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 مقدمه
حکومتیاستتهدرآنشهروندانیکتشوربامشرارتتسیاسریایسارریشیوهمرد 

هایحکومرتگیریخودبرمبنایرقابتسیاسیآزادوموبودبهنظارتبرعملکردوتصمیم

حاتمران،نظرارتبررامروربامعره،عرزلونصربپردازنرد.بررایرناسرادمررد درادارهمی

هرایاختیارهستندوقانونیتهازخبلمشارتتمرد وبرافرصرتحکومت،تواناوصاحب

هراومبنراواصرولسراختار،تصرمیم.برابرومبتنیبررضایتآحادبامعهگذراندهشدهاسرت

مزبوعرات،گیرد.آزادیعقیرده،بیران،اندیشره،ها،مسئورنونیزمرد قرارمیعملکردگروه

دهرد.برهابتماعیبنیرادآنراشرکممری-هایسیاسیاحزا ،رقابتسیاسیواستقبلگروه

ابتمرراعیاسرتتررهبرریشازهررنظررا دیگررر،-سررارری نظررامیسیاسریدیگررسررخن،مررد 

هرایبرآمردهازهاونظارتمرد ازطریر تشرکیماحرزا وگرروهگوناگونیورقابتگروه

هرایدستشدنقردرتسیاسریازراهبهپذیردودرآندستکومترامیمرد برعملکردح

گیرد.آمیزصورتمیمسالمت

رسردوضرعیتنظرا سیاسریقبرموبعردازبهنظرمری،سارریباعزفنظربهمدهو مرد 

ایداشرتهاسرت.دردورهقبرمازانقرب اسربمی،برهبرز مبحظرهانقب باهمتداوتقابرم

(،دردیگرمقاطاوبرودعناصرر3111تا3113(و)3111تا3111اه)مثبًازسالمقاطعیتوت

عنرواننمونره،دریرکنظرسرنجیملریدرشدهاست.بهسارریمشاهدهنمیهایمرد ومؤلده

درصردبروده11تمررد درانتخابراتمجلسرینحردوددهدمیزانمشارتنشانمی3131سال

هایرسدوضعیتنظا سیاسیبهلحاظبسطشاخصمابهنظرمی( ا3131:11است)اسبمی،

هرایازانقب اسبمیداارتغییرروتحرولگشرتهاسرت.هرانردشراخصساررانهپسمرد 

وفرورموبروداسرتساررانهدرقانوناساسیبمهوریاسبمیایرران)سرزننظرری(برهمرد 

محردودیتدورهپرسری،ابراتوهمرهمشارتتمرد درامورعمرومیازطریر انتخهمچون:

شرودآناسرتزمامداری،مسئولیتسیاسیزمامدارانوغیره.اماحال،پرسشیتهمزرحمری

بعردازانقرب اسربمیارهتغییرروسرارریدرنظرا سیاسریروندمررد تهبهلحاظعملی،

وروندهایقرانونیودیگر،اگراهدرقانوناساسیمراتببیانتحورتیبهخوددیدهاست.به

ازبینیشدهاسرتونیرزآنکرهنظرا سیاسریایررانپرسساررآمدهوپیشسازوتارهایمرد 

یافترهوسراررتوسرعههرایمررد انقب اسبمیدرعممنشاندادهتهمیزانگسترششاخص
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شرودآناسرتترهمقایسهباقبمازانقب نیستحالپرسشریترهمشخصراًمزررحمریقابم

نظارت(دردورهبمهروریوسارری)باتاتیدبرمشارتت،رقابتهایمرد سنجششاخص

شرودوایتهدرابتدامزرحمیفرضیهدرپاسخبهاینپرسش، اسبمیاهنتایجیدربردارد؟

وتعردیمقررارگیرردآناسرتترهرونردممکرناسرتبعردازپایرانایرنتحقیر مروردبررح

انقب اسبمیتاتنوندارایفرازوفرودیاقبضوبسطبودهاست باایرنسارریبعدازمرد 

یتاریخبعدازانقرب اسربمیبرهاهرارمقزرازمرانیبندمیتقسرسدباتوضینتهبهنظرمی

(ودوره3111تررا3111(،دورهسرو )3111تررا3111(،دورهدو )3111ترا3131دورهاول)

هرابهدیگردورهساررینسبتدورهاولوسو میزانتوسعهمرد (،در3131تا3111اهار )

دالرابرتسارریپولیارشینظریهمرد شدهازمنظورآزمونفرضیهمزرحبهبیشتربودهاست.

هرایبدسرتهاوازتکنیکتحلیمبولیبرایتحلیمدادهوازروشتمیبرایگرداوریداده

آمدهاستدادهخواهدشد.

 

 پژوهش نهیشیپ
تحقی گونهچیهاستتهآنمبحظهقابمدرخصوصپیشینهیاادبیاتپژوهشاولیننکته

یدرایرانبعدازانقب اسربمیراساررمرد فرازوفرودیاپژوهشیتهروندقبضوبسطیا

اهمیتموضروع،انرد رغمیعلیومداقهقراردهدوبودندارد بررسموردتمیصورتبه

حاویموضوعاتومسائمتجرویزیاسرتویراعمدتاًعاتیتهدراینحوزهانجا گرفتهمزال

دراراراو رویکردهرایتیدریبرودهوعمردتاًهماگرحاویمسائمعینریوواقعریاسرت

 درادامررهبررهبرخرریازانررددادهیرامرروردبررسرریقرررارسرراررمرررد ییازمسررئلههررابنبرره

مختصررپرداخترهشردهصرورتبهیباموضوعایننوشتاردارندییتهارتباطبیشترهاپژوهش

است.

سرازیایررانالگروینظرا »یباعنوانامقاله(در3131محمدرضامجیدیوحدیثاقبال)

تراریخیدرتربش-بارویکردنهادی«یدینیایرانساررمرد ازانقب اسبمی ارزیابیپس

«تقنینری»یمشروطهتهمربروطبرهحروزهساررمرد ،یعنییساررمرد تادورویکرداندبوده

برودهاسرترا«یریرگمیتصمتقنینیو»یدینیتهمربوطبهحوزهساررمرد حکومتبودهو

برررویعمردتاًدرتاریخسیاسیمعاصرایرانموردبررسیقراردهند.مسئلهتانونیمقالهفوق
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تراانردداشرتهسبمیبودهتهنویسندگانمزبرورتربشیدینیایرانبعدازانقب اساررمرد 

رادرقالربفضرایرقابرتسیاسریازسروی3131فضایمتکثربعدازانقب اسبمیتاسرال

دسرتاوردنیتررمهرممروردبررسریقرراردهنرد.هراآنیسیاسیومشرارتتسیاسریهاانیبر

یووبرودسروکسریازیریسیاهراانیربرپژوهشفوقنشاندادنمشارتتسیاسیمرد و

یفوقاست.هاانیبررقابتسیاسیمیان

یهراگدتمرانبررسریتحرول»یبراعنروانامقاله(در3133هزاربریبیوتیشیپورریک)

ازبرابررسریمقراطازمرانیمختلرفپرس«ازانقب اسبمیدرایرانخواهیپسدموتراسی

خرواهیرابرهیدموتراسریهراگدتمراندفرازوفرروانقب اسبمیوباروشتحلیرمگدتمران

یسرکوررهراگدتمرانبرهحاشریهرانردناول،دوره براایرنتوضرینترهدرانددهیتشتصویر

اغیارگدتمانی،دردورهدو ،تداو گدتمرانانقرب براحدردوحردتنیروهرابردونعنوانبه

راسرتمردرنتحرول،پذیرشاختبفاتگدتمانی،دردورهسو تحولگدتمانراستسنتیبه

دورهودر-یطلبراصربح-دردورهاهار تحولگدتمانیاپسنتیبهگدتمانارپمردرن

پنجمبابازتعریفوبازسرازیگدتمرانراسرتمردرنوتلدیر مدراهیمدموتراسریمدرنیترهبرا

مذهبدرفضایسیاسیبعدازانقب اسبمیروبروهستیم.

تبیینازدریچرهنترایاانقرب :اررابامعرهایرران»قاله(درم3111حمیدرضاببییپور)

برارویکرردعقبنریوبراطررحایرنپرسرشترهانقرب «یاست؟ساررمرد همچنانآبستن

یراسرررمیداداررهدسررتاوردهایمهمرریدرسرراررمرررد اسرربمیتررهازابترردانرردایتوسررعه

استبدینپاسخرسیدهاسرتیمختلفاقتصادی،فرهنگی،سیاسیوابتماعیداشتههاحوزه

دستاوردمهمرینداشرتهوبرهاهردافاصرلیخرودترههمانراهاحوزهتهانقب مزبوردراین

دولرتاصربحاتتارآمدنیبودهنرسیدهاست.البتهویمقزازمانیرویساررمرد توسعه

مروانعیراامامشرکبتسراختارسیاسری،داندیمیساررمرد یسوبهرانشانگرعزشبامعه

بردیننتیجرهنانرهیبخروشبانگراهیتیدرنهابرسرراهبامعهایجادتردهاست.نویسندهمزبور

ی،توسرعهرونردسراررمررد وبرودموانراسیاسریبررسررراهتوسرعهرغرمیعلرترهرسردیم

ادامهپیداخواهدترد.ندهیآیدرساررمرد 

یدموتراسیمزلرو درهاشاخصبررسی»(،تحتعنوان3131عمارترتمانی)نامهانیپا

یدموتراسریهراشاخص درتبشبودهتابانگاهیتجویزیبه«نظا بمهوریاسبمیایران
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،مجریرهومقننهدرقانوناساسیومشارتتسیاسیمرد درنظا بمهوریاسبمیدرسهقوه

ترارتحقیقریخرودهمانراقضاییهرابهتصویربکشد منظورنویسندهازواژهمزلو درعنوان

نظررازترهصورتنیبدنقشمقبولیتونهمشروعیتمرد درنظا بمهوریاسبمیاست 

برهحدردوترداو نظرا ادشردهییهراحروزهقانوناساسی،مرد بامشارتتسیاسیخروددر

.دهندیمقراردییتاراموردآنودهندیمازانقب اسبمیرضایتسیاسیایرانپس
 

 ینظر چارچوب
3133ر3111بهمقارتیترهبیمرزمدیسرون)یاپولیارشیگراتثرتتاریخینظریهپیشینه

گرردد.درآنمقرارتترهبعردهابرانوشرتبرمری(دربا دفاعازقانوناساسیآمریکامی 

اتوبامعهمرتبازبسیاریطبقر»تردتهعنوانفدرالیستشهرتیافت،مدیسونتأتیدمی

ایباشردترهدرآنامکرانرقابرتگونرهبنابرایننظا سیاسیبایدبه هایابتماعیاستگروه

هراازتشرکیمهایمتعددوبودداشتهباشدوبدینطری تثرتمنافاوگرروههاواقلیتگروه

دیویرد(.3111:13)برهنقرمازبشریریه،«هابلروگیریخواهردنمروداقلیتعلیهاتثریتیمتحد

هایمختلفاعرمازاحرزا ونیزازبملهافرادیبودهاستتهبهشیوهپولیارشیگروهترومن

اصررزبحپولیارشرری»هررادرعرصررهسیاسررتاشررارهدارد.امرراندرراورقابررتآنهررای یگررروه

ورفاهاثررابررتدالوارارلزلینردبلو درسرالباألخصپسازااپتتا سیاست،اقتصاد

شناسررانیافررت دالدرتررریدرمیرراندانشررمندانعلررو سیاسرریوبامعررهترراربردعررا 3333

هررایخررودطرریاهررمسررالبعرردبررهپررالودنایررنمدهررو ادامررهدادوترراراودرتتررا نوشررته

(بهاوجخودرسیدودرتوبیهآن،تصویرتاملیازفراینرد3313«)دموتراسیومنتقدانآن»

ترینصورتممکندموتراسیدربوامابرزر زدیکعنوانندموتراتیکوازپولیارشیبه

ارهتسرانی»اشیعنریازآثراراولیرهدریکریوی( 131-3111:131)لیپسرت،«بهدستداد

هرایهرایقردرتگرروهدرپرینشراندادنحروزه.(Dahl, 1965: 133)«تننرد؟حکومرتمری

آیراهمره»ترهآیرد.پرسرشاصرلیویایرنبرودمختلفدرشرهرنیوهیروندرآمریکرابرمری

گیردایرنایتهدالازاینبحثمینتیجه«.شودیانه؟وسیلهیکگروهگرفتهمیتصمیماتبه

ازایاندگانرههایسیاسریدرشرهرنرامبردهائتبفراتگیریاستتهدررابزهباروندتصمیم

هرایبنابراینقردرتسیاسریدرمیرانگرروه شوندهایقدرتحولشهردارمشاهدهمیگروه
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:3111)بشریریه،مختلفپراتندهاستتهدارایمنافایاعبی مختلفویامتعارضریهسرتند

تندتره(استدرلمی3331«)برنظریهدموتراسییابااهید»دالدرتتا دیگریبهنا (.11

سووآرمانتحق حکومتاتثریرتنظا دموتراسی،مابینحکومتیکالیتواحدازیک»

نیسرتترهدرآن«پولیارشری»ویدیگرقرارداردوبهاینمعنیایزیبزوضعیتمرد ازس

«داردیمختلرفابتمراعیروهرایبلبحمایتنهایسیاسیبرایگروهرقابتآشکاروآزاد

.(3113:313)توحیدفا ،

گیریوتسهیمپولیارشریدرفضرایسیاسری،مهیراتردنیراشردندالهمچنینبرایشکم

اعتقراداتوفرهنرسسیاسری-تنرد:ابسرترهاییرادرسرزنابتمراعیمزررحمریهراوزمینه

وبروداقتصرادمبتنریبرر-1هرا فرهنرسفقدانتکثروتضاددرمیانخرده-دموتراتیک  

(تنتررلنیروهراینظررامیو3فقردانهرگونرهتنتررلخرراربیضرددموتراتیرکو-1برازار 

(.همچنرینوییکریازعوامرمپدیردآمردنانرین3113:311انتظامیتوسطمقامرات)دال،

هرایدانرد.دالدرتعریرفوویژگریهاییدربهانغر راگسترشطبقرهمتوسرطمریزمینه

بررایانتخرا )مشرارتتواقعری-3نمایرد:ایرامزررحمریگانرهساررینیزمواردپرنامرد 

انتخابراتآزاد،منصردانهوبرابرر)بررایرأی-1هایخودمخترار( نمایندگانمنتخبوانجمن

اعمالتنترلنهاییبردستور-1در روشن)برایآزادیبیان( آوردنبهدست-1مکرر( 

سرارن)بررایادغرا تامرم()دال،ادغرا برزر -رسانیبردیم( نظارتازطری اطبع)تار

تسیاسری،رقابرتمشرارتگانهدالرادرسهمقولرهتوانمواردپناطورتلیمی(.به3113:11
خبصهنمود.حالبادرنظرگررفتنسرهشراخصمشرارتتسیاسری،سیاسیونظارتسیاسی

سررارریرابرررتدال،رونرردهررایمرررد عنرروانشرراخصرقابررتسیاسرریونظررارتسیاسرریبرره

گیرد.اماقبمازادامهبحث، تردوسارریدرایرانبعدازانقب موردبررسیقرارمیمرد 

گانرهفروقدرهایسهته،یکیازدریممهمانتخا شاخصرسد:اولآنهمبهنظرمینکتهم

پرردازاندیگرر،برهمنظروربررسریرونردسارریازسروینظریرههایدیگرمرد میانشاخص

سروی،نگراهیسارریدرایرانبعدازانقب اسبمیآناسرتترهرابررتدالازیرکمرد 

هاییبرهلحراظسارریداردوازسویدیگر،بررسیانینشاخصد عملیتونهفلسدیبهمر

هایفوق،برایسارریباشاخصپذیرتراست.ویبرایناعتقاداستتهمرد تمینیزامکان

سارربودنیرکنظرا سیاسریراهرفرهنس،قومیتوانجمنیقابمبررسیاستومیزانمرد 
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(.11-3113:31ابتماعیآن،موردبررسیقرارداد)دال،هایتواندرعمم،فارغاززمینهمی

هرادلیمعد حضوربرخیازگرروهآناستتهدرایرانبعدازانقب اسبمی،بهنکتهدیگر

هرانردسرنجش-شرودبهدریلیتهبعداًدرایننوشتاربداناشارهمری-هایسیاسیوبریان

رسداماتبشنگارندهبرآناستتادرحردامکرانگانهفوقدشواربهنظرمیهایسهشاخص

صرورتبداگانرهودرسرزنهرافروقبرهاینمهمرادردوسزناولیه،یعنیسنجششراخص

هابااستدادهازتکنیکترتیبیبولیبهانجا برساند.ثانویه،یعنیترتیبآن



 روش تحقیق
رد.ابترداسریررونردهرریرکازایننوشتاربهلحاظروشیبادوسزنتحلیرمسرروتاردا

بداگانرهصورتبهمشارتت،رقابتونظارتسیاسیبعدازانقب اسبمیگانهسهمتغیرهای

منظرورترتیربمتغیرهرایفروق،ازبرهآنگراهشرودیمریریرگاندازهتوصیدی-تمیصورتبه

یماست: قراربهترروشتحقی تکنیکتحلیمبولیاستدادهخواهدشد.توضینمبسوط
 

طرورتلیروشبه :رهایمتغ از کی هر سنجش یبرا( یطول نوع از) یفیتوص-یکمّ روش

هاازمرتنشوندتهازطری برتندنآنهایدیگریایجادمیمعمورًباتدگذاریداده»تمّی

اعرداد،تراریدستشوند.بعداًپسازهاازمحتوابهیکعددفردتاستهمیوخالیتردنآن

یابنردهادرمتنبسطمیگیرند،یعنیباافزودنمحتواوقراردادنآنموردتدسیرقرارمیهاآن

ی،)بلیکر«هایعددیدوبارهبهدنیایابتماعیبرازنگردسازندازدریچهنشانهوفردراقادرمی

شودترهتوصیدینیزخودبهدوسزنطولیومقزعیتقسیممی-مزالعاتتمی(.3111:131

هایمربوطبرهافررادمختلرفرا:روندپژوهیتهدادهنیزخودبرسهنوعاستلعاتطولیمزا

هایمربوطبهافررادهرمسرنوسرالراتند مزالعهنسلیتهدادهدرفواصمزمانیمقایسهمی

مزالعرهپانرمترهافررادمعینریرادرطرولوتندزمانودرفواصمزمانیمقایسهمیباگذشت

گانرهفروقمنظروربررسریتمّیرتمتغیرهرایسرهپژوهشبهاینآنچهدر.تندمیزمانبررسی

درطرولزمرانبعرداز)روندپژوهی(استدادهخواهدشدتوصیفروندیاسیرتغییراتمتغیرها

هایفوقبهلحاظدرصدفراوانریوصورتسنجشمیزانتغییراتشاخصبه-انقب اسبمی

سیاسیدراینپژوهشروندافرزایشدرخصوصمشارتتخواهدبود.-پراتندگیدرصدی
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یاتاهشمشارتتسیاسیمرد درانتخاباتریاستبمهوریومجلسشورایاسبمیپرس

هرایازانقب تاتنونمدنظرقرارخواهندگرفت.درخصوصرقابتسیاسینیز،تعددگرروه

نتخاباتریاسرتبمهروریوهادردوامختلفسیاسیبراسادتعارضایدئولوژیکمیانآن

هایسیاسیمجلسشورایاسبمیموردبررسیقرارخواهندگرفت.مسلماًهراهتعددگروه

هاتمترباشرد،رقابرتسیاسرینیرزبیشرترخواهردبرود.دربیشتروانسجا ایدئولوژیکبینآن

هرایمختلرفهراوگرروههرایشخصریتخصوصنظارتسیاسینیز،میرزانتاییردصربحیت

ازانقرب ،براألخصانتخابراتسیاسیازسویبلو حاتمهقدرتدرانتخاباتمختلفپس

هراونیرزهرابراألخصروزنامرهریاستبمهوریومجلسشورایاسبمی،میزانرشردرسرانه

هایمناسبیبرایارزیابیآنباشد.تواندشاخصهادرمقاطامختلفمیمیزانتوقیفآن

مشارتت،رقابرتگانهلپسازسنجشروندطولیمتغیرهایسهحا :بولی تحلیل تکنیک

هرایبایسرتازروشریبررایترتیربشراخصازانقرب اسربمی،مریونظارتسیاسیپرس

سارریاستدادهشرود درایرنراسرتامنظورنشاندادنسیریافرایندتوسعهمرد گانهفوقبهسه

هرایمختلرفیرکایترتیبیاتلدیر شراخصازتکنیکتحلیمبولیتهتکنیکیترتیبیبر

درتکنیکتحلیرمبرولیترهبررببرربرولیمتکریاسرتمتغیراستبهتارگرفتهخواهدشد.

هرابنردیشرده،برحسربعضرویتوعرد عضرویتدرمجموعرهمثابهتمترتیربموردهابه»

اعد وبودبایستبهوبودی(.دراینروشترتیبیمی3131:333)ساعی،«شوندبررسیمی

یکعلتوقتری»علّیتمبتنیبرشرطرز وتافی:-3شرطیاعلتتافیورز توبهنمود 

E=B،Bتنهاییسببوقوعنتیجهشود }مرثبً درعبرارتشرطتافیورز استتهخودبه

وقتریشررطترافیونره»علّیتمبتنیبرشرطتافیونهرز :-1 «استEعلترز وتافی

رز استتهدرآنشرطیبهنتیجهمنجرشودولیتنهاعلتینباشدتهانرینقرابلیتیرادارد.

BوE=A+B،Aتواندبههمراننتیجرهمنجررشرود.درمعادلرهدراینشرط،علتیدیگرهممی

هستند.هردوشرط،شروطتافیهستند،ولیاحتمالداردمحق تنهراEعلتتافیونهرز 

علتی،شرطرز و»علّیتمبتنیبرشرطرز ونهتافی:(1 «باشدBیاAویشرطدربستج

هرایعلّریهایدیگربهنتیجهمنجرشودودرهمهترتیبنهتافیاستتهدرترتیبباعلت

«هسررتندEعلررترز وغیررتررافیبرررایCوE=AC،Aهرمحضررورداشررتهباشرد.درمعادلرره

(.3131:333)ساعی،
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صرورتسرنجشمیرزانتوصریدی)بره-ابراین،ایننوشتاردرتبشاستتاباروشتمّیبن

ابتداروندهریرک-هایفوقبهلحاظدرصدفراوانیوپراتندگیدرصدی(تغییراتشاخص

ازانقب اسبمیموردبررسیقراردهرد.آنگراه،براترتیربگانهفوقراپسازمتغیرهایسه

ازانقرب سرارریپرسادهازتکنیکتحلیرمبرولیرونردتوسرعهمررد متغیرهایفوقبااستد

اسبمیرادرمقاطازمانیمختلفموردارزیابیقراردهد.مقراطازمرانیترهدرایرننوشرتار

قرار یمهستند:مدنظراستبه


 3151تاا   3113 -)دوره دوم(؛ پ 3113تاا   3131 -ب )دوره اول(؛ 3131تا -3181  -الف

 )دوره چهارم( 3129تا  3151 -و ت وم()دوره س

هرایعلتتمایزایرنمقراطازمرانی،شررایطخراصحراتمبررهرردورهوتدراوتمؤلدره

ترهدردوراناولوسرو رسرددرحرالیهاست.درابتدایامر،بهنظررمریسارریدرآنمرد 

و واهرار ،هایدیگرر،یعنریدسارریهستیم،دردورههایتوسعهمرد شاهدرشدشاخص

سرارریدرتشرورهسرتیم.درادامرهابتردابرهاهرارهایمرد شاهدافولیاضعفنسبیمؤلده

مشارتتسیاسی،رقابتسیاسیونظارتسیاسیتهبرگرفترهدورهمزبورازرهگذرسهمؤلده

هرایازآن،برداولونمودارهرایدادهپرداختهخواهدشردوپرسازنظریهرابرتدالهست

سرارریگیریروندتوسعهمررد بندیونتیجهشدهدرهرمقزاارائهخواهدشدوبمامزرح

 دهد.نوشتارراتشکیممینیزقسمتپایانیاین

 
 (3131تا  3181اول )سال  دوره

درمرحلهیادورهاولتهانقب اسربمیفضرایسیاسریمتکثرروترامًببرازیراتجربره

توانطورتلیمیومتنوعیدرفضایانتخاباتیمشارتتداشتند بههاییمختلفتردگروهمی

هررایفرروقرادرپررناقسررمبررهشررمارآورد:بمهرروریخواهررانتررهاسرربمیترادامنررهگررروه

بایاسبمیتبردموتراتیکبودنتأتیردتافتند هوادارانبمهوریدموتراتیکتهبهبرنمی

تردنرد طرفردارانالگرویارپتغذیرهمریداشتند هوادارانبمهروریخلر ترهازنگررش

گونهقیدیباصبغهغربی قائبنبهالگویبمهروریاسربمیترهحکومتاسبمیبدونهیچ

(.3111:11پذیرفتند)افتخاری،عنوانمبنامیهردوحدرابه
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برهفاصرله3131بهمرن3درانینفضایی،اولینانتخاباتریاستبمهوریدرایران،روز

لپسازپیروزیانقب اسبمیبرگزارشد.اینانتخاباتدرشرایزیبرگزارشردترهیکسا

دولتموقتمهدیبازرگاناستعدادادهومدیریتابراییتشروربرهشرورایانقرب محرول

گراهراهمچروننهضرتآزادی،هرایمختلرفازبملرهملریشدهبود.دراینانتخابات،گروه

هرایمرذهبیهمچرونحرز بمهروریاسربمی،هملیوگروههایناسیونالیستوببهگروه

هایدیگرسازمانمجاهدینخلر ایررانموتلدهاسبمی،بامعهوعاظ،روحانیتمبارزوگروه

(.درصدمشرارتتبسریاربراریدارنردگانحر رأی331-3133:33شرتتداشتند)دارابی،

ضورپررنسمرد درانتخاباتبود.(دراینانتخاباتنیزدلیمدیگربرعبقهوح11/11)

هرایفضایبهوبودآمدهازانقب مردمیایرانوشرایطایجادشدهبرایحضرورگرروه

هرادرغالرباحرزا وگرروههایمختلفباعثشدهبودتهتقریبراًمختلفسیاسیباگرایش

هرایسرشناسریرهبهبزاه-ایتهگونهایندورهتاندیدایموردنظرخودرامعرفینمایندبه

الردیندلیمعد دادنرأیبهقانوناساسرییراردصربحیتبربلهمچونمسعودربویبه

ندرازآنران311شده،نا ازمجموعهتاندیدایثبت-3دلیمتردیددراصالتایرانیفارسیبه

3131هسالاسدندما11بهعقیدهبسیاریازتحلیلگران،انتخاباتیتهدرتاییدصبحیتشدند 

بعدازپیروزیانقرب درهایسیاسیبهلحاظحضوربریانانتخاباتترینمتنوعبرگزارشد،

 ایرانبود.

شدونهاسربمی(درهمرانسرالیبرگرزارانتخاباتمجلسشورا)تههنوزملیخواندهمی

گدتنرد در«آری»توبهیازایرانیانبهبمهوریاسبمیشدتهدرفروردینآناتثریتقابم

قرانوناساسری،ماهدرانتخاباتمجلسخبرگانقانوناساسیشرتتتردند درآ رماهمرداد

بمهرورایررانرانخسرتینرئریس،مراهبمهوریاسربمیرابرهتصرویبرسراندندودربهمرن

 برگزیدند.

زایتههنرووتا بامعهتنندهدرانتخاباتوتبهایسیاسیشرتتترتیبوتنوعگروه

شرد،انتخابراتمجلرسراترامبًمتمرایزآن،یرکسرالبیشرترسرپرینمریازپیروزیانقب 

تننردهدرانتخابرات،متنروعومتکثرربرود:ازهرایشررتتترتیباحزا وگرروه.ساختیم

حز بمهوریاسبمی،بامعهروحانیتمبارزوسازمانمجاهدینانقرب اسربمی،نهضرت
                                                                                                                                             
1. http://emam.com/posts/view/2243 
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گرفتهترانهضرتآزادیایرران،ببهرهملریایرران،یهایاسبمانجمنزنانمسلمانواتحادیه

حز توده،سازمانفدائیانخل ایران،سازمانمجاهدینخل ایران،بامرا،بنربشمسرلمانان

ترتیبنماینردگاندرصدر(.بمهور)ابوالحسنبنیمبارزوحتیدفترهماهنگیمرد بارئیس

دهرد.هرانردمشرارتتزتکثروعد ترراتمرانشرانمریمجلسشورایاسبمیایندورهنی

(امرا3/31بمعیتدارندگانح رأیدراینانتخاباتنسبتبهسایردورانترمبرودهاسرت)

(ونیرز1131درصد(ازمجموعرهتعردادتاندیرداها)11درصدباریتاییدصبحیتشدگان)

میلیرونندرر(نسربتبرهدبرهازایهرریرکنامز3میلیونندر)ندرنامزددرمقیادیک3تعداد

گروبودترینآماررقمیرابهخوداختصاصدادهنیزنشانهایدیگرتهیکیازبزر دوره

تنوعرقابتسیاسیوحداقمنظارتسیاسیازسویوزارتتشوربودهاست.


 (3113تا  3131دوره دوم )سال 

 3135تا  3131سال 
نسبتبهدورهقبم،فضایبازدورهگذشتهبهفضایینسبتاًبستهرسددرایندورهبهنظرمی

درایرنمقزراودرادامرهقررارگررفتنتشروردرفضرای»بازتبدیمشدهاست.درواقا،یانیمه

سرازمانملرم331ترازمرانپرذیرشقزعنامرهبهمدتهشتسرال3133بنگیازشهریورماه

هایانقببریوزمینهرابرایبسطگسترشبرنامهتوسطبمهوریاسبمیایرانوپایانبنس،

ایودولتریشردناقتصرادو...ایدئولوژیکوتنترلتاممدولتبرهمرهامروروبسریاتروده

هراوها،ضمنملیتردنصنایا،بانرکگذاریتوپنیتردنتارهاوتاهشوتوقفسرمایه

گسرترشدسرتگاهاداریانجامیرد.هایبنرسوسویهزینهروانهشدنهمهدرآمدهایندتیبه

وزیررربرائیومجلرساولوحرز بمهوربرانخسرتصدر،اولینرئیسعبوه،مقابلهبنیبه

وبعداًآغازمبارزهمسلحانهسازمانمجاهدیناهللدتتربهشتیبمهوریاسبمیبهرهبریآیت

«درتشرورداشرتایدرتراهشفضرایسیاسریتننرده،نقشتعیرین3111خل درخردادماه

امانسازمانمجاهدینخل )تهبارزترینآنبنابراینترورهایبی( 111-3113:133)موثقی،

11وشرهادتدتترربهشرتیو3111تیرمراه1اندجاردفترمرتزیحز بمهوریاسبمیدر

یرانوزیربود(،بنستحمیلیعراقعلیها1نمایندهمجلسو11ترینمدیرانوندرازبربسته

ولزو توبهبدیحاتمانداخلیبهتنترل،مدیریتبنسوشعارهاواعمالانقببریبررای
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ازعواملیبودتهفضاینسبتاًبرازاوایرمانقرب رابرهفضرای3111تثبیتنظا سیاسیتاسال

محدودتردریکدههبعدتغییرداد.

هروریودومرینوسرومیندرایندورهدومین،سومینواهرارمینانتخابراتریاسرتبم

انتخاباتمجلسشورایاسبمیبرگزارشد.درهررسرهانتخابراتریاسرتبمهروریدرایرن

هایعمدتاًاسبمیاستوبریانغیراسبمیراهخودرادوره،فضایرقابتیمحدودبهبریان

انررد.درایررندورهحضررورنیروهرایمررذهبیهمچررونحررز ازراهنظرا اسرربمیبررداسراخته

بمهوریاسبمیایران،موتلدهاسبمی،بامعهروحانیرتمبرارزوسرازمانمجاهردینانقرب 

اسبمیبسیارپررنساست.درواقادومینانتخاباتریاستبمهوری،اولینانتخاباتیبودتره

:3133شد)هزاربریبریوتیشریپورریرک،بدونحضورنیروهایلیبرالویااپبرگزارمی

عنروانتننردهبرهندررشررتت11دو انتخاباتریاستبمهوریازمجموع(.دردوره31-31

عنوانتاندیداهاینهاییانتخا شدند.دردورهسو ندربه1تاندیدایریاستبمهوریتنها

ندرر1ندررتنهرا11ندرودرانتخاباتدورهاهرار نیرزازمجمروع1ندر،نیز11نیزازمجموع

اباتریاستبمهوریابازهحضرورورقابرتدرانتخابراتریاسرتیبراعنواننامزدهایانتخبه

شناختیتداوتبرارزواسرتراتژیکینداشرتند،یافتنردرقباییتهعمدتاًبهلحاظفکریوبریان

(.لرذارقابرتسیاسریدرایرندوراننسربتبرهدوراناولیره1و3)نگاهتنیدبهبداولشماره

تشکیموپدیدآمدنشوراینگهبانوتدویضاختیارنظرارتانقب تمترونظارتسیاسیبا

برانتخاباتازوزارتتشوربهآن،بیشترشدهاست.درخصوصمشارتتسیاسینیزهرانرد

(،امرادردورهدو و11/11دردورهسو انتخاباتریاستبمهرورینسربتاًبراربرودهاسرت)

رایرنانتخابراتنسربتبرهدورهاولاهار حضرورومشرارتتتعرداددارنردگانحر رأید

درصردودورهاهرار 11تهدردورهدو حدوداًطوریریاستبمهوریتمترشدهاستبه

درصد(.31نیزبسیارتمتربودهاست)حدوداً

انتخاباتمجلسشورایاسبمیدرایندورهنیزشررایطووضرعیتیهمچرونوضرعیتدر

خبرریازدرانتخابراتدو مجلرسشرورایاسربمیانتخاباتریاستبمهوریوبروددارد.

ببههملیایرانمتهمبهارتدادشردههایسیاسیاپوزیسیوننبود.تدا ازاحزا وسازمانهیچ

نیزبهخاطربداسازیراهخودبود سازمانمجاهدینخل ،سازمانفداییانخل وحز توده

هرایهمسرونیرزازآزادیایررانوبمعیرتونهضرتازنظا سیاسی،ابرازهفعالیرتنداشرتند
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لذادرایرنانتخابراتودرانتخابراتبعردیابرازههاپیشامکانفعالیتسیاسینداشتند.مدت

ایرنانتخابرات،همچنرین(.3131:11حضوروفعالیتازآنانسلبشدهبود)خرانمحمردی،

هراوگیرریدیردگاهیشرکمایبررارقابتنیروهاینظا سیاسیمستقربودومقدمهمحمآغاز

فرعیاپوراستوبروزتمایبتتمایزطلبانهشدتهدرمبارزاتانتخاباتیبعدیهافهرست

 بهشکمآشکارتریخودرانشانداد.

درخصوصمیزانمشارتتدرانتخاباتمجلسدو وسو  دردورهدو مجلسشورای

ودرانتخاباتمجلسسو ،اینمیرزاندرصد3/11اسبمیمیزانمشارتتدارندگانح رأی

امرابراسرنجش درصدتاهشداشتهاست3درصدرسیدهبودتهنسبتبهدورهقبلی3/33به

شرود.همچنریندرانتخابراتاینمیزانمشارتتنسبتبهدورهسو تداوتزیادیمشاهدهمی

یرزانبرهترتیربندرشررتتتردنردترهازایرنم3333و3331مجلسدو وسو بهترتیب،

تنندگانبز ردصبحیتشردگانبودنرد آمراریترهدرصدازتعدادشرتت1/31و1/31

13/1طرورمتوسرطدرصدبودهاست،به31اولانتخاباتمجلستهرقممعادلدورهنسبتبه

درصدافزایشیافتهاست.


 3113 تا 3135 سال

تررارگزاران»ودرقالررب3111برراآغررازریاسررتبمهرروریهاشررمیرفسررنجانیدرسررال

شدنورونر اقتصرادیو...،وباتکیهبهمدیرانتکنوترات،بهتار،تولید،صنعتی«سازندگی

هرایناشریازبنرس،نظرا هاوخرابیدرادارهسیاسیبامعههمتگماشت.عبوهبرآسیب

هراراانرینورآنروبودتهرفیاپربامسائمحادودشواریروبه3111ابتماعیایرانپساز

فقر،تور ،انحرافاتوآشدتگیابتماعیوسازمانی،تاهشوحردتوانسرجا »شمارد:برمی

اعتمادی،آلودگیهوا،تخریبمحریطزیسرت،تمبروددارو،اعتیرادوابتماعی،دلسردی،بی

(.بررهبرراوررفیرراپررورریاسررتبمهرروریهاشررمی3111:331)رفیرراپررور،...«ترراهشتولیررد،

-1سرویبامعرهبراز تغییربامعهازبامعهبسرتهبره-3»جانیاندعنصرمثبتهمداشت:رفسن

هرایاسرتدادهازافررادمتخصرصوروش-1مذهبی -پذیریدرموردالگوهایسنتیانعزاف

تراهشتنتررلدولرتبرربخرش-1سرالقبرم 1هایقدیمینراموف دربایروشبدیدبه

(.3111:331)رفیاپور،«اقتصاد
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طورتلیدرایندورهتوبهدولتتارگزارانسازندگیبهبودوپیشبردمسائماقتصرادیبه

امافشرارهاازسرویبنراحراسرتوبرازاربررترارگزارانسرازندگی،یکریاز»بودنهسیاسی

عواملیبودتهاینگروهرابهبناحاپمتمایمتند.ضمناینکهبنراحارپنیرزبرهتعردیم

هایفکریروشرندکراندینریوسرکوررهرردپرداختهودرپیوندبافعالیتمواضاپیشینخو

دو،بهبازسازیاهاراو فکرخودهمتگماشتهودربعدسیاسیوفرهنگیبهپلورالیسرمو

رفتتهدردورهسو طبقهمتوسطبدیردبرهوبرودلیبرالیسموبامعهمدنیتمایمیافتهومی

(.3113:111)موثقی،«نمایندگیتندآمدهوتقریباًناراضیرا

)پنجمرینانتخابرات3111هرایدرایندورهنیرزدوانتخابراتریاسرتبمهروریدرسرال

)ششررمینانتخابرراتریاسررتبمهرروری(ودوانتخابرراتمجلررس3111ریاسررتبمهرروری(و

3111)اهررارمینانتخابرراتمجلررسشررورایاسرربمی(و3113هررایشرورایاسرربمیدرسررال

گونرهترهگدترهشردبرهدلیرمینانتخاباتمجلسشورایاسبمی(برگزارگردید.همان)پنجم

زداییدرسیاسرتخراربیوسراماندادنوضرانرامزلو هایدولتبرتنشاولویتسیاست

(ادامهیافتودرایرن3111تا3111اقتصادیبعدازبنس،فضایسیاسیبهشکمدورهقبم)

هررایمختلررفسیاسرریبرراألخصحضررورمتکثرررومتنرروعبریرراندورهنیررزخبررریازرقابررتو

گروهایلیبرالواپوبودنداشت.

ایبرررایحضرروردردرانتخابرراتپنجمرریندورهریاسررتبمهرروری،بنرراحاررپنماینررده

انتخاباتنداشتوتنهابریانیتهدراینانتخابراتحضروروفعالیرتداشرتندبریرانراسرت

بامعهمدرسینبودهاست.درانتخاباتبعدینیزبناحارپبراشاممبامعهروحانیتمبارزو

عد معرفیتاندیداهابرایحضوردرانتخابات،اتثرتاندیداهاوابستهبهبناحراسرتبودنرد

بنرابرایندرایرندورهعرد حضرورتهبیشازهمهاحمدتوتلیرویکردانتقادیاتخا ترد 

بریرانراسرتشراممبامعرهروحانیرتمبرارز،بریاناپدرانتخابراتوحضروروفعالیرت

خرورد)مجیردیواقبرال،مراتببهاشرممریموتلدهاسبمی،بامعهمدرسینوبامعهزینببه

تننردگانبررایتاندیرداتوریدردورهپرنجمو(.ازمجموعتعردادشررتت3131:331-331

ند ایندرحالیبرودترهدرعنوانتاندیداینهاییانتخا شدندربه1و1ششمنیزبهترتیب،

نویسیتردهبودنرد.میرزانمشرارتتدرایرندودورهندرنا 311و11ایندودورهبهترتیب

بودهتهحترینسربتبرهدورهقبرمانتخابرات)دوراندو ،11/31و33/31انتخاباتبهترتیب
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سو واهار (نیزتمتربودهاست.

ظرارتاستصروابیوردصربحیتنیروهرایهمسروبران،درآستانهانتخاباتمجلساهار 

مجماروحانیونمبارز،مجلسیازنیروهایهمسوبابناحراسرتشرکمدادترهدرآنزمران،

پیررویاز»بامعهروحانیتمبرارزبراشرعارتردند.هنوزازاتبرهاشمیرفسنجانیحمایتمی

هرایهمسروبراگروهخاباتآمد.بهصحنهانت«خطاما ،اطاعتازرهبریوحمایتازهاشمی

اینتشکم)همچونبمعیتمؤتلدهاسبمی،بامعهوعراظ،بامعرهاسربمیمهندسرین،بامعره

-)خوابرهزینبوبامعهاصنافوبازار(نیزازفهرستبامعهروحانیتمبارزحمایتتردنرد

هایازدورهمراتببسیاربیشتردرصدعد تاییدشدگاندراینمجلسبه.(3111:113سروی،

درصردازتسرانی1/11درصدودرمجلسپنجم3/13تهدرمجلساهار طوریقبمبودبه

تهاعب حضورتردهبودندردصبحیتشدند.میزانمشارتتسیاسرینیرزدرایرنمجرالس

هایسیاسری،مجلرسپرنجمنسربتبودهاست.ازنظرتعددوتکثربریان13و1/31بهترتیب

اهارطیفسیاسیائرتبفخرطامرا ،تهاینمجلسباطورییشتربودهاست بهبمبهدورهقب

یبرههایانقب اسربمبامعهروحانیتمبارز،تارگزارانسازندگیوبمعیتدفاعازارزش

اند.رقابتپرداختهوواردمجلسشده


 (3151تا  3113دوره سوم )

رانسررازندگیوحمایررتآنازانتخابرراتمجلررسپررنجموتشررکیمحررز تررارگزانتیجرره

داد،هاشمیرفسنجانیونیزترتیبمجلسپنجمتحولمهمیرادرعرصرهسیاسرینشرانمری

11ترسری،ترارگزارانحردود313تهتاندیداهایبامعهروحانیرتمبرارزحردوداًطوریبه

دیگررعبرارتترسیرابرهخروداختصراصدادهبودنردبره11ترسیوبناحاپهمحدود

ایرقابتوتکثررسیاسریدرمجلرسنسربتبرهدورانقبرمتغییریافترهبرود.رونردتقویرتفض

طلبان،مرتبازتارگزاران،مجماروحانیونمبارز،سازمانمجاهدینانقب اسربمیاصبح

ودفترتحکیموحدتوبعرداببهرهمشرارتت،براپیرروزیسریدمحمردخراتمیدرانتخابرات

دربرابرتاندیدایبنراحراسرتوسرنتی،یعنریعلری3111دریاستبمهوریدردو خردا

13شرد.خراتمیحردوداتبرناط نوریرئیسمجلساهار وپنجمواردفازبدیدومهمی

درصدآرارابرهدسرتآورد.ایرن13تهناط نوریحدوددرصدآراراتسبترد،درحالی
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ونیرزانتخابراتایشهرها،مجلسششمپیروزیدراندانتخاباتبعدی،یعنیانتخاباتشوراه

تننردگان،تکمیرمباتسباتثریتقاطاآرایشرتت3111بعدیریاستبمهوریدرسال

(.خرراتمیدردورهاولریاسررتبمهرروریخررودگدتمررانسیاسرری3113:111شررد)مرروثقی،

هرایمردنیوبدیدیراحولمحورتأتیدبربامعهمدنی،توسعهسیاسریوگسرترشآزادی

زدایریوترنش«هراگدتگویتمردن»سارریدینیونیزابتکاریاسیوحاتمیتقانونومرد س

شرراید»نویسررد:بررارهمرریبیشررتردرعرصررهسیاسررتخرراربی،مزرررحتررردهبررود.ترردیدرایررن

تریندستاوردخاتمیتمکبهرواجایدهدموتراسیوتاحدودیبازترترردندولرتبزر 

ایوبسیاریمنتشرشدهاستوگسترشبحثوگدتگرویرسرانههایمتنوعبودهاست.تتا 

هایبسیاریرادربارهحاتمیتقانون،بامعهمدنی....بههمرراهآوردهاسرتعمومی،گدتمان

گشرایند،عقایردبدیردآمدهاست....مرد بسیاربیشترزبانبهاعترراضمریاززمانیتهاو...

(.11و3111:11)تدی،«...شودمنتشرمی

درایندورههدتمین،هشتمینونهمرینانتخابراتریاسرتبمهروریوششرمینوهدتمرین

دورهانتخاباتمجلسشورایاسبمیبرگزارشد.درانتخاباتهدتمریاستبمهوریحضرور

مشاهدهاست.نیروهایبریانراسرتهایمختلفسیاسیقابمبماتثیروبابریاناتونحله

نیت،بامعهزینب،موتلدهاسبمی،بامعهمدرسینونیروهرایبریرانسرو شاممبامعهروحا

شاممببههپیروانخطاما ورهبری،بمعیرتایثرارگرانانقرب اسربمی،بمعیرتدفراعاز

هراو...ونیروهرایارپشراممدفتررتحکریموحردت،ترارگزارانسرازندگی،مجمرراارزش

سبمیدرانتخاباتحضورداشتند)خانمحمردی،روحانیونمبارز،سازمانمجاهدینانقب ا

تنندهتاندیداتوریخودرااعرب ندرشرتت111(.درایندورازانتخابات3131:313-333

تنند آماریتهبرایاولینبارنسبتبهآمارگذشتهبیشتربرودترهدرنهایرتسریدمحمردمی

رقابرتسیاسریوتکثرربیشرترمیلیرونرأیانتخرا شرد.حضرور13خاتمیباتسربحردوداً

(نیزبهدلیمفضایبهوبودآمدهنیزبیشتراسرت.در3111نامزدهایانتخاباتیدردورهبعدی)

انتخاباتهشتمریاستبمهوریبرایاولینبرارزمزمرهبریرانبدیردیترهحاصرمازتغییرر

رسد.درایرنمیگذاریبریانراستسنتینیزبودتحتعنواننیروهایاصولگرابهگوشنا 

اند.نیروهایاصرولگراطلبواصولگراشرتتداشتهانتخاباتطیفوسیعیازنیروهایاصبح

شرراممبامعررهروحانیررتمبررارز،بامعررهمدرسررین،بامعررهاسرربمیمهندسررین،بامعررهاسرربمی
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ت،دفتررتحکریموحردت،مجمراطلربشرامم،ببهرهمشرارتدانشجویانونیروهرایاصربح

روحانیونمبارز،تارگزارانسازندگی،خانهتارگرو...هستند.بانزدیکشدنبهپایراندوره

ریاستبمهوریخاتمیودرهمینفضرایسیاسریبرهوبرودآمرده،انتخابراتنهرمریاسرت

حتینسبتشودتهدرآننیروهایمختلفسیاسیبارقابتوتنوعبیشتربمهوریبرگزارمی

تننردهدرایرندورهتریننیروهایشرتتپردازند.مهمبهدودورهقبلیبهتارزارانتخاباتیمی

گرا)معرفریانردتاندیرد(:آبرادگران،موتلدرهشاممنیروهایمذهبیمتشکمازبریاناصول

اسبمی،بامعهروحانیت،بامعهمدرسین،بمعیتایثرارگران،اکراد،نیروهرایآزاداندیشران

روومتمایررمبررهاررپمتشررکمازتررارگزاران،اعترردالوتوسررعهونیروهررایبریررانمیانرره

طلبانمتشکمازببههمشارتت،سازمانمجاهدینانقرب اسربمی،مجمراروحرانیوناصبح

(.درایرندورهبیشرترین311-3111:313باشند)دارابی،مبارز،خانهتارگر،بمعیتزنانمی

باتریاسرتبمهروریبراألخصدورههشرتمونهرموبراسربی وعبیر تاندیداهادرانتخا

ندرردردوره1ندرردردورههشرتمو31هاحضوردارنرد)متداوتسیاسینسبتبهسایردوره

سونشانگرتکثرفضایسیاسریاسرتنهم(.لذاوبودرقابتسیاسیگستردهوتنوعآنازیک

گونرهترهوآنهراونیروهرایسیاسریاسرتریرانوازسویدیگرنشرانهنظرارتتمترربررب

هرایحکرومتیراافرزایشپیداست،وبودتکثربیشتر،نظارتازسویاپوزیسیونبررسیاسرت

هرایسیاسریراتراهشدادهاسرت.درخصروصدادهوبالعکسنظارتحکومتبرربریران

 درانتخابراتطورمتوسطبیشترینمشارتتسیاسریمرردمشارتتسیاسینیزدرایندورهبه

ترهدرانتخابراتهدرتمریاسرتطروریشرود برههایمروردبررسریرانیرزشرامممریدردوره

درصرد11/11درصدودرانتخابراتنهرم11/11درصد،درانتخاباتهشتم31/13بمهوری

مشارتتسیاسیبهثبترسیدهاست.

درصرد1میرزانمشرارتتدرخصوصانتخاباتمجلسنیرزهرانردبررایمجلرسششرم

31هرامشرارتتیبرارترازبهبزتهررانتمرا اسرتانامادادنسبتبهدورهقبمتاهشنشانمی

ببهرههمچنیندرایرنمجلرسحضرورمتنروعنیروهرایسیاسریشراممدرصدراثبتتردند.

سروازیرکمشارتتایراناسبمی،تارگزارانسازندگیوسازمانمجاهدینانقب اسبمی

همچونبمعیتموتلدرهاسربمیوهایسیاسیهمسوباآنانیتمبارزوبمعیتبامعهروحو

هرایمجلرسشرورایخورد)مرتزپژوهشازسویدیگربهاشممیبامعهاسبمیمهندسین
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هرادردرصدعرد تاییردصربحیت3(.3131تیر31شدهدر،بازبینی3113اسبمی،اردیبهشت

درصرد(وتعرداد1/1خابراتیدرایررانتمترربرودهاسرت)اینمجلسنسبتبهتما دورانانت

درصدبرودهاسرت ایرنمیرزاننسربتبرهمیرزانتمرا 1/3میلیونندربمعیتنامزدهادریک

اماانتخاباتدورههدتممجلرسشرورایاسربمی هایانتخاباتیدرایرانبیشتربودهاستدوره

عدورانبدیدیاستترهدولرتاصربحاتیزاست،شایداینبهدلیمشروبرانگاالشتمی

یخودعممتندیاهمشرایطبهوبودآمرده،ثبراتنظرا سیاسریرابرههاوعدهیانتوانستهبه

شرماردرانتخابراتششرمیبریهاتنشرسدبهدلیموبوداندازد امریتهبهنظرمییمخزر

هوبحثبرسربرخیازمجلسشورایبودهاستتهگاهیاوقاتتحصننمایندگانومجادل

تررد همچنرینرز مسائمسیاسی،تارترداساسیمجلسشورایاسبمیراداارمشکممی

ایدیگرردرعرصرههدرتم(نشرانازشرروعترازه)بهیادآوریاستتهانتخاباتمجلسبعدی

فضایسیاسیایرانداشت.

برگرزاری،درحرال3111هدتمینانتخاباتمجلسشورایاسربمیدرنخسرتینروزاسردند

طلبمجلسششم،استعدادادهودرساختمانمجلسمتحصنشدههانمایندهاصبحشدتهده

تحصنایننمایندگان،دراعتراضبرهاقردا شروراینگهبراندرردصربحیتبریشازبودند.

اباتنامزدنمایندگیمجلسبود.اینردصبحیتنسبتبهانتخ1331ندرازمیانحدود1111

طلبنیزاعب تردنداحزا اصلیاصبحدراینهنگا ،داد.درصدافزایشنشانمی311قبم

تاندیداییمعرفینخواهندتردودرانرینشررایزی،وزارتتشرورمجرری،تهدرانتخابات

میلیرونو11ازحردود.(3111:11)ببیریپرور،برگزاریانتخاباتیشدتهمعترضآنبرود

درصرد(درایرن33هزارندرر)حردود113میلیونو11دروابدانشرایطشرتت،هزارن133

این،تمترینمیزانمشارتتدربرینتمرامیادوارانتخابراتمجلرس انتخاباتشرتتتردند

 داد.درصدتاهشرانشانمی31بودونسبتبهدورهقبم

 
 (3121تا  3151دوره چهارم )

طلبانبودوناهماهنگیاصبحی،همحاتیازاختبفانتخاباتدورهنهمریاستبمهور

وهمآشکارانشرانهشکسرتورأیمندریاتثریرتمررد برهآنران.تروبری،معرینوهاشرمی
                                                                                                                                             
1. http://rc.majlis.ir/fa/report/show/734683 
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نژاد،تاندیدایبنراحنتوانستندباهمهماهنسشدهوائتبفتنندودرنتیجه،محموداحمدی

،دردوردو ودرسررو تیرمرراه«ناصررولگرایا»و«آبررادگران»راسررتدرقالرربعنرراوینیاررون

میلیونرأیبهپیروزیرسید.31میلیونرأیدربرابرهاشمیباحدود31،با3111

بمهوری)دهمیندورهانتخاباتریاستبمهروری(وریاستانتخاباتیکدورهایندر

تخابراتدوانتخاباتمجلسشورایاسبمی)انتخاباتهشتمونهم(برگزارگردیرد.درایرنان

ندرر)ترهتعردادانتخرا 1نویسیتردنردترهدرنهایرتندربرایشرتتدرانتخاباتنا 113

تعدادتاییدصبحیتشدگان(نسبتبرهدورهقبرم)نا تنندگانشوندگاننسبتبهتعدادثبت

نرژاد)رئریسعنواننامزدنهاییانتخا شدند:محموداحمردیتمترینمیزانراداشتهاست(به

هوردرحالتار(،محسنرضاییمیرقائد)دبیرمجماتشرخیصمصرلحتنظرا وفرمانردهبم

ساب سپاه(،مهدیتروبی)رئیساسب بنیرادشرهید،رئریساسرب مجلرسودبیررترمحرز 

نرژادووزیرساب دردورهبنس(.محمروداحمردیاعتمادملی(ومیرحسینموسوی)نخست

گررابودنردومهردیتروبریوسیاسریبرز بنراحاصرولهایبندیمحسنرضاییدرتقسیم

طلب.درایرنانتخابراتهماننردانتخابراتمجلرسدرسرالمیرحسینموسویدربناحاصبح

هراازنیروهراییهایروشندکر،سکوررودیگررشخصریتبسیاریازشخصیت3131و3111

تاندیردای1د.هرانردهمچونمجاهدینانقب اسبمی،ببههمشارتتابازهحضورنیافتنر

هرایمختلرفراپوشرشهراوبریرانهرایبنراحشدهدرایندورهبسریاریازخواسرتهمزرح

دادنرردامرراتکثررروتنرروعفضررایانتخابرراتهماننررددورهقبررمنبررود.همچنرریندرخصرروصمرری

مشارتتسیاسیبایدگدتدرایندورهبررایاولرینبراردرتراریخایررانبیشرترینمشرارتت

13ترهازمجمروعدارنردگاندارایحر رأیبریشازطورییمرد بهوقوعپیوست،بهسیاس

درصددراینانتخاباتشرتتنمودند.شایدیکیازدریرمانریندرصردمشرارتتبراریی،

وبودشرکافوایجرادفضرایدوقزبریدربامعرهحرولمحروردوتاندیردایمزررحیعنری،

اشد.نژادبمیرحسینموسویومحموداحمدی

تهدرانتخاباتدهرمریاسرتبمهروریتکثرروتنروعنسربیرقابرتومشرارتتدرحالی

حداتثریوبودداشتهاست،امرادرانتخابراتدودورهمجلرسانرینرونردیوبرودنردارد 

ازبخشریشردبرگرزار3111اسردند11درتهاسبمیشورایمجلسانتخاباتدورههشتمین

اولرینملریاعتمرادهمچرونتأسیسریترازهاحرزا وگذاشتهارتنراسیاسیقهرطلباناصبح
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هراصربحیتتاییدروندنیزدورهایندرحالبااین.گذاشتمیسرپشترااشانتخاباتیتجربه

نقزرهدر.نشردندانتخابراتواردمشرارتتببهرهماننردطلبیاصبحاحزا تهبودایگونهبه

حرز غیررازبرهایرن،برافزون.داشتندانتخاباتدرعیوسیحضوراصولگرایاناماهاآنمقابم

درتررریتمرنرسحضرروردیگرراحرزا شررد انتخابراتواردخررودترابلوبراتررهملریاعتمراد

ببهره»ازبملرهبرود ائرتبفاندقالبدررقابتهاآناولویتوداشتندانتخاباتیهایرقابت

رقابتبه...و«طلباناصبحمردمیائتبف»و«اصولگریانفراگیرائتبف»،«اصولگرایانمتحد

اصرلیدرشرد.رقابرتبرگزار31سالاسدند31درنهممجلسانتخابات.پرداختندیکدیگربا

برودنیروهرایمیاناینانتخابات ببهرهپایرداری،ببهرهاصرولگرایان،متحردببهره.اصرولگرا

ترهبودنرداصرولگراییهرایوهگرملتصدایواسبمیبیداریوبصیرتائتبفایستادگی،

هرمرقابرتدرصرحنهحاضررطلبراناصربحانرد .پرداختنردباهمرقابتبهانتخاباتایندر

ا سریندررطلبراناصبحلیستدرقبلیدوردرتهبلودارزادهسهیبتهبودندضعیفقدرآن

سرردورهایرندرتگرفرمیقرارطلباناصبحموردحمایتایدورهمیانانتخاباتدریاوبود

طلبرانازحضرورولرذادرایرندورهبرهدلیرمتنرارتشریدناصربح.3برودشردههراآنلیست

مشارتتدرانتخابات،فضایتکثررورقابرتسیاسریدردومجلرسدرایرندورهبرهحرداقم

تروانگدرتفضرایحراتمبررمجلرسنیرزعمردتًادردسرتایترهمریگونرهرسیدهبرود بره

ود.همچنرینمیرزانمشرارتتسیاسریمررد درانتخابراتهشرتمونهرمشرورایاصولگرایانب

درصدبودهنسبتبهدورهقبمتاهشیافتهاست.1/11درصدو11اسبمیتهبهترتیب

گانرهمشرارتت،حالتهدرسزورفوقبهتاریخچهمختصریازروندسریرمتغیرهرایسره

درادامرهتربشازانقب پرداختهشدهاسترقابتونظارتسیاسیدرمقاطااهارگانهپس

گانهفوقدرقالببداولونمودارهامزرحوآنگراهدرشودتاابتداروندسیرمتغیرهایسهمی

گانهفروقدراراراو رونردتوسرعههایسهگیری،ترتیبشاخصبندیونتیجهبخشبما

ساررینشاندادهشود.مرد 


 سیاسی مشارکت -الف

نادبهآمارهایموبود)مرتزآمارایرانوسایتوزارتتشرور(نمرودارترتیبریدوبااست
                                                                                                                                             
1 http://www.khabaronline.ir/detail/444340/Politics/election 
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انتخاباتریاستبمهوریومجلرسشرورایاسربمیدراهرارمقزرازمرانیمروردبررسری،

صرورتشرکم یرمقابرمترسریمآنبرهایایونقزهصورتفرازوفرودبودهتهنمودارمیلهبه

است:



 سال

 ای درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی : نمودار میله1نمودار شماره 
 




سال

 ای درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی : نمودار نقطه2نمودار شماره 



ازانقرب برهاشرمشرارتتدرامررانتخابراتپرسطورتلیفرازونشیبمتوضیحات:به

تهباتوبهبهمقیادتلیازرهگذرهرردوانتخابراتریاسرتبمهروریوطوریخورد،بهمی

شودتهدرمقزراسرو ومقزرااولمشرارتتدرامررانتخابراتبیشرترازمجلس،مشاهدهمی

11/13رارگیرردبرامیرانگینمقاطادیگربودهاست.البتهاگرمقزرااهرار مروردمبحظرهقر

امراآنچرهمشرخصازانتخاباترابهخوداختصاصدادهاست بیشترینمشارتتسیاسیپس

استفرازوفروداینمشارتتباألخصدردورهدو استونیزآنکهبرایارزیابیسیرتوسعه
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مردنظرقررارهاشاممرقابتسیاسیونظرارتسیاسرینیرزبایستدیگرمؤلدهسارریمیمرد 

گیرد.



 سیاسی رقابت -ب

ایازرقابتسیاسی)شراممنرا وتعردادنسربیهاخبصهباربوعبهبداولزیرتهدرآن

توانرقابتسیاسریدردوتنندهدرانتخابات(آوردهشدهاستمیهایسیاسیمشارتتگروه

ترهبرداولزیررگونرهانتخاباتریاستبمهوریومجلسشرورایاسربمیرانشرانداد.آن

(تعرددو3113ترا3111ودورهسرو )3111دهنددردودورهاوایمانقب تراسرالنشانمی

هابودهاست،ایندرحالیاستتههایسیاسیدرامرانتخاباتبیشترازسایردورهتکثرگروه

هایدررتبه(ازاینحیث،بهترتیب3111تا3111ودورهسو )(3131تا3111دورهاهار )

گیرند.بعدیقرارمی


های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری و فضای حاکم بر مقاطع مختلف از  : تکثر گروه1جدول شماره 

 1531تا  1531سال 

دوره 
 انتخابات

 سال
نیروهای سیاسی 

 در انتخابات

نامزدهای 
ریاست 
 جمهوری

فضای سیاسی، 
اجتماعی، 
اقتصادی و 

فرهنگی حاکم 
 بر کشور

کاندیدای 
 برگزیده

تعداد 
نیروهای 

 سیاسی

3131 اولین

گرا:نیروهایملی
نهضتآزادی-

هایگروه-
ناسیونالیستی

ببههملی-
نیروهایمذهبی

حز بمهوری-
اسبمیایران

بامعهروحانیت-
مبارز

سازمان-

والحسنبیناب-
صدر

سیداحمد-
مدنی

حسنحبیبی-
داریوش-

فروهر
صادق-

طباطبایی
محمدمکری-
تاظمسامی-

شورانقببی-
عد -

گیریشکم
تاممنهادهای
نظارتیبر
انتخابات

ابوالحسن
صدربنی

1
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مجاهدینانقب 
اسبمی

نیروهایالتقاطی-
سازمان-

مجاهدینخل 
ایران

صادق-
زادهقزب

3111 دومین

حز بمهوری-
اسب ایران

موتلدهاسبمی-
وحانیتبامعهر-

مبارز
سازمان-

مجاهدینانقب 
اسبمی

محمدعلی-
ربایی

عبادشیبانی-
حبیبا...-

عسگراوردی
اتبرعلی-

پرورش

تثبیتتامم
نظا 

بنس-
تحمیلی

خروجبرخی-
ازنیروهااز

قدرت

محمدعلی
ربایی

1

3111 سومین

نیروهایمذهبی
حز بمهوری-

اسبمی
بامعهروحانیت-

مبارز
سازمانمجاهدین-

انقب اسبمی

آیتا...سید-
ایعلیخامنه

اتبرسیدعلی-
پرورش

حسنغدوری-
فرد

سیدرضا-
ایزواره

بنس-
تحمیلی

ورود-
روحانیوندر
عرصهانتخابات

ریاست
بمهوری

آیتا...
سیدعلی

ایخامنه
1

3111 چهارم

نیروهایمذهبی
حز بمهوری-

اسبمی
روحانیتبامعه-

مبارز
سازمان-

مجاهدینانقب 
اسبمی

آیتا...سید-
ایعلیخامنه

حبیبا...-
عسگراوردی

سیدمحمود-
تاشانی

بنس-
تحمیلی

اختبفنسبی-
هایبینگروه
متمایم

لزو -
سازندگی
تشور

شرایطخاص-
ایمنزقه

آیتا...
سیدعلی

ایخامنه
1
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3111 پنجم

نیروهایمذهبی
بریانراست:

بامعهروحانیت-
مبارز

بامعهمدرسین-
بریاناپ:

عد معرفی-
تاندیدا

هاشمی-
رفسنجانی

عبادشیبانی-

پایانبنس-
رحلت-

حضرتاما 
لزو -

سازندگی
تشور

شرایطخاص-
ایمنزقه

هاشمی
رفسنجانی

1

3111 ششم

اندکا نسبی
راستسنتیاز
راستمدرن:

رقابتسیاسی-
روحانیتمبارز

موتلدهاسبمی-
بامعهمدرسین-

بامعهزینب-
گیریراستشکم

مدرن:
بناحاپدر-

انتخابات،تاندیدا
معرفینکرد

هاشمی-
رفسنجانی

احمدتوتلی-
عبدا...باسبی-
احمدطاهری-



تور -
توسعه-

اقتصادی
شکاف-

طبقاتی
ورودنسم-

تکنوتراتهادر
عرصهمدیریتی

اشمیه
رفسنجانی

1

3111 هفتم

نیروهایمذهبی
بریانراست:

بامعهروحانیت-
بامعهزینب-
موتلدهاسبمی-
بامعهمدرسین-
خطببههپیروان-

اما ورهبری
بمعیت-

ایثارگرانانقب 
اسبمی

سیدمحمد-
خاتمی

اتبرناط علی-
نوری

سیدرضا-
ایزواره

محمد-
محمدی

شهریری

انقزاعنسبی-
طبقهمتوسط

افزایشنرخ-
سواد

لزو توسعه-
سیاسی

تحولدر-
هایارزش

بامعه
افزایش-

بمعیتبوان

سیدمحمد
خاتمی

33
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بمعیتدفاعاز-
هاو...ارزش

بریاناپ:
دفترتحکیم-

وحدت
تارگزاران-

سازندگی
ماروحانیونمج-

مبارز
سازمان-

مجاهدینانقب 
اسبمی

ورود-
روشندکرانبه

صهانتخاباتعر

3111 هشتم

نیروهایمذهبی:
گرا:بریاناصول

بامعهروحانیت-
مبارز

بامعهمدرسین-
موتلدهاسبمی-
بامعهاسبمی-

مهندسین
بامعهاسبمی-

دانشجویان
بریان

طلب:اصبح
ببهمشارتت-
دفترتحکیم-

وحدت
مجماروحانیون-

مبارز
تارگزاران-
خانهتارگری-



سیدمحمد-
خاتمی

احمدتوتلی-
علیشمخانی-
عبدا...باسبی-
حسنغدوری-

فرد
منصور-

رضوی
الدینشها -

صدر
علیفبحیان-

مصزدی-
طباهاشمی

اختبفنسبی
دربناح

طلباصبح
هایاالش-

اقتصادی
امیدبهبهبود-

وتحق 
هایوعده
طلباناصبح

یدرتغییرنسب-
هاارزش

سیدمحمد
خاتمی

31



 (11)پیاپی  32 زمستان، 11شماره  هشتم،سال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 31
 

3111 نهم

نیروهایمذهبی
بریاناصولگرا
)معرفیاند
تاندید(:

آبادگران-
موتلدهاسبمی-
بامعهروحانیت-
بامعهمدرسین-

ایثارگران-
اکاد-

آزاداندیشان
رووبریانمیانه

متمایمبهاپ:
تارگزاران-
اعتدالوتوسعه-

نیروهای
ان:طلباصبح

ببهمشارتت-
سازمان-

مجاهدینانقب 
اسبمی

مجماروحانیون-
مبارز

خانهتارگر-
بمعیتزنان-

محمود-
نژاداحمدی

هاشمی-
رفسنجانی

محمدباقر-
قالیباف

مهدیتروبی-
علیرریجانی-
مصزدیمعین-

محسنمهر-
علیزاده

شکافبین-
طلبانواصبح

معرفی
تاندیداهای

تلفمخ
هدفمندسازی-

هایارانه
آغازوتشدید-

هایتحریم
المللیعلیهبین

ایران


محمود
نژااحمدی
د

31

3111 دهم

طلباناصبح-
حز اعتماد-

ملی
میرحسین-

موسوی)مستقمو
بدونحز (

گرایاناصول

مهدیتروبی-
محمود-

نژاداحمدی
محسنرضایی-

میرحسین-
موسوی

فضای-
دوقزبی

انتخاباتبین
طلبانواصبح
گرایاناصول

تظاهرات-
طرفداران

نژااحمدی
د

1
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محمود-
نژاد)آباداحمدی

گران(
رضایی)مستقم-

وبدونحز (

میرحسین
موسویمبنی
برتقلبدر
انتخابات

تشدید-
هایتحریم

المللیعلیهبین
ایران


ت مجلس شورای اسالمی در مقاطع مختلف از سال های سیاسی در انتخابا : تکثر گروه2جدول شماره 

 1531تا  1531

دوره 
 انتخابات

 نیروهای سیاسی در انتخابات سال
تعداد 

نیروهای 
 سیاسی

3131 اولین

گرا:نیروهایملی
هایگروه-نهضتآزادی -

ببههملی-ناسیونالیستی
نیروهایمذهبی:

بامعهروحانیت-بمهوریاسبمیایرانحز -
مبارز

نیروهایالتقاطی-سازمانمجاهدینانقب اسبمی-
سازمانمجاهدینخل ایران-

1

3111 دومین
موتلدهاسبمی-حز بمهوریاسب ایران-
سازمانمجاهدین-بامعهروحانیتمبارز-

انقب اسبمی
1

3111 سومین
نیروهایمذهبی

بامعهروحانیتمبارز-حز بمهوریاسبمی-
سازمانمجاهدینانقب اسبمی-

1

3113 چهارم
نیروهایمذهبی

بامعهروحانیتمبارز-حز بمهوریاسبمی-
نقب اسبمیسازمانمجاهدینا-

1

1بامعهمدرسین-بامعهروحانیتمبارز-3111 پنجم
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تارگزاران-ائتبفخطاما ،-
سازندگی

-یهایانقب اسبمبمعیتدفاعازارزش-
مجماروحانیونمبارز

اسبمیسازمانمجاهدینانقب -

3111 ششم

موتلدهاسبمی-بامعهروحانیت-
بامعهزینب-بامعهمدرسین-
بامعهاسبمیمهندسین-

گیریراستمدرن:شکم
تارگزاران-ببههمشارتتایراناسبمی -

اهدینانقب اسبمیسازمانمج-یسازندگ

1

3111 هفتم

ائتبفبرایایران-آبادگرانایراناسبمی-
بمعیتایثارگران-خدمتگزارانمستقمایراناسبمی-

انقب اسبمی
بامعهاسبمی-اکادآزاداندیشان-

مهندسین

1

3111 هشتم

فراگیرائتبف-اصولگرایانمتحدهببه-
 اصولگریان

ملیاعتمادحز -طباناصبحمردمیائتبف-
سارریحز مرد -

3

 3131 نهم

 پایداریببهه-اصولگرایانمتحدببهه-

وبصیرتائتبف-ایستادگیببهه-
سارریحز مرد -اسبمیبیداری

3

 

 

 نظارت سیاسی -پ

نظارتسیاسیدرانتخاباتمجلسشورایاسبمی

میلیرونندرردر:درصردردصربحیتشردگانوتعردادنامزدهرادریرک1بدولشرماره

3111تا3131انتخاباتمجلسشورایاسبمیازسال
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 (www.moi.irینترنتی وزارت کشور )مأخذ: سایت ا



توضیحات:درصدردصبحیتشدگاندردورهاولوسو نسبتبرهدوراندیگررتمترر

میلیونندربمعیتنیزدردودورهاولوسو نسبتبرهاستونیزآنکهتعدادنامزدهادریک

ونهممجلسشورایاسبمیردصبحیتشدگانهشتمدوراندیگربیشتراست.دردودوره

باشرند.ایرندومعیرارترادرصد)باتوبهبهسایتوزارتتشور(می31درصدو11بهترتیب

تواندفضایرقابتبیشترونظارتتمتربرفرایندانتخاباتدردودورهاولوسو حدودیمی

رانشاندهد.نموداربدولفوقبهشکم یماست:


 
1512تا  1531میلیون نفر در انتخابات مجلس شورای اسالمی از سال  : تعداد نامزدها در یک 5نمودار شماره 

http://www.moi.ir/
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تا سال  1531: درصد نامزدهای تائید صالحیت در انتخابات مجلس شورای اسالمی از سال 1نمودار شماره 

1512 



 جمهوری ریاست انتخابات در سیاسی نظارت

شوددردودورهاولوسو بیشرترینتعردادرقابرتودار یممشاهدهمیگونهتهدرنمآن

تاندیداهایانتخاباتریاستبمهوریوبودداشتهتهنشانگروبودرقابتبیشتردرایرندو

مقزازمانیاست.



 
 (1531تا  1531: تعداد رقبای انتخابات ریاست جمهوری در ده دوره ریاست جمهوری )3نمودار شماره 

(http://www.entiran.ir)ایران انتخابات غیردولتی و تخصصی پایگاهذ: مأخ



هراازهرایتشرورومیرزانتوقیرفآنهاونشریههمچنیننگاهیبهوضعیتتعدادروزنامه

گونرهتواندفضاینظارتسیاسیرانشاندهرد.آنعنوانشاخصیدیگرنیزمیانجا فعالیتبه



 11 (1132-1132) ساالری در جمهوری اسالمی ایرانهای مردمسنجش شاخص
 

هراود،دردودورهسو واهار بیشترینشمارتعدادروزنامرهشتهدربدول یممشاهدهمی

ونشریاتدرسراسرتشوروبودداشتهاست.دردورهسو بیشترینرشردتعردادروزنامرهدر

111از3113تهطب ایرنآمرار،تعردادروزنامرهدرسرالطوریسراسرتشوروبودداشته،به

برابرشدهتهخرودنشرانگر3هانیتعدادروزنامهرسد یعمی3113عدددرسال1111عددبه

سیاسیگدتگو،نقدومباحثهاست ایندرحالیاستتره-گسترشواهمیتفضایابتماعی

دردورهاهار هراندبهتعدادآنانافزودهشدهامانسبتبهدورهقبمتمتراست.


 1531تا  1533ها از سال  آن ها برحسب محل و فاصله انتشار : تعداد روزنامه1جدول شماره 

 
 (1531  مأخذ: مرکز آمار ایران )سالنامه آماری مرکز آمار ایران، بخش امور سیاسی، سال
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قررار یرماسرت براایرنهادردودورهدیگرنیرز،یعنریدورهاولودو برهتعدادروزنامه

توضینتهدردورهاولرشدبیشترینسبتبهدورهدو داشتهاست.


3113تا3131:رشدتمّیتعدادنشریاتتشورازسال3لشمارهبدو


 (753: 1511( و نیز سالنامه آماری کشور، 231) 111: 1511مأخذ: )ربیعی، 

 

روزنامرهونشرریه33(شامم3111تا3111هاونشریاتنیزدردورهسو )توقیفروزنامه

روزنامرهدردورهاهرار توقیرف33نشرریهو11بودهاسرتایرندرحرالیاسرتترهتعرداد

روزنامهونشریهبودهاست.1نیز1روزنامهونشریهودورهپنجم11هایدو .دردوره3اندشده



 گیری نتیجه
سرارریبعردگونهتهدرقسمتآغازینایننوشتارآمد،روشبررسیفرازوفرودمرد آن

هرایبرردندادهتوانبابکراریتهمیتوصیدیبودهاست روش-ازانقب اسبمیروشتمّی

هابهتزبی یامقایسهموضوعیدرمقاطامختلفزمانیپرداخرتوتمّیبهشکمتوصیفآن

سراررینیرزبرگرفترهازنظریرهرابررتدال،هایمررد هایاشاخصگونهتهبیانشدمؤلدهآن

اتبششدتراسرهمؤلدرهیعنیمشارتتسیاسی،رقابتسیاسیونظارتسیاسیبودهاست.لذ

فوقرابااینروشدراهارمقزازمانیبعدازانقب موردبررسیقرارگرفتهومقاطعیتره

انردراازهایسیاسیبرودههاوبریانمشارتت،رقابتونظارتسیاسیبیشتریازسویگروه

جشدرصدیراآمراردیگرمقاطامتمایزترد.دراینراستا،متغیرمشارتتسیاسیازطری سن

هرا،متغیرررقابرتازطریر تعرددیراتکثررفراوانیمشارتتمرد درانتخاباتوتوصریفآن

هایسیاسیومتغیرنظرارتازطریر سرنجشتراریخینظرارتتمترریرابیشرترشرورایگروه

نگهبانبرامرانتخابات،فراوانیتاندیداهایمختلفدرانتخاباتمجلسوریاسرتبمهروری

اند.ازهادرهردورهموردارزیابیقرارگرفتهقیادملیومیزانتوقیفنشریاتوروزنامهدرم
                                                                                                                                             
1. http://www.goftogoonews.com/Pages/News/ 
2. http://www.fa.m.wikipedia.org/wiki/ 
3. http://www.bartarinha.ir/fa/news/ 
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توانردهابرامقراطادیگررزمرانیمریروی،مقایسهسهمؤلدهفوقدرهرمقزاوارزیابیآناین

سارریدرهررمقزراهایمرد منظوربررسیفرازوفرودمؤلدهتوصیدیبه-گویایروشتمّی

نسبتبهمقاطادیگرباشد.زمانی

شدهدرایننوشتار،دردومقزرازمرانیاوایرمانقرب تراهاومباحثمزرحبرمبنایداده

سارریدارایبیشتریندرصدفراوانریگانهمرد هایسه،شاخص3111تا3111و3111سال

بُعردرقابرتهرایسیاسریدرتررینگرروهدربُعدمشارتتسیاسی،وبودمتعددترینومتنروع

سیاسیوبیشتریننظارتسیاسیازسویاپوزسریوندربُعردنظرارتسیاسریدرمقایسرهبرادو

)ترهنشