوره نهم و دهم ریاست جمهوری کدامند؟ 
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 . مبانی نظری2

های سیاسی مسئله مشارکت  در همه نظام ترین موضوعات از مهمبدون تردید امروزه یکی 

توان به حضور و مشارکت   ترین اشکال آن می شهروندان آن نظام است که از قابل مشاهده 2اسیسی

ها و علل   اند انگیزه  در عرصه انتخابات اشاره کرد. از نیمه دوم قرن بیستم دانشمندان تالش کرده

به  های مربوط  مشارکت سیاسی، مخصوصاً مشارکت انتخاباتی را بررسی نمایند. از میان نظریه

را بهترین الگویی دانست که با نگاهی  1مشارکت سیاسی شاید بتوان الگوی تلفیقی پیپانوریس

تواند همه ابعاد آن را مورد  جامع به پدیده مشارکت سیاسی در سه سطح کالن، میانی و خرد می

و تواند جوابگوی چرایی و چگونگی روند مشارکت سیاسی   ویژه در ایران می   نظر قرار دهد، به

 های مردم در زمینه انتخابات گوناگون باشد.  گیری  تصمیم

کننده  این نظریه در سطح کالن، ساختار دولت را در نوع و سطح مشارکت شهروندان تعیین

سازی و  های اجتماعی را در فعال  داند، در سطح میانی عوامل بسیج اجتماعی، سیاسی و شبکه  می

خرد برخورداری از منابع و عوامل انگیزشی را در نوع و  بسیج شهروندان مؤثر دانسته و در سطح

 شود. داند. مدل مفهومی زیر در ذیل چارچوب نظری ترسیم می سطح مشارکت دخیل می

  

 . مدل مفهومی 1نمودار 

                                                           

1. Political  Participation 

2. Pipanoris 

 یاسیمشارکت س

 ایدئولوژی و باورهای مذهبی

 های گذشته )هفتم و هشتم(عملکرد دولت

 ایهای تبلیغاتی و مناظرات رسانهفعالیت

های پوپولیستی و عملکرد  سیاست

 نژاد در دولت نهماحمدی
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های انتخاباتی تحقیقات متعددی انجام شده   با وجود اینکه در زمینه مشارکت سیاسی و فعالیت

های نهم و دهم متمرکز بوده   صرفاً بر عوامل اثرگذار بر انتخابات دولتای که   است، ولی مطالعه

باشد، انجام نشده است، در این راستا، تالش شد تا ابعاد گوناگون اثرگذار بر مشارکت سیاسی و 

 های نهم و دهم ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد.   انتخابات دوره

 شود. در این حوزه اشاره میهای مرتبط   در ادامه به برخی از پژوهش

(، در پژوهشی به بررسی و تجزیه و تحلیل 2933زاده و قاسمی )  محمدی، امام جمعه

شناختی رفتار انتخاباتی با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و دهم )مورد مطالعه  جامعه

 شهر کرمانشاه( پرداختند. 

انتخابات دهم ریاست جمهوری و اعتماد ( در پژوهشی 2931) طباخها، بخشایش و اشرفی

 عمومی را بررسی کرده و نشان دادند که بین اعتماد عمومی و انتخابات رابطه مستقیمی وجود

 دارد. 

گرا  ( نیز علل گرایش مردم به جریان اصول2931) دهقان کریم آباد، غفوری و عابدی اردکانی

 بررسی کردند.  2931را در دهه 

( به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رفتار 2932) زاده و قاسمی راد، امام جمعه کرمی

نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال  های اقتصادی محمود احمدی انتخاباتی با تأکید بر سیاست

های اقتصادی و مناظرات تلویزیونی در  اند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سیاست  پرداخته 2933

 نژاد بود. پیروزی محمود احمدی

(، مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری 2939) همچنین هاشمی، مقصودی و زرگر

 ایران)از دوره پنجم تا دهم( را مورد مطالعه قرار دادند. 

سال  23پذیری مشارکت سیاسی را در افراد باالی  ( جامعه2936) صفاری بادی و همکاران

 شهر نطنز بررسی کردند. 

( تأثیر مذهب بر مشارکت سیاسی را با تاکید بر ساز و کار تولید 2932) استانیثانی، رجبلو و ب

 احساس مورد مطالعه قرار دادند.
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 های تأثیرگذار مشارکت سیاسی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری . مؤلفه3

 عملکرد دولت هفتم و هشتم  .3-1

ای در کشور   ، نگرش تازهزمانی که خاتمی به عنوان ریاست جمهوری بر مسند قدرت نشست

به وجود آمد، اندیشه غالب در این دولت و رویکرد عمومی آن توسعه سیاسی و فرهنگی بود که 

بر اساس آن، پیش نیاز دست یافتن به توسعه، ارتقاء فرهنگ و ایجاد توسعه سیاسی بود. دولت 

قدم گذاشت و همین هفتم با محور قرار دادن شعار اصالحات و توسعه سیاسی به عرصه اجرایی 

 ها نیز تأثیر گذاشت. دیدگاه بر اقدامات دولت در سایر بخش

 . توسعه سیاسی3-1-1

در طول مدت ریاست جمهوری خاتمی، جامعه مدنی، آزادی توسعه سیاسی و اصالحات در 

گر   های دولت قرار گرفت و به دلیل فضای باز فرهنگی و سیاسی که ایجاد شد، نظاره  رأس برنامه

 (.11: ص2933 سابقه مجالت، مطبوعات و نشریات در این زمان بودیم )دارابی، بی رشد

کند زمینه را برای   کرد با تحوالتی که در فرهنگ سیاسی ایجاد می  خاتمی همواره تالش می

سعه صدر و »، «آزادی»، «گرایی قانون». او از طریق مفاهیمی همچون   توسعه سیاسی مساعد نماید

کوشید جامعه را به سمت تحول هدایت   می« جامعه چند صدایی»، «خردگرایی»، «تحمل سیاسی

ها، تالش برای نهادینه   ها با عالیمی از ازدیاد کیفی و کمی احزاب و روزنامه  کند. این نوع تالش

هایی در اهداف و   های سیاسی مبهم، ایجاد پیشرفت سازی رقابت کردن نظام سیاسی، شفاف

ایجاد تعامل و همکاری میان زنان سکوالر و مذهبی، برگزاری اولین دوره های زنان و   آرمان

  (.253: ص2939انتخابات شوراهای شهر و روستا، علنی شد )عابدی اردکانی، 

 . احزاب سیاسی در دولت خاتمی3-1-2

در ایران معاصر با روی کارآمدن دولت خاتمی، احزاب مورد توجه قرار گرفتند. یکی از 

ها و تعامل سازنده با   اثر کردن تحریم های وی در دوره اول سیاست خارجی، بی  برنامهترین   اصلی

ای و ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش سیاسی در محیط داخلی بود.   جهانیان و حل بحران هسته

های ایجاد آرامش سیاسی است   خاتمی معتقد بود فعال کردن احزاب سیاسی در کشور یکی از راه
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ها بتوانند آزادانه و   تن نشاط سیاسی در کشور و توسعه، باید سالیق سیاسی و همه گروهو برای داش

هایشان پرداخته و رقابت نمایند و دولت نیز مشکالت و موانع مقابل   در محیطی امن به ارائه برنامه

 (.23: ص2931آنها را رفع کند )اخوان کاظمی، 

 ها . گفتگوی تمدن3-1-3

ها که خاتمی آن را مطرح کرد، اعتقاد بر این است که مشکالت و   دنمطابق بحث گفتگوی تم

ها است و بشر   مصائبی که در گذشته دست به گریبان بشریت بود، همه ناشی از نبود تفاهم بین ملت

تواند به واسطه مفاهمه و  ی سوم تاریخ خویش با عبرت گرفتن از حوادث گذشته می  در هزاره

جنگ و تکرار مجدد مصائب و مشکالت تلخ و دردناک در روابط کشورها  گفتگو، مانع بوجود آمدن

های دیگر و تمدن اسالمی وجود دارد، قاعده   ها با قبول اینکه رقابت بین تمدن  شود. گفتگوی تمدن

کند و برخالف نظریه هانتینگتون، مفاهمه و   برد ارزیابی می -بازی را براساس نتیجه مثبت برد 

 (.33: ص2933کند )ازغندی،  ها جایگزین می  را به جای رویایی و جنگ تمدن ها  گفتگوی تمدن

دولت اصالحات با تمرکز بر توسعه سیاسی در داخل کشور و استفاده از مفاهیمی مثل 

زدایی در خارج تالش کرد چهره سیاسی جدیدی از ایران را نزد افکار  ها و تشنج گفتگوی تمدن

 عمومی ارائه کند.

 ناگوار دوره خاتمی قاتاتفا .3-1-4

 . تحصن در مجلس ششم3-1-4-1

های سیاسی برای نظام   ای از گروه  در انتخابات مجلس هفتم بحران جدیدی از طرف عده

ای از نمایندگان مجلس که حامیان جبهه دوم خرداد بودند   بوجود آمد. در آستانه این انتخابات عده

ز کاندیداهایی که نماینده مجلس ششم بودند، اقدام به ای ا  در جریان اعتراض به ردّ صالحیت عده

 211تحصن در مجلس کردند و خواهان تعویق انتخابات و یا عدم برگزاری آن شدند و همزمان 

آمیز به مقام معظم رهبری با قیاس اوضاع کشور با دوره پذیرش  ای اهانت  نماینده مجلس در نامه

 جام زهر را برای بهتر شدن اوضاع بکار بردند قطعنامه توسط امام خمینی، تعبیر نوشیدن

 (.221: ص2939زاده و لیالی،  )مجتبی
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 ای های زنجیره  قتل .3-1-4-2

ای برای نظام ایجاد کرد،   اتفاق افتاد و مشکالت عدیده 2911یکی از حوادث تلخی که در سال 

ایل انقالب به نام فروهر و ای بود. در این جریان یکی از فعاالن سیاسی او  های زنجیره  جریان قتل

 همسرش و تعدادی نویسنده گمنام به قتل رسیدند.

 (1378تیر  22 – 18ماجرای کوی دانشگاه ) .3-1-4-3

 شگاهای به طور کامل حل نشده بود که جریان تلخ کوی دان های زنجیره  هنوز ماجرای قتل

کمیسیون  2913ر تیر ماه تری کرد. شروع ماجرا از آنجا بود که د کشور را وارد چالش عظیم

« اصالحیه قانون مطبوعات»فرهنگی مجلس پنجم طرحی را در چهار بند تصویب کرد که عنوان آن 

زمان که این اصالحیه قانون مطبوعات به هیأت رئیسه مجلس فرستاده شد، جبهه دوم  بود. هم

نشاط در مورد این  های وابسته به آنها همچون صبح امروز، خرداد، سالم، ها و روزنامه خردادی

 (.11/22/2933)جهان نیوز،  سازی و تبلیغات منفی کردند طرح شروع به جنجال

 . ایدئولوژی و باورهای مذهبی3-2

ای است که آرمان و هدفی را با بیانی تعریف و تحسین کند که کسی نتواند   ایدئولوژی عقیده

 (.213: ص2931،   در مقابل آن دفاع کند )معین

هایی که در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری در مشارکت سیاسی مردم در   هیکی از مؤلف

نژاد بود که در قالب موعودگرایی،  انتخابات نقش داشت، ایدئولوژی و باورهای مذهبی احمدی

 های انقالبی نمود پیدا کرد. ستیزی، عدالت محوری، استکبارستیزی و بازگشت به ارزش اسرائیل

 مهدویت. موعودگرایی و 3-2-1

باشد. همچنین ایدئولوژی  ای از اصل امامت می در مذهب شیعه موعودگرایی نمود و جلوه

دهد. نحوه مدیریت نظام  شیعی در چهارچوب دکترین مهدویت به آینده موعود اهمیت زیادی می

 سیاسی در زمان غیبت یکی از الزامات مهدویت است.

های رسمی خود را با دعا برای فرج امام  انینژاد با تکیه بر اصل مهدویت تمامی سخنر احمدی

نمود. وی به عنوان فردی که پایبند به اصول اولیه انقالب و تشیع است،  زمان)عج( شروع می
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داند و در طول هشت سال دوران  موعودگرایی را همچون یکی از ارکان اصلی ایدئولوژی خود می

اقداماتی نیز انجام داد از جمله آنها پرورد. وی در این زمینه  ریاست جمهوری خود آن را می

 حمایت از مؤسسه آینده روشن بود.

مهدویت »کرد. کتاب  حمایت مالی می نژاد از جمله افراد بانفوذی بود که از این مؤسسه احمدی

نژاد در مورد امام زمان)عج( است، از طریق  که دربرگیرنده مباحثی از احمدی« و صلح کامل

 (.53: ص2936 نژاد، شد )احمدی آینده روشن منتشر مؤسسه

اکثریت ایرانیان شیعه مذهب هستند و اعتقاد به ظهور امام زمان)عج( ریشه در عمق وجودشان 

دارد. تکیه بر اینگونه باورهای مذهبی که جزء اصول اساسی و مذهب شیعه است و حتی ایجاد 

نژاد که زنده نگه داشتن  حمدیای برای مطالعه و تحقیق در این زمینه، همچنین این ادعای ا  مؤسسه

باشد، نقطه روشنی بود   انتظار فرج باعث افزایش امید به آینده و موتور محرک انقالب اسالمی می

در  2که مورد عالقه و حمایت ایرانیان و دوستداران انقالب اسالمی قرار گرفت. در اندیشه نوریس

تواند در  و باورهای مذهبی است که می سطح میانی یکی از عوامل و کارگزاران بسیج مراکز مذهبی

 نوع و سطح مشارکت سیاسی تأثیرگذار باشد. 

همچنین از دیدگاه نوریس اگر فرد احساس کند با رأی دادن یا مشارکت سیاسی وظیفه دینی و 

های موافق نظام حاکم معتقد باشد، احتمال مشارکت او  مدنی خود را انجام داده است یا به ارزش

 ابد.ی افزایش می

 ستیزی . اسرائیل3-2-2

باشد، جمهوری   که مبنای آن نفی سلطه غیر مسلمان بر مسلمان میقاعده نفی سبیل بر پایه 

داند و هر نوع دوستی و   های استعمارگرانه و غربی می  اسالمی ایران اسرائیل را نماد و مظهر ارزش

 (.91: ص2939کند )حاجی یوسفی،   سازش با آن را نفی می

نژاد نیز مثل رؤسای جمهور قبلی اسرائیل را به رسمیت نشناخت. در واقع موضوع  احمدی

تر شد. حمایت از مظلومین فلسطینی و ضدیت  های قبلی پر رنگ  ستیزی در وی نسبت به دولت اسرائیل

                                                           

1. Norris 
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های حماس و   با رژیم صهیونیستی، تشکیك در واقعه هولوکاست و حمایت حداکثری از جنبش

 (.62: ص2913های نهم و دهم پیگیری شد )عمید زنجانی،   ه مواردی بود که در دولتاهلل از جمل حزب

نژاد با حمایت از مظلومان فلسطینی و مقابله با اسرائیل و صهیونیزم سعی در  در واقع احمدی

های اولیه انقالب اسالمی داشت. اگر از دیدگاه نوریس به این مسأله   زنده کردن اصول و ارزش

های ارزشی و نگرشی  ستیزی برای ایرانیان در دسته عوامل و انگیزه دیشه اسرائیلبنگریم، ان

 گیرد. تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی جای می

 محوری . عدالت3-2-3

عدالت  ای جامعه در اگر و ماند می پابرجا حکومت آن اجرای با که است چیزی تنها عدالت

زایی و  داشت )لك نخواهد چندانی دوام ومتحک آن کند، بیداد ستیز و ظلم و نباشد فرما حکم

نژاد پرچمدار دولت مهروز و عدالت محور  در دولت نهم، احمدی(. 19: ص2931 احمدی سفیدان،

هایی فرهنگی و براساس ایدئولوژی اسالمی شروع به  گردید به این صورت دولت نهم با دغدغه

نژاد چهار عنصر اصلی را برای  دیترین اصل این دولت شد. احم گستری محوری کار کرد و عدالت

کند: از ناحیه این برادر کوچك شما چهار محور به عنوان اصول کاری این دولت  عدالت مطرح می

 گستری، پیشرفت و تعالی همه جانبه کشور و مهرورزی مطرح شد: خدمت به بندگان خدا، عدالت

 (.93: ص2936نژاد،  )احمدی

های سیاسی نیستند، بلکه  بگان یا جامعه مدنی و تشکّلمخاطبان دولت نهم طبقه مدیران و نخ

های  ریزی نژاد با عامه مردم است، تا جایی که در برنامه توده مردم هستند. روی سخن احمدی

گذاری و سرمایه وجود داشته باشد، دغدغه عموم  اجرایی دولت هم افزون بر آنکه دغدغه سرمایه

ها، پروژه مسکن مهر، توزیع  ی مانند هدفمند کردن یارانهشود. توسل به راهکارهای مردم مشاهده می

هایی از  های درآمدی پایین، نمونه سهام عدالت و یا واگذاری کارخانجات به اقشار محروم و دهك

  باشد. نژاد می اندیشه عدالت محوری احمدی

زایا و امکانات توانند از م نژاد اکثریت طبقات محروم جامعه می اینکه با روی کارآمدن دولت احمدی

مند شوند و فاصله طبقاتی کاهش یابد، در دیدگاه نوریس در ذیل نظریه منابع قابل بررسی است،  بهره

 دهند. چرا که افراد برخوردار از منابع بیشتر، سطوح باالتری از مشارکت را از خود نشان می
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 یستیساده ز. 3-2-4

 ی. ستادهاشد یانتخابات عموم وارد عرصه« از جنس مردم یمرد»نژاد با شعار  یاحمد

او عنوان ستاد  یبردند و ستادها  یبهره م غیتبل یها برا  ابزارها و روش نیاو از ساده تر یانتخابات

 .را دارا بودند یمردم

 ریسا که ی. در حالنامزدها اعالم داشت رید را با سانژاد از همان آغاز تفاوت خو یاحمد

اقتصاد و  یکه در ارتباط با مباحث تخصص زیمتما یها  رنامهو ب ها  یاستراتژارائه با  داهایکاند

وارد شده  یگرینژاد در عرصه د یاحمد رقابت بودند، ریدرگ گریشد با همد  یو فرهنگ م استیس

، قواعد عرصه رقابت را دگرگون شیخو یو روانشناخت یاجتماع یزهایبر تما یبود و با پافشار

)حداقل در  تیریحرکت کشور در مد ریته بود که اساساً مسگف نیشیپ رانیدر انتقاد از مد او کرد.

نژاد با نشان دادن خود به عنوان  ی. در واقع احمدداند  یسال گذشته( را اشتباه م 26مدت زمان 

 زیمتما یپابرهنگان برخاسته است خود را فرد نیکه از توده مردم و از ب یو فرد ستیز ساده یفرد

 .دیکرد و توانست توجه عموم را به خود جلب نما یمعرف یرجمهو استیر یهادایکاند گریاز د

باشد که بر مشارکت   یم نییقابل تب سینور هیدر سطح خرد نظر یمسأله در زمره منابع ارزش نیا

 است. رگذاریتأث یاسیس

 . استکبارستیزی3-2-5

نژاد در دوره تصدی، گفتمان محوری خود را براساس ایدئولوژی اسالمی و  دولت احمدی

ازگشت به اصول انقالبی بنیان نهاد. یکی از این اصول، استکبارستیزی بود. در این راستا، حضور ب

ها و ایراد سخنانی که خطوط قرمز افکار  المللی، محافل دانشگاهی، رسانه پر رنگ در مجامع بین

استکبار  نژاد برای مقابله با گذاران غرب را به چالش کشید، بیانگر دیدگاه احمدی عمومی و سیاست

 (.213-25: ص 2931بود )محمدی و موالنا، 

ای   نژاد برنامه هسته  های استکبارستیزانه احمدی  ترین و بحث برانگیزترین سیاست  یکی از مهم

ایران بود. با روی کارآمدن وی این موضوع در ایران مطرح شد که امریکا و اروپا به دنبال تعلیق و 

گیری این دولت در مخالفت کامل  باشند. بهه همین دلیل موضع ن میای ایرا توقف کامل برنامه هسته

ای ایران از این زمان تا پایان دولت دهم ردّ هرگونه  ای در سعدآباد بود. سیاست هسته با توافق هسته
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 ای بود.  سازی و قطع همکاری داوطلبانه با آژانس هسته خواهش و درخواستی برای تعلیق غنی

ها و دوستی با   نژاد، رویکرد رفتن به سوی ملت ستکبارستیزی احمدیهای ا از دیگر مصداق

گرفت.  های استکبارستیز بود. بیشتر سفرهای خارجی وی نیز با همین رویکرد انجام می  تمام دولت

اش به کشورهای امریکای التین، آفریقا، عراق، ترکیه، چین، لبنان،   وی در دوران ریاست جمهوری

های ارزشی و نگرشی در دیدگاه نوریس   ر کرد: استکبارستیزی در زمره انگیزهسوییس و ایتالیا سف

 (.2است که در میزان مشارکت سیاسی در دولت نهم اثرگذار بوده است )جدول شماره 

 . عوامل مؤثر در مشارکت سیاسی دوره نهم ریاست جمهوری براساس نظریه نوریس1جدول

ی
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 تأثیرگذارهای   مؤلفه
 سطوح مورد نظر نوریس

 خرد( -میانه  -)کالن 

 سطح خرد انگیزه ارزشی اعتقاد به ظهور منجی برای تشکیل حکومت اصیل اسالمی مهدویت:

 ـگستری  عدالت ـعدالت بر مبنای خدمت به بندگان خدا  محوری: عدالت
 مهرورزی ـپیشرفت و تعالی همه جانبه کشور 

 سطح خرد انگیزه منابع

شعار مردی از جنس مردم و رئیس جمهوری برخاسته از قشر  زیستی: ساده
 پابرهنگان

 سطح خرد انگیزه منابع

تالش برای مقابله با کشورهای غربی و برقراری ارتباط با  استکبارستیزی:
 همه کشورهایی که سابقه اسکتبارستیزی دارند.

 سطح کالن اصالح ساختارها

 سطح کالن اصالح ساختارها ستیزی و نفی هولوکاست اسرائیل :نیحمایت از مظلومان فلسطی

ی
تم

خا
ت 
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د 
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ع
 

های سیاسی و میدان دادن به احزاب و   تاکید بر آزادی توسعه سیاسی:
 های سیاسی گروه

 سطح کالن ساختارهای قانونی

های سیاسی و افسار گسیختگی  عدم مدیریت صحیح فعالیت زدگی: سیاست
 تدر زمینه سیاس

 سطح کالن سطوح توسعه اجتماعی

 قانون اساسی ساختارهایسطح کالن  های گوناگون مشخص نبودن مرز و محدوده آزادی در زمینه آزادی:

 سطح خرد انگیزه ارزشی ای عدم توفیق برای احقاق حق در زمینه استفاده از انرژی هسته ای: سیاست هسته

المللی و پذیرش از  ر سطح بینزدایی د طرحی برای تنش ها: گفتگوی تمدن
 سوی جامعه جهانی

 ساختارهای قانون اساسی سطح کالن

 سطح خرد انگیزه منابع خاتمی در حوزه اقتصادی عملکرد موفقی داشته است. های اقتصادی: برنامه

زدایی صورت گرفته و ایران  در زمینه سیاست خارجی تنش سیاست خارجی:
 از انزوا خارج شده است.

 کالن سطوح توسعه سیاسیسطح 
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 های تأثیرگذار مشارکت سیاسی در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری . مؤلفه4

 ای های تبلیغاتی و مناظرات رسانه . فعالیت4-1

های سیاسی با ابزار و   ها و گروه هایی است که سازمان  های تبلیغاتی شامل تالش فعالیت

دهند  ردن مردم در جهت نیل به اهداف خویش انجام میهای ویژه خود برای اقناع و راضی ک  روش

 (.96: ص2931)سبیالن اردستانی، 

باشد، به دلیل اهمیتی که   یکی از اقدامات مؤثر و مثبت دوران انتخابات، تبلیغات سیاسی می

رقابت بین کاندیداها در مبارزات انتخاباتی دارد، تبلیغات سیاسی نقش مهمی در زمان رسمی و 

های تبلیغات سیاسی  از شروع تا اتمام دوره انتخابات خواهد داشت. یکی از مهمترین راهغیررسمی 

 باشد. های تبلیغاتی می فیلم

 های تبلیغاتی . فیلم4-2

به بعد درباره کاندیداهای ریاست  2916های مستند تبلیغاتی از انتخابات سال  ساختن فیلم

ها در دوره دهم   کننده این فیلم اهمیت تعیین به دلیلجمهوری برای پخش از تلویزیون شروع شد. 

در دوره دهم انتخابات شود.  های این دوره پرداخته می  انتخابات ریاست جمهوری بیشتر به فیلم

نژاد و موسوی به عنوان   ریاست جمهوری که بیشتر شکلی دو قطبی پیدا کرده بود و احمدی

های تبلیغاتی آنها نتایجی به شرح زیر   ز بررسی فیلمترین رقبا در این انتخابات مطرح بودند، ا  اصلی

 شود:  حاصل می

بندی نهایی عملکرد تبلیغاتی ایشان در  نژاد و جمع  های تبلیغاتی احمدی  با بررسی و تحلیل فیلم

گزاری به ویژه مستضعفان و محرومین  شود، عدالت محوری و خدمت  فیلم اول و دوم مشخص می

، استکبارستیزی، توسعه همه   زیستی ها بوده و اهداف فرعی آن ساده فیلمترین دغدغه این   اصلی

 جانبه و مدیریت جهانی است.

 های تبلیغاتی موسوی گویای آن است که کارآمدی و اعتدال سیاسی  همچنین بررسی فیلم

. همچنین   های مذکور است های مرکزی فیلم  نژاد دال کفایتی احمدی و فرهنگی موسوی و بی

 ، دیکتاتوری، عدالت اقتصادی،  ، گسترش فساد، خود محوری  گریزی گرایی، قانون نقانو
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: 2931های مذکور است )بشیر،   های فرعی فیلم  اجتماعی، احساس خطر و دولت مقتدر دال

 (.51 -33ص

های آشنایی مردم با کاندیداهای ریاست   ترین راه  های تبلیغاتی به عنوان یکی از اصلی  فیلم

ی در دوره دهم انتخابات و مقایسه آنها با یکدیگر بودند. نشان دادن شیوه زندگی جمهور

هایی که در صورت پیروزی به آنها عمل خواهند   ، سابقه اجرایی ایشان، شعارها و برنامه  کاندیداها

 مندی بیشتری روند تبلیغات انتخابات را در دوره دهم پیگیری کنند.  کرد، باعث شد مردم با عالقه

های گذشته در ایجاد فاصله   نژاد با مقصر نشان دادن دولت های تبلیغاتی احمدی  در این میان فیلم

واسطه بین خود و مردم در سفرهای استانی، نمایش اقتدار و مهرورزی،  ، برقراری ارتباط بی  طبقاتی

ود معطوف سازد. تاکید بر محبوبیت زیاد او بین مردم و... توانست بار دیگر توجه همگان را به خ

های خبری در نوع و سطح مشارکت و بسیج سیاسی تأثیر گذارند و از   از دیدگاه نوریس رسانه

 شوند. عوامل بسیج محسوب می

 . مناظرات تلویزیونی4-3

مناظرات تلویزیونی نیز هم در دوره نهم و هم در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری نقشی 

مشارکت سیاسی داشتند. در مناظرات دوره دهم انتخابات ریاست  کننده در تشویق مردم به تعیین

جمهوری و به دلیل فضای دو قطبی انتخابات و روی آوردن دو نامزد اصلی رقیب به مبارزه منفی 

تر نشان دادن نقاط ضعف رقیب به جای تکیه بر نقاط قوت خویش، باعث  و تالش برای برجسته

 عه از این مناظرات گردید.جذابیت و پیگیری اقشار گوناگون جام

 در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری تا قبل از آنکه مناظرات آغاز شوند، تحلیل 

ای  محتوای سبد رأی کاندیداها نشانگر آن بود که عواملی همچون شدت تبلیغات خیابانی و رسانه

 وسوی شدهنژاد باعث تمایل آراء به سمت م امان سیاسی بر ضد احمدی و میزان تبلیغات بی

که براساس    گرایی شتاب بیشتری پیدا کرد. به طوری است. ولی بعد از مناظره رشد گفتمان اصول

 : 2933 درصد بیشتر شد )اسماعیلی، 21نژاد  مرکز نظرسنجی رسمی کشور آراء احمدی 3آمار 

 (.33ص
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ها نقل   تتا مد« ، بگمبگم»نژاد و جریان  مناظرات تلویزیونی مخصوصاً بین موسوی و احمدی

های عمومی بود و باعث ایجاد جذابیت بیشتر جریان انتخابات برای مردم شد. بعد   محافل و بحث

تر پیگیری کردند و این امر در مشارکت  بحث انتخابات را جدی از پخش این مناظرات، مردم

د سیاسی مردم تأثیر بسزایی داشت. براساس نظریه نوریس هم در سطح میانی و هم در سطح خر

های خبری، همچنین وجود  جریان مناظرات تلویزیونی قابل تبیین است و به دلیل استفاده از رسانه

های  های ارزشی و نگرشی و ارزش عوامل انگیزشی در جریان مناظرات که دربرگیرنده انگیزه

 یابد. سیاسی افراد است، احتمال مشارکت سیاسی افراد در این حالت افزایش می

 مجازیهای  . شبکه4-4

ها  گیرد. این شبکه های اجتماعی قرار می های اجتماعی در زیرمجموعه رسانه اصطالح شبکه

های  ترین تأثیر رسانه های اجتماعی قرار گیرند. شاخص توانند همچون ابزاری در اختیار جنبش می

و اجتماعی مجازی در زمینه سیاست ایران، در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بود )تاجیك 

 (.33: ص2935 روزخوش،

طلبان، هم طرفداران وضع موجود و هم مخالفان  نکته جالب توجه این است که هم اصالح

رادیکال جمهوری اسالمی کاربران فضای مجازی هستند. در جریان انتخابات دوره دهم ریاست 

... جمهوری، فضای مجازی از طریق خبررسانی، داغ کردن خبرها، ارسال اخبار به دیگران و

ای نامزدها به شکل  های برنامه ای که فایل امکانات بحث عمومی و چت بسیار فعال بود. به گونه

ها نیز بسیار فعال بودند، حتی موقع فیلتر  اف. بر روی اینترنت قابل دریافت بود. وبالگ دی. پی.

ا و ها جاری بود و تفسیرها، خبره  شدن و سرعت محدود اینترنت، زندگی سیاسی در وبالگ

 شد. ها از این راه ردّ و بدل می  عکس

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات مجازی دست به دست شدن اطالعات به راحتی 

سازد  گیرد و امکان مقایسه و بررسی با کمترین هزینه این امکان را برای افراد فراهم می انجام می

گوش باز عمل نمایند. در دوره دهم انتخابات تر و آگاهانه با چشم و  که در روند انتخابات فعاالنه

های مجازی برای اکثریت افراد جامعه فراهم بود.  ریاست جمهوری امکان استفاده از شبکه
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کرد. این امر هم در  مخصوصاً در قشر جوان عالقمندی به مشارکت سیاسی را تقویت می

های اصلی و مورد توجه  هبندی نوریس یکی از عوامل بسیج و مشارکت سیاسی و جزء مقول دسته

 باشد. می

 های پوپولیستی دولت نهم . سیاست4-5

 توان آن دسته از گرایانه یا مردم باور را می های عوام  پوپولیسم یا به عبارت دیگر تالش

 های متعدد است امور دانست که درپی بدست آوردن حمایت مردم و پشتیبانی آنها در زمینه

 ود دستـزبی خـی، گروهی و حـها و اهداف سیاس به خواستهه از طریق آن سیاستمداران ـک

 یابند. می

خواران و مفسدان را  های ریاست جمهوری خود وعده مبارزه با رانت  نژاد در اولین سال احمدی

های کم درآمد برای   ها، مخصوصاً در بین اقشار محروم و الیه  ها و سخنرانی  داد و در گردهمایی  می

 کرد.   کشید و آنها را تهدید می  المال خط و نشان می غارتگران بیت متجاوزان اقتصادی و

های گوناگون قابل مشاهده بود که به عناوین آنها  نژاد در عرصه عملکردهای پوپولیستی احمدی

شود. در عرصه سیاست خارجی: نفی هولوکاست، عرصه انتخابات: شعار و...، جریان   اشاره می

ها،  های مردم، پرداخت یارانه میانه، شعار آوردن پول نفت سر سفرهسفرهای استانی: ادبیات عا

های محروم و... . عملکرد پوپولیستی محمود   پروژه مسکن مهر، تخصیص منابع به سود استان

پایین جامعه از ایشان شد. در جریان انتخابات  نژاد دلیل توجه و حمایت اقشار و طبقات احمدی

نژاد عمده رأی خود را از این طبقه کسب کرد. دلیل اصلی   حمدیدوره دهم ریاست جمهوری هم ا

و « آنچه فرد دارد»نارضایتی طبقات پایین عمدتاً حاصل شکاف غیرقابل تحمل است. در واقع 

: 2936آورد )پورفرد،  های اجتماعی را پدید می  شکاف« کند مستحق آن است  آنچه احساس می»

 (.51ص

توان در سطح خرد نظریه  نژاد را می یین جامعه از احمدیجریان حمایت طبقات فقیر و پا

تواند بر میزان  نوریس تبیین نمود. طبق نظریه منابع نوریس برخورداری از منابع و مزایای مادی می

 (.1های سیاسی و انتخابات اثرگذار باشد )جدول شماره  مشارکت افراد در فعالیت
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 ره دهم ریاست جمهوری براساس نظریه نوریس. عوامل مؤثر در مشارکت سیاسی دو2جدول 

 گیری . نتیجه5

ترین مسائل جوامع جدید، بحث مشارکت سیاسی  و در عین حال پیچیده یکی از پرطرفدارترین

شود، زیرا  است. مشارکت سیاسی عامل کاهنده اضطراب اجتماعی و فشارهای روانی محسوب می
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 های تأثیرگذار مؤلفه
سطوح موردنظر نوریس 

 خرد( -میانه  -)کالن 

 )عوامل بسیج( سطح میانی هایشان مطرح شد. همه کاندیداها آزادانه شعارها و برنامه :شعارهای انتخاباتی

های تبلیغاتی همه کاندیداها عادالنه در رسانه ملی پخش   فیلم ی:های تبلیغات  فیلم

 گردید.
 )عوامل بسیج( سطح میانی

 )عوامل بسیج( سطح میانی های تلویزیونی بسیار مورد توجه قرار گرفت. مناظره مناظره تلویزیونی:

های سیاسی ضعیف عمل کردند و عرصه   احزاب و گروه های سیاسی: احزاب و گروه

 آنها تنگ شده بود. بر
 )عوامل بسیج( سطح میانی

 )عوامل بسیج( سطح میانی فعالیت و تحرک چندانی در زمینه سیاسی نداشتند. های مردم نهاد: سازمان

 )عوامل بسیج( سطح میانی شد. بسیار فعاالنه عمل کردند و اخبار سیاسی از این طریق پیگیری می های مجازی: شبکه
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 )انگیزه ارزشی( سطح خرد نژاد در شهرداری تهران عملکرد موفقی داشته است. احمدی: عملکرد در شهرداری تهران

 در زمینه سیاست خارجی باعث انزوای ایران گردید. در سیاست خارجی:
)ساختارهای  سطح کالن

 قانون اساسی(

المللی عمل  ای بدون توجه به قوانین بین ینه سیاست هستهدر زم ای: سیاست هسته

 باعث اجماع جهانی علیه ایران شد. کرد و

)سطح  سطح کالن

 مدرنیزاسیون(

های پایانی دولت نهم اقدامات اقتصادی برای جلب   در سال سیکل تجاری سیاسی:

 توجه و رضایت مردم صورت گرفت.
 )انگیزه منابع( سطح خرد

 )انگیزه منابع( سطح خرد تالش شد به اقشار محروم توجه بیشتری شود. نی:سفرهای استا

ها، سود سهام عدالت، مسکن مهر، تخصیص  هدفمندی یارانه های اقتصادی: برنامه

 های محروم و...  بودجه به سود استان

 سطح خرد و کالن

)ساختارهای دولت و 

 انگیزه منابع(
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مردان و حکومت یا قوانین  توانند در گزینش دولت  شهروندان به صورت مستقیم و غیرمستقیم می

 نقش داشته باشند.

ای مشارکت سیاسی شرکت در انتخابات است. در انتخابات فرصت مناسبی برای ه  یکی از راه

شود. زمانی که مردم با آگاهی  دهی به سرنوشت خویش فراهم می شرکت فعاالنه افراد در شکل

توان گفت انتخابات عادالنه و آزاد انجام گرفته است. در  کنند، می کامل در انتخابات مشارکت می

یزان رأی مردم نشانگر رفتار سیاسی آنان بوده و در واقع دگرگونی سیاسی و مشارکت انتخاباتی م

 شود. اجتماعی با هدف توسعه سیاسی عمدتاً از طریق مشارکت انتخاباتی حاصل می

در تحقیق حاضر تالش شد تا نقش عواملی همچون ایدئولوژی و باورهای مذهبی، از عملکرد 

های پوپولیستی در مشارکت سیاسی و  تی و سیاستهای تبلیغا  دولت پیشین)خاتمی( فعالیت

 های نهم و دهم بررسی شود.  انتخابات ریاست جمهوری دوره

های مطرح شده فرضیه تحقیق بر میزان مشارکت  های تحقیق نشانگر آن است که مؤلفه یافته

ه نهم و های نهم و دهم تأثیرگذار بوده است. شرایط و مقتضیات در انتخابات دور  سیاسی در دولت

های ذکر شده،   اند. بنابراین، از فرضیه هایی نسبت به یکدیگر داشته  دهم ریاست جمهوری تفاوت

ایدئولوژی و باورهای مذهبی و سرخوردگی از عملکرد دولت خاتمی بیشتر مربوط به دوره نهم 

دوره دهم های پوپولیستی بیشتر مربوط به   های تبلیغاتی مناظراتی و سیاست انتخابات و فعالیت

باشد، هرچند که در وجوهی نقاط اشتراک برای هر دو دوره نیز  انتخابات ریاست جمهوری می

 وجود داشته است.

از تأثیرات ایدئولوژی و باورهای مذهبی بر مشارکت سیاسی در دوره نهم انتخابات ریاست 

ایرانیان و تاکید  توان گفت به دلیل ریشه داشتن باورهای مذهبی و اسالمی در اندیشه جمهوری می

ستیزی، عدالت محوری  های اولیه انقالب، مهدویت، اسرائیل نژاد بر مسایلی همچون ارزش احمدی

 و... وی توانست در تشویق مردم به مشارکت در انتخابات و کسب آراء مردم مؤثر باشد.

می برای دومین مولفه از عملکرد دولت پیشین)دولت خاتمی( بود که با وجود اینکه دوران خات

شد و  های سیاسی بودند، عصر طالیی محسوب می افرادی که خواهان زمینه مساعد برای فعالیت
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هایی کسب شد و   الملل موفقیت های گوناگون از جمله سیاست خارجی و روابط بین  در عرصه

ز ها و مشکالتی نیز داشت، ا ها از سوی جامعه جهانی پذیرفته شد، ولی نقصان  طرح گفتگوی تمدن

ای، ماجرای کوی دانشگاه، تحصن در مجلس ششم و...   های زنجیره جمله حوادثی همچون قتل

 گرایان شد. باعث اقبال مردم به سمت اصول

ای است، در دورة نهم و دهم  های تبلیغاتی و مناظرات رسانه  سومین مؤلفه که تأثیر فعالیت

اتی در دوره دهم و دو قطبی شدن انتخابات نقش داشته است، ولی به دلیل فضای خاص انتخاب

رقابت انتخاباتی در دوره دهم اهمیت بیشتری پیدا کرد و در جریان تبلیغات انتخاباتی و میزان 

مشارکت مردم در انتخابات تأثیرگذاری فراوانی داشت. هرچند که در حوادث بعد از انتخابات 

 د.رسانه ملی بسیار ضعیف عمل کرد و انتقاداتی را متوجه خود کر

نژاد در دوره نهم ریاست جمهوری در  های پوپولیستی است. احمدی  چهارمین مؤلفه، سیاست

رأس دولت بوده و اقداماتی که در این چهار سال انجام داد، در میزان مشارکت سیاسی مردم 

ز اند، ا گران سیاسی این اقدامات را بیشتر پوپولیستی قلمداد کرده تأثیرگذار بود. بسیاری از تحلیل

ها، مسکن  نژاد، وعده هدفمند کردن یارانه توان به سفرهای استانی احمدی جمله این اقدامات می

 مهر و پرداخت سود سهام عدالت و... اشاره کرد.

توان گفت، براساس نظریه نوریس ایدئولوژی و باورهای مذهبی  با توجه به مطالب مذکور می

)ساختار دولت و  اتمی در سطح کالن و خرد)منابع و انگیزه(، عملکرد دولت خ در سطح خرد

)قوانین انتخاباتی( و عملکرد پوپولیستی  ای در سطح میانی های تبلیغاتی و مناظره  انگیزه(، فعالیت

 )منابع و انگیزه( قابل تبیین است. نژاد در سطح خرد احمدی
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