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Abstract  
The purpose of the present study is to analyze contributing factors behind the transformation of 

people's electoral behavior in the 9th presidential election of the Islamic Republic of Iran from 

the perspective of structure and agency. Using the theoretical framework of structure and agency 

and with an analytical approach and qualitative method, this research identified the structures 

and agencies effective on the election and also dealt with their roles. The results showed that the 

electoral behavior of Iranian people is under the influence of structural factors such as economic, 

social, and political background, and agency factors such as characteristic features of the 

candidates, the electoral propaganda, and the candidates' approach to the performance of former 

governments. Every single structure or agency factor per se has not been the only effective 

factor on the election of presidential candidates, however, propaganda agency (specially the 

negative type) has had a conspicuous impact on the victory and defeat of the candidates 

provided that structural conditions were met. Considering the uncertain status of political parties 

in Iran, factional and party support of a given candidate could not have brought victory for him. 

On the other hand, the emergence of passive participation among people is among issues 

requiring the appropriate policy of the officials in order to avoid likely harms on Islamic 

community and pave the way for the purposeful participation in the political realm. 

Keywords: Election, Presidential, the 9th Cabinet, Conservatives, Political Participation, Election 

Candidates, Electoral Propaganda. 
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 چکیده

دف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در چرخش رفتار انتخاباتی مردم در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری اسالمی ایران از منظر ه
گیری از چارچوب نظری ساختار و کارگزار با رویکرد تفسیری و روش کیفی، ضمن شناسایی  ساختار و کارگزار بود. در این پژوهش با بهره

موثر در انتخابات، به نقش هر کدام از آنها پرداخته شد. نتایج نشان داد که رفتار انتخاباتی مردم ایران متاثر از عوامل  ساختارها و کارگزاران
های شخصیتی منتخبین، فضای تبلیغاتی انتخابات و رویکرد  ای چون ویژگی ساختاری چون بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و کارگزارانه

های قبلی است. هر یک از عوامل ساختاری یا کارگزارانه به تنهایی در انتخاب کاندیداهای ریاست جمهوری موثر  لتکاندیداها به کارکرد دو
نبوده و در صورت فراهم بودن شرایط ساختاری، کارگزار تبلیغاتی)مخصوصاً نوع منفی آن( نقش پررنگی را در موفقیت و شکست کاندیداها بر 

یگاه متزلزل احزاب در ایران، حمایت حزبی و جناحی از کاندیدای خاص نیز پیروزی ایشان را به ارمغان عهده داشته است. با توجه به جا
باشد تا از کژکارکردهای آن   گذاری مسئوالن می  گیری مشارکت انفعالی از مواردی است که نیازمند سیاست نیاورده است. از سوی دیگر، شکل

 های عرصه سیاست فراهم آورد.  کننده های حرکت هدفمند را برای مشارکت نهآسیبی به جامعه اسالمی وارد نشود و زمی
 

 گرایان، مشارکت سیاسی، کاندیدای انتخابات، تبلیغات انتخاباتی. انتخابات، ریاست جمهوری، دولت نهم، اصول های کلیدی:  واژه

                                                           

های  تحلیل رفتار انتخاباتی مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری )دوره». این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان 2
دکتر غالمرضا خواجه سروی در دانشگاه عالمه  هفتم، نهم و یازدهم(، توسط دانشجو احمد اسالمی، به راهنمایی

 باشد. طباطبایی می
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 . مقدمه1

هنده نوع جامعه سیاسی نشان د های سیاسی و اجتماعی،  رفتار انتخاباتی، ضمن نمایش خواسته

باشد. در این  (. لذا مطالعه و بررسی رفتار انتخاباتی امری ضروری می95: ص2931است )عیوضی، 

میان با توجه به جایگاه رئیس جمهور، مطالعه و بررسی زوایای مختلف چگونگی و چرایی 

ل گرفته های مختلفی حول آن شک  انتخاب رئیس جمهور ضرورتی دوچندان دارد. گرچه پژوهش

؛ سلطانی، 2935؛ کسرایی، 2931؛ تاجیك،2936 ؛ رضوانی،2936است، اما اکثر )اثنی عشری، 

؛ رضی، 2931؛ غفاری و زرین کاویانی، 2931فر و دیگران،  ؛ محمدی2931 محمدی، ؛ خان2939

؛ میرترابی و دیگران، 2935؛ ساعی و دیگران، 2939؛ محمدیان و دیگران، 2933؛ ابوالحسنی، 2931

ها از چند نقص عمده رنج  ؛ و...( پژوهش2933؛ سید امامی، 2931پور و دیگران،  ؛ جالیی2939

برد که این نوشته تالش کرد از آنها به دور باشد. نقص اول نبود چارچوب نظری دربرگیرنده   می

شناسانه در امر انتخابات  عمده عوامل موثر در موضوع است و نقص دوم در نبود نگاهی آسیب

)اقتصادی، فرهنگی و....( به  باشد. از دیگر نقایص، نگاه تك بعدی نی بر نتایج حاصل از آن میمبت

نوآوری پژوهش پیش رو استفاده از چارچوب نظری کالن)ساختار و باشد.   این موضوع می

 شناسی است. بندی آنها، و توجه ویژه به بخش آسیب کارگزار( در شناسایی عوامل موثر و رتبه

گرا با شعارها و اهداف  تخابات دوره نهم ریاست جمهوری و برآمدن دولت اصولنتیجه ان

های مدرن قطعی و   ای که حرکت جامعه ایران به سوی ارزش خواهانه، در دوره عدالت

ها و احزاب بر  ( و اجماع گروه33: ص2931شد )تاجیك و روزخوش،   ناپذیر تصور می برگشت

(، مسئله 219: ص2931گرفته بود )تاجیك و روزخوش، انتخاب رقیب کاندیدای پیروز شکل 

تواند نشانگر  گیری را به همراه داشت. با توجه به اینکه چنین چرخش انتخاباتی اگرچه می غافل

تواند   ظرفیت نظام سیاسی در جلب و جذب نظرات سیاسی متفاوت باشد، اما از سوی دیگر می

این رو، مطالعه دوره نهم ریاست جمهوری در  نشان دهنده تزلزل و عدم ثبات سیاسی باشد. از

های  های انتخاباتی در دوره گیری که در چرخش زمان حاضر به عنوان بخشی از مسئله غافل

تواند مطالعه بخشی  دیگری چون هفتم و یازدهم نیز رخ داده است، ضمن ضروری نمودن آن می
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 گونه باشد.  از این پازل معمّا

چه عوامل ساختاری و کارگزارانه در چرخش  این سوال اصلی که این تحقیق تالش کرد تا به

رفتار انتخاباتی دور نهم ریاست جمهوری موثر بوده است؟ پاسخ دهد. فرضیه مطرح شده این 

ای از عوامل ساختاری و کارگزارانه )و نه ساختار و کارگزاری واحد( در  است که، مجموعه

قیق حاضر با رویکرد تفسیری و روش کیفی است که تح چرخش رفتار انتخاباتی موثر بوده است.

 گردد. در قالب و چارچوب ساختار و کارگزار ارائه می

 . تعاریف مفاهیم2

 . مشارکت سیاسی2-1

؛ 31: ص2911خو،  ؛ آراسته219: ص2911با توجه به تعاریف متعدد مشارکت سیاسی )راش، 

 :2911خو،  ؛ آراسته216ص :2911( و نیز انواع مختلف آن )راش، 93-93: ص2936پرچمی، 

؛ 33: ص2931؛ امینی، 33: ص2936؛ صابریان، 236-262، 31: ص2911؛ علیخانی، 31-32ص 

(، آنچه از 31: ص2936؛ پرچمی، 21-26: ص2916؛ ایمان، 292: ص2933امینی، خسروی، 

دن باشد، مشارکت در انتخابات به شکل رأی دا مفهوم مشارکت سیاسی در این نوشته مد نظر می

ای و فردی، به عنوان حق، سازمانی و در نهایت   هایی چون ارادی و آگاهانه، غیر توده با ویژگی

باشد. البته آنچه ذکر شد قالبی و  کنشی عقالنی معطوف به هدف و گاهاً معطوف به ارزش می

ه از این پیوندد متفاوت با این الگو باشد ک آل بوده که ممکن است آنچه به وقوع می  ای ایده نمونه

 گردد.  طریق نقاط ضعف و قوت موجود مشخص می

 . ساختار و کارگزار2-2

یابد.  ای است که رویدادها در چارچوب آن شکل گرفته و معنی می ساختار به معنای بستر، زمینه

گر برای کنش آگاهانه و تالش برای رسیدن به  کارگزاری نیز به عنوان توانایی و قابلیت یك کنش

(. در خصوص اهمیت و اولویت هر یك از ساختار یا 261-253: ص2935ست )های، اهداف خود ا

باشد )حقیقت،  کارگزار، سه نظریه عمده اولویت کارگزار، اولویت ساختار و جمع هردو مطرح می
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(. تالش سوم مدعی است که در گذر زمان، کنشگران هم از طریق پیامدهای 233: ص2933

گذارند، ولی در همان زمان توانایی کنشگران برای   ختار اثر میهای خود، بر تحول همان سا کنش

 (. 233: ص2935شود )های،  های خود، توسط همان بستر تعیین می رسیدن به خواسته

 در این پژوهش از دیدگاه گروه سوم به موضوع نگریسته شده است.

 . چارچوب نظری3

آن  توان اشاره کرد. از ل گوناگونی میدر بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار انتخاباتی به عوام

: 2933 جمله توجه به دو مقوله عوامل شخصیتی و عوامل محیطی است )امینی و خسروی،

شناختی دو رویکرد  گرایی روش (. به بیان دیگر، در تحلیل رفتار انتخاباتی، فردگرایی و کل213ص

گرایانه این جامعه  حالی که در نگاه کل گیر در امور بوده، در  باشد، در نگاه اول فرد تصمیم عمده می

 (.993: ص2933نماید )دارابی،   گیری فرد را مهیاء می های تصمیم و شرایط اجتماعی است که زمینه

ای عوامل اقتصادی و اجتماعی را در اولویت قرار داده و معتقد  در تعیین عوامل موثر، عده

توانند با تکیه بر  ادی و اجتماعی کشور، میهستند نامزدهای انتخاباتی با توجه به شرایط اقتص

های اجتماعی به پیروزی دست یابند )حاجی یوسفی و  های هریك از پایگاه نیازها و خواسته

ای نیز بر این باورند که تحلیل گفتمان برای بررسی انتخابات  (. عده235: ص2932دیگران، 

باشد )و تنها به رویکردهای  تواند تر از رویکردهای دیگر می ریاست جمهوری نهم مناسب

منجر  2916توان اکتفاء کرد. چرا که عوامل کالن و ساختاری که در سال   ساختاری یا طبقاتی نمی

اند( )تاجیك و  احتماالَ با شدت بیشتر حضور داشته 2939گیری دوم خرداد شدند، در سال  به شکل

 (.215: ص 2931روزخوش، 

تری در این عرصه که از آن به ساختار و   چارچوب گستردهتوان از قالب و  رسد می به نظر می

شود، سود جست و تمامی عوامل و علل مطرح شده را در آن جای داد. چرا که هرگاه  کارگزار یاد می

تصویری از علّیت اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی )هرچند به طور موقتی( ارائه شود، صریحاً یا تلویحاً 

 (. 919: ص2913و کارگزاری متوسل خواهیم شد )مارش و استوکر، ای ساختار  به بحث اندیشه

بر این اساس در تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی به دو دسته عوامل ساختاری و 
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کارگزارانه پرداخته شده و ضمن شناسایی عامل کارگزاری و ساختاری)بسترها(، میزان تاثیر و تاثّر 

 نهم ریاست جمهوری مورد مداقه قرار خواهد گرفت.آنها بر رفتار انتخاباتی دوره 

 . عوامل تاثیرگذار بر رفتار انتخاباتی3-1

 الف. عوامل ساختاری

 . ساختار اجتماعی، اقتصادی 1

ها به عواملی چون موقعیت اجتماعی، تحصیالت، محل تحصیل، محل  در این نوع از تحلیل

(، محیط اجتماعی 32-31: ص2936؛ پرچمی، 295: ص 2911سکونت، طبقه و قومیت)راش، 

( و وجود 231و  295: ص2911مشوّق مشارکت یا مخلّ آن، درآمد و موقعیت اقتصادی، )راش، 

 شود.  های سیاسی توجه می احزاب و گروه

 . بستر فرهنگی2

وجود فرهنگ سیاسی مشارکتی، تساهل و سعه صدر، نگاه مثبت به سیاست و تعادل میان 

تواند در کیفیت و کمیت مشارکت سیاسی موثر باشد. در صورت  می گرا گرا و عین فرهنگ ذهن

گرایی، احساسات به جای عقل، منافع فردی و گروهی به جای منافع جمعی و منافع آنی  غلبه ذهن

؛ امینی، 16: ص2933زاده،  ؛ نقیب25: ص2916به جای منافع آتی ترویج خواهد شد )ایمان، 

اسی ایران همواره فرهنگ آمریت بوده و در چنین (. برخی معتقدند فرهنگ سی33: ص2931

آورد و جای  طلبی می فرهنگی فرد برای جلب توجه صاحبان قدرت رو به چاپلوسی و فرصت

(. نبود 291: ص 2933؛ امینی و خسروی، 31: ص2931 گردد )امینی،  تر می  ساالری تنگ  لیاقت

 گریزی )امینی، و نیز سیاست (33: ص2931 تساهل و سعه صدر و فرهنگ استبدادی )امینی،

 باشد.  های فرهنگ سیاسی ایران می ( از شاخصه31: ص2931

 . بستر تاریخی3

کند.  دهی وضعیت کنونی نقش مهمی ایفا می بستر تاریخی به تجربیاتی اشاره دارد که در شکل

 تواند ریشه در دو عامل داخلی و خارجی داشته باشد. مقصود از این بستر به طور کلی می
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وجود شکل خاصی از ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که الگوی  های داخلی، ریشه

ترین  نماید، مانند استبداد و فرهنگ متناسب با آن که مهم خاصی از روابط سیاسی را بازتولید می

(. عامل خارجی در 39: ص2931عامل و مانع در عدم مشارکت سیاسی است )رهبر و دیگران، 

 گردد.  و امپریالیسم با سلب اعتماد به نفس مانع رشد و شکوفایی می شکل استعمار

 ب. عوامل کارگزارانه 

 های نامزد انتخابات  . ویژگی1

قدرت بیان، هماهنگی گفتار با کردار، وابستگی و هماهنگی با قشری که بیشترین مشارکت را 

ا به دالیل تاریخی و ضعف (. بن126: ص2936دارند، در پیروزی افراد موثر است )لسترمیلبرث، 

های   ها و ویژگی  های حزبی در ایران، مبارزه انتخاباتی بیشتر بر محور شخصیت سابقه رقابت

گیرد. در انتخابات ریاست جمهوری که با رأی مستقیم مردم انتخاب  منتسب به آنها صورت می

ای که از هر نامزد در   شود. بنابراین، چهره  های فردی دوچندان می شود، تاکید بر خصوصیت می

  (.35-33: ص2933دهندگان است )سید امامی،  ترین مبنای داوری رأی  بندد، مهم اذهان نقش می

 کنندگان . انتخاب2

رود )لستر میلبرث،   های شخصیتی از عوامل مهم به شمار می ها، اعتقادات و ویژگی  طرز تلقی

)که در  رایی، نیرومندی و اعتماد به نفسگ پذیری(، برون )معاشرت (. اجتماعی بودن51: ص2936

اجتماعی باالتری برخوردار هستند، بیشتر  -محیط طبقات باال و متوسط جامعه که از منزلت اقتصادی 

(. اشخاصی که انتخابات 223: ص 2936خورد( از جمله این عوامل است )لستر میلبرث،   به چشم می

: 2936ه شرکت در انتخابات دارند )لستر میلبرث، دانند، تمایل بیشتری ب  را مهم یا اثربخش می

درصد از مردم  99ها بیش از  (. در ایران براساس برخی نظرسنجی232: ص 2911؛ راش، 126ص

 (.53 : ص2936دانند )پرچمی،   اثر بودن شرکت در انتخابات را عامل عدم حضور در آن می بی

 . تبلیغات3

گیری فهم جمعی در  ی، مستقیم و غیرمستقیم بر شکلا  ای، غیررسانه  تبلیغات اعم از رسانه

ای تبلیغات متناسب با فرهنگ،  (. البته در هر جامعه231: ص2913راد،  جامعه موثر است )محسنیان
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باشد. از جمله نکات قابل تأمل در بحث انتخابات،   امکانات و تکنولوژی موجود در آن کشور می

باشد. حجم تبلیغات هرچه بیشتر باشد، بر  منفی آن میتوجه به تبلیغات در هر دو شکل مثبت و 

تواند نتایج معکوس به بار آورد )لستر  تعداد آراء خواهد افزود، اما اشباع بیش از حد حتی می

 (123: ص 2936میلبرث، 

 خواهی نژاد با شعار عدالت . عوامل روی کار آمدن دولت احمدی4

ه آن اشاره شد و در نمودار زیر به نمایش با استفاده از چارچوب نظری که در بخش قبل ب

نژاد کمك نمودند، اشاره   ای که به موفقیت احمدی درآمده است، به عوامل ساختاری و کارگزارانه

نژاد  طلبان و هاشمی رفسنجانی به پیروزی احمدی شود. هر عاملی ضمن توضیح شکست اصالح می

شود، خود به  موفقیت و شکست رقیب مینیز اشاره دارد. به عبارتی هر عاملی که باعث عدم 

 گردد.  عاملی در پیروزی شخص موفق و پیروز تبدیل می
  

 

  نژاد . عوامل ساختاری و کارگزارانه پیروزی آقای احمدی1نمودار شماره 

 عوامل پیروزی احمدی نژاد اقتصادی

 عوامل ساختاری

 اقتصادی

 اجتماعی

 فرهنگی

 تاریخی

 عوامل کارگزارانه
 ویژگی نامزدها

 انتخاب کنندگان

 تبلیغات
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 . عوامل ساختاری4-1

 . اقتصادی4-1-1

جب عملکرد ضعیف در زمینه عدالت سیاست اقتصادی رشدمحور دولت سازندگی مو

به صورت لوزی تقسیم  61(. توزیع ثروت در دهه 113: ص2933اجتماعی گردید )اخوان کاظمی، 

درصد ثروت  31درصد مردم  11شده بود، در حالی که در دوران سازندگی به شکل مثلث بوده و 

طلب نیز سخنی از عدالت  (. در دوره دولت اصالح11: ص2933تبار،  را در اختیار داشتند )هاشمی

( و وضع اقتصادی مردم همچنان 113-111: ص2933اقتصادی نیز به میان نبود )اخوان کاظمی، 

(. به 263: ص 2931؛ کالنتری، 31: ص 2936عشری،  وخیم و موجب نارضایتی عامه بود )اثنی

داد ای برای اصالح ساختار ضعیف اقتصادی کشور ارائه ن حل عمده طور کلی خاتمی راه

 (.93-1: ص 2931پور و فوالدیان،  )جالیی

 های مهم اقتصادی در دوران گفتمان اصالحات شاخص: 1 جدول

 متوسط 6919 6911 6916 6913 6933 6931 6933 6931 سال

 9.3 1.1 1.1 3.1 9.9 5 6.1 1.3 1.1 رشد تولید ناخالص داخلی

 3.3 3 63.1 61 61.1 1.6 5.1 9.1 61.5 گذاری رشد سرمایه

 65.5 65.1 65.3 65.1 66.1 61.1 13 61.6 63.9 نرخ تورم

 61.1 63.9 66.1 61.1 61.1 61.9 69.5 61.5 69.6 نرخ بیکاری

 3.1313 3.9331 3.1651 3.1636 3.9315 3.9336 3.1333 3.9315 3.1313 ضریب جینی

نسبت هزینه ده درصد 
 درصد فقیر 63ثروتمند به 

65.3 61.1 65.1 65 61.1 61.3 61.1 61.1 65.9 

 (1392 )منبع: آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،

های اقتصادی به نسبت دوره  دهد، اگرچه وضعیت مولفه همچنان که جدول فوق نشان می

کارگزاران در مواردی چون ثبات نسبی در نرخ بیکاری و تورم باعث شد شاخص فالکت روند رو 

های کالن اقتصادی کشور تغییر فاحشی رخ نداده و  ر شاخصبه بهبود داشته باشد اما همچنان د
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 وضعیت کالن اقتصادی چندان مناسب نیست. 

گیری اقتصادی و حتی مدیران هر دو دولت سازندگی و اصالحات )مالجو،  یکسان بودن جهت

طلبان  (، طبقات متوسط و ضعیف جامعه را از اصالح21: ص2936 ؛ فیاض،212: ص2936

را نظام اقتصادی منفك شده از سیاست، اجتماع و فرهنگ دوران پس از جنگ سرخورده کرد، زی

گیری طردشدگی تاثیر  باعث طرد اجتماعی طبقات ضعیف شده بود. محرومیت نسبی نیز در شکل

 (. 19: ص2936فراوانی داشت )مالجو، 

 . اجتماعی4-1-2

های   در جذب سایر پایگاه طلبان از گستردگی پایگاه متوسط، ناتوانی تصور اشتباه برخی اصالح

جامعه »دهی به  در شکل طلبان و عدم موفقیت اصالح (31: ص2933-2935راد،  اجتماعی )شکوری

های مردم تسهیل   نژاد و تعقیب اهدافش در میان توده  سبب شد تا زمینه برای فعالیت احمدی« مدنی

 (.239: ص2932شود )حاجی یوسفی و دیگران، 

طلبان به اهداف خود )قاسمی  قه متوسط ناشی از عدم دستیابی اصالحبا تضعیف و انفعال طب

(، دیگر طبقات اجتماعی به ویژه طبقات سنتی و محروم تقویت 213: ص2935سیانی و همکاران، 

یافته و درصدد طرح مطالبات سیاسی خود برآمدند. در این دوره، موازی شدن شکاف ارزشی، 

: 2939 ها شد )نیاکوئی،  اتی باعث متراکم شدن شکاففرهنگی و سیاسی کامالً با شکاف طبق

ها متاثر  نژاد به چه میزانی از این شکاف  (. از این روی مشکل بتوان گفت انتخاب احمدی111ص

نژاد و تغییر جهت سریع  بوده است، به هر حال تاکید زیاد بر ناعدالتی و فساد در تبلیغات احمدی

غنی احتماالً اثر بیشتری در این  -ن از آن دارد که شکاف فقیراز وی در طول دو دور انتخابات، نشا

 (.Gasiorowski, 2005میان داشته است )

های اقتصادیِ نولیبرال، موجب حمایت از  هایی از جمعیت با اتخاذِ سیاست طرد اجتماعیِ بخش

نژاد، به   یاحمد(. بر این اساس 2936دادند )مالجو،  طلبانه می نامزدهایی شد که شعارهای عدالت

)حاجی های اجتماعی و کاهش شکاف اقتصادی برای مطرودان شد   نماد مبارزات اخـتالف پایگاه

 . (239: ص2932یوسفی و دیگران، 
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عالوه بر محرومیت اقتصادی، محرومیت سیاسی معضلی بود که در بخشی از جامعه ما در 

ومان سیاسی در گرایش به سمت وجود داشت. در واقع انگیزه اصلی محر 2933آستانه انتخابات 

ای برای ابراز   طلبانه وی، بلکه ایجاد عرصه های اقتصادی و عدالت  نژاد نه صرف سیاست  احمدی

های محروم در دور اول انتخابات به کروبی و در دور دوم به  وجود خود بود. اکثر استان

 (.291، 295: ص 2935نژاد روی آوردند )قاسمی سیانی، احمدی

 باشد که نشان از عوامل اجتماعی موثر در انتخاب کاندیداها در دور اول، قومیت می از دیگر

 .(263-265: ص2931محمدی،  )خاناولویت آن بر منافع ملی است 

 اند.)مرحله اول( هایی که هر یک از نامزدها باالترین رأی را در آن کسب کرده . استان2جدول 

 باالترین رای نامزد

 * گیالن خوزستان، زنجان، کرمان، سنجانیعلی اکبر هاشمی رف

 * قزوین، قم، مرکزی، یزد اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، نژاد محمود احمدی

 مهدی کروبی
ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، فارس، گلستان، کردستان، 

 * هرمزگان، همدان * لرستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد،

 * خراسان رضوی* خراسان شمالی، یبافمحمدباقر قال

 سیستان و بلوچستان مصطفی معین

 مازندران* علی اردشیرالریجانی

 * اردبیل* آذربایجان شرقی، *آذربایجان غربی، محسن مهرعلیزاده

 *آرای مناطق بومی هر یک از نامزدهای انتخابات

 (139: ص1391)حاجی یوسفی و دیگران، منبع: 

ه نامزدی از آن ومیتی با در شرایطی آرای بومی و قه تنهت کنکته توجه داش البته باید به این

یابد که عمالً در انتخابات نامزدی مسلط وجود نداشته باشد یا  قومیت یا منطقه اختصاص می

 (. 252-231 : ص2933رقابت به صورت دوقطبی بروز نکند )حاجی یوسفی، 
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 . فرهنگی4-1-3

)امام  دهی و نوع انتخاب افراد ماهیت اسالمی انقالب بر رفتار رأیحساسیت فرهنگی و تاثیر 

؛ سید امامی و عبداهلل 123: ص 2933؛ هاشمی و دیگران، 13: ص2933زاده و دیگران،  جمعه

( در دوره 16: ص2936کردگان و دانشجویان )سید امامی،  (، حتی در میان تحصیل231: ص2933

( و به چالش کشیده 33و  31: ص 2933تبار،  ه )هاشمیهاشمی و خاتمی مورد غفلت قرار گرفت

های متضاد با اصول و  در اکثر محصوالت فرهنگی این دوره مقوله .(29: ص 2936شد )فیاض، 

( که مخالفت و مقاومت علما و 233: ص2911شد )پهلوان،  های انقالب اسالمی ترویج می ارزش

های اجتماعی  باعث بروز اغتشاشات و آشوبمراجع و حتی مقام رهبری را درپی داشت. این امر 

(. واکنش نیروهای مذهبی احیای فضای انقالبی و انتخاب 35: ص2936عشری،  شد )اثنی

 (.13: ص 2936عشری،  ؛ اثنیGasiorowski , 2005نژاد بود )  احمدی

 . تاریخی4-1-4

ر دوران حاکمیت های جمعی انباشته شده ناشی از رویکرد دولت سازندگی، نه تنها د نارضایتی

تر شد. در نتیجه، در انتخابات ریاست جمهوری  تر و متراکم طلبان رفع نشد، بلکه حجیم اصالح

 ای را برگزیدند که رویکردی کامالً متفاوت با رویکرد شانزده ساله داشت ، مردم گزینه2933

بدبینانه به  (. پیشینه منفی همکاران هاشمی، نگاه16-15: ص 2936؛ مالجو، 21: ص2936)فیاض، 

کرد. در  ای برای او فراهم می اش در مورد مسائل اقتصادی، یك بستر تاریخی بدبینانه  او و خانواده

طلبان نیز وضعیت مشابه بود. از بُعد عوامل خارجی، مردم، در قبال رفتار غرب به  ارتباط با اصالح

 بودند.)که هیچ دستاوردی نداشت(، خواهان سیاست فعاالنه  نشینی جای عقب

نژاد خود را جریانی مردمی   این بستر تنها علیه نامزدهای دیگر شکل گرفته بود، چرا که احمدی

دانست. عالوه بر این حضور وی در  معرفی کرده و در کارهای انجام شده خود را دخیل نمی

شهرداری تهران یادآور مسئولی از جنس مردم بود که بدون هیچ تعارفی خود را خادم مردم 

 (.31: ص2933تبار،  دانست )هاشمی می
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 . عوامل کارگزاری 4-2

 . ویژگی نامزدها4-2-1

دهندگان تمایل بیشتری به انتخاب کاندیدای جوان  با توجه به جوانی جمعیت ایران، رأی

گرایی حتی در شعارهای انتخاباتی کاندیداها نیز وجود داشت )تاجیك و روزخوش،  داشتد. جوان

های جدیدی که خواهان تغییر در وضعیت موجود   دیگر مردم به چهره (. از طرف221: ص2931

طلبان بود. به  بودند، روی آوردند. این موضوع به ضرر کاندیداهای مسنی چون هاشمی و اصالح

طور خالصه عدم موفقیت جنبش اصالحات ناشی از نداشتن استراتژی مشخص، فقدان مرکزیت 

نیروها، ناتوانی در جذب بدنه جامعه، درگیری و تنش با گیری، عدم سازماندهی  واحد در تصمیم

 (.11: ص 2935های کشور بود )مهدی،   برخی شخصیت

در حالی که نیازشناسی و درک مطالبات مردم به عنوان عدالت اجتماعی، جوان و تازه نفس 

ارز های ب وقفه از ویژگی داری، کارآمدی و تالش بی زیستی، فروتنی، تدین، مردم بودن، ساده

(. از سوی دیگر، ناشناخته بودن وی 253-256: ص 2936آمد )رضوانی،  نژاد به حساب می  احمدی

گرایان با آگاهی به روانشناسی عمومی مردم ایران در مقابله با ساختار  از جمله نکاتی بود که اصول

 (. 11: ص 2935قدرت به خوبی از آن بهره جستند )مهدی، 

 کنندگان . انتخاب4-2-2

زند.  ای را در انتخابات رقم می کنندگان، نتایج ویژه های عمده انتخاب  کدام از ویژگیهر 

جمعیت به نسبت جوان کشور خواهان مدیریت کشور توسط نیروی جوان بودند. به جهت حضور 

درآمد در انتخابات، بیشتر راغب کسانی بودند که شبیه خودشان باشد. با توجه به  گسترده اقشار کم

های اقتصادی شده بود، مردم خواهان  گیری نابرابری ای اقتصادی گذشته که باعث شکله سیاست

ها و تغییر وضع موجود بودند و توان ایجاد چنین تغییری را در چهره  گیری از آن سیاست فاصله

داد،  عدالتی و نابرابری را سرمی ای که دخالتی در وضع فعلی نداشته و ندای مبارزه با بی تازه

 (.5: ص2933ند )کالنتری، دید می
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 . تبلیغات4-2-3

های اقشار پائین  هرچند هاشمی در شعارهای خود به مباحث اقتصادی و اشتغال که از خواسته

(، اما مردم، اختالف طبقاتی موجود را 223: ص2931جامعه بود، توجه کرد )تاجیك، روزخوش، 

گیری متضاد و   ز خطاهای او موضعدانستند. ا  های دوره سازندگی و اصالحات می نتیجه سیاست

، 11: ص2933تبار،  ناهماهنگ و پیوند دادن دوره سازندگی با هشت سال اصالحات بود )هاشمی

 (. 19: ص 2935(. افزایش تبلیغات منفی علیه او در دور دوم انتخابات موثر واقع شد )مهدی، 39

ارتباطی با مخاطبین عمده خود  های اصالح طلب کانال اما اصالح طلبان که با تعطیلی روزنامه

(، شعارهای تبلیغاتی آنها با خواسته جامعه سنتی 13: ص2935دادند )مهدی،  را از دست می

( و روشنفکرانی 52: ص2936عشری،  هماهنگ نبوده و محدود به دانشگاهیان و نخبگان )اثنی

سخت،  بود که به علت عدم حمایت در شرایط (223-221 : ص2931)تاجیك و روزخوش، 

(. کروبی با محور قرار دادن 13: ص 2935های ایشان را هم از دست دادند )مهدی،  حمایت

ای را  ( آرای قابل مالحظه225: ص 2931موضوعات اقتصادی و محرومین )تاجیك و روزخوش، 

  .(293: ص2932در کشور کسب کرد )حاجی یوسفی و دیگران، 

یغات خود با تمرکز بر فقرا و تاکید بر گذشته سطح نژاد برخالف دیگر کاندیداها در تبل  احمدی

ای از وی شد و  نوایی و حمایت گسترده گیری هم پایین خود و نیز سبك زندگی ساده موجب شکل

. او (Ehteshami & Zweiri , 2007, p61به عنوان کاندیدای مردمی و فردی از مردم معرفی گردید )

ش، توانست روحیه اعتماد به نفس را زنده کرده و با استفاده از کلمات ساده، ولی اعتمادبخ

: 2935؛ مهدی، 213: ص2931تقاضای تحول خواهانه مردم را پاسخ دهد )تاجیك و روزخوش، 

: 2933را در محور مباحث خود قرار داده بود )سید امامی،  تغییر نژاد که موضوع (. احمدی19ص

نداری مردم از تقاضای گردش نخبگان نمایی خود و استفاده از حس همذات پ (. با مظلوم39ص

 (.135: ص2931محمدی،  مطرودان بهره جست )خان

او عالوه بر بخش تبلیغات مثبت، در بخش منفی نیز با جذب ناراضیان از وضع کنونی، 

(، و 111-123: ص2931محمدی،  موفقیت فراوانی کسب کرد. وی با حمله به هاشمی )خان
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(. ناشناس بودن وی بر خالف 213: ص2933ات شد )صادقی جقه، نابرابری اقتصادی، برنده انتخاب

( 19: ص 2935داد تا مدیریت گذشته کشور را به راحتی )مهدی،  هاشمی به او این امکان را می

(. تبلیغات منفی چندانی در دور اول 221: ص2931بارها زیر سوال ببرد )تاجیك و روزخوش، 

و تبلیغات تخریبی علیه او برعکس هاشمی باعث (، 19: ص2935علیه او شکل نگرفت )مهدی، 

 (.59: ص 2933تبار،  گردید )هاشمی نمایی هرچه بیشتر او می مظلوم

 بندی عوامل تاثیرگذار در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری . رتبه5

تعیین تنها یکی از عوامل ساختاری یا کارگزارانه در تحلیل بررسی علل سیاسی دقیق نیست. به 

رسد بخش کارگزارانه تاثیر غیرقابل انکاری در پیروزی و شکست کاندیداها دارد. البته  ینظر م

بدیلی ایفا نموده است. در صورت  ساختارها در ایجاد فضای مناسب برای کارگزارها نقش بی

)مخصوصا نوع منفی آن( نقش پررنگی را در  فراهم بودن شرایط ساختاری، کارگزار تبلیغاتی

کاندیداها بر عهده داشته است. در مقابل حمایت حزبی و جناحی موجب  موفقیت و شکست

 اند.  تر عمل نموده تر موفق های ناشناخته پیروزی کاندیداها نشده و چهره

ای باشد، الگوی انتخاب منفعالنه خواهد  در صورتی که انتخاب احساسی، بدون شناخت و توده

رسد الگوی  فعاالنه خواهد گرفت. به نظر میبود و در غیر این صورت الگوی انتخاباتی شکل 

انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری منفعالنه بوده است. چرا که به علت احساسی بودن جامعه و 

غلبه منافع فردی و گروهی بر منافع جمعی و ترجیح منافع زودگذر بر منافع پایدار )علیخانی، 

( و 126: ص2933ی و دیگران؛ ( تاثیرگذاری شعارهای زودگذر )هاشم236-262: ص2911

: 2931نژاد و دیگران،  ؛ جعفری3: ص2933)کالنتری،  ای در مقابل ملی های قوم و قبیله گرایش

نژاد نه برای پیروزی وی، بلکه  شود. حتی به اعتقاد برخی رأی به احمدی ( مشاهده می235ص

عدم (. 213: ص2931برای شکست رقیب وی صورت گرفته است )تاجیك و روزخوش، 

ها در انتخابات، نشان از ابتالی سیستم اجتماعی ایران  ها، تشکل تاثیرگذاری مناسب احزاب، گروه

های سرگردان و بدون راهبرد بوده )تاجیك و  به سازمان نیافتگی درونی و گسترش کنش

 های الگوی رفتار انتخاباتی منفعالنه است. که از ویژگی (213-219 : ص2931روزخوش، 
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 یریگ . نتیجه6

های هاشمی رفسنجانی و خاتمی  های اقتصادی و فرهنگی در دولت وضعیت نامناسب در حوزه

طلبان و  و تمرکز صرف بر طبقات باالی اجتماعی از عوامل ساختاری موثر در شکست اصالح

هاشمی رفسنجانی بود. تجارب تاریخی و نگاه منفی به خانواده هاشمی در حوزه داخلی و بازی 

ای و عدم انجام تعهدات از سوی آنها باعث دلسردی هرچه بیشتر  مذاکرات هسته سیاسی غرب در

طلبان و هاشمی شد. در بخش عوامل کارگزارانه، کاندیداهای مسن، از جذابیت و  مردم از اصالح

حمایت چندانی در میان اقشار جوان برخوردار نبودند. از آنجایی که مردم، وضعیت موجود را 

دانستند، تبلیغات نیز چندان رهگشا نبود، در حالی که تبلیغات منفی علیه  می طلبان محصول اصالح

 طلبان و هاشمی بسیار کارسازتر بود. اصالح

های ساختاری چون اقتصاد، فرهنگ و اجتماع  در مجموع باید گفت وضعیت موجود در بخش

و هاشمی رفسنجانی  طلبان های موجود از گذشته به همان میزان که از موفقیت اصالح و نارضایتی

دیده  گرایان آسیب افزود. طبقات اجتماعی پائین و سنت نژاد می کاست، بر امکان موفقیت احمدی می

گیری ذهنیت تاریخی مثبت از دوره شهرداری  های اقتصادی و فرهنگی گذشته، شکل از سیاست

همگی از عوامل  افزون غرب و... خواهی روز نژاد، طرح سیاست مقاومتی در برابر زیاده احمدی

زیستی، سخنرانی روان و عامیانه در کنار   نژاد بود. ساده ساختاری در روی آوردن مردم به احمدی

تبلیغات صورت گرفته که بر این نقاط قوت تاکید داشت، به عنوان عوامل کارگزارانه، بر میزان 

افع حقوق مردم و منتقد نژاد با قرار دادن خود در موضع مد افزود. احمدی نژاد می موفقیت احمدی

مشکالت گذشته که خود نقشی در آن نداشته، توانست گوی سبقت را از دیگر رقبا برباید و به 

 پیروزی برسد.

تحقیق حاضر نشان داد، هر یك از عوامل ساختاری یا کارگزارانه به تنهایی در انتخاب 

ط ساختاری، کارگزار کاندیداهای ریاست جمهوری موثر نبوده و در صورت فراهم بودن شرای

)مخصوصا نوع منفی آن( نقش پررنگی در موفقیت و شکست کاندیداها بر عهده داشته  تبلیغاتی

است. با توجه به جایگاه متزلزل احزاب در ایران، حمایت حزبی و جناحی از کاندیدای خاص نیز 
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فعالی از مواردی گیری مشارکت ان پیروزی ایشان را به ارمغان نیاورده است. از سوی دیگر، شکل

باشد تا از کژکارکردهای آن آسیبی به جامعه اسالمی   گذاری مسئوالن می  است که نیازمند سیاست

های عرصه سیاست فراهم آورد.  کننده های حرکت هدفمند را برای مشارکت وارد نشود و زمینه

حاکی از تکرار های هفتم، نهم و یازدهم که  های موجود در دوره امری که با توجه به مشابهت

 نماید. تر می چنین الگوی رقابتی است، مطالعه نقاط ضعف انتخابات در ایران را ضروری
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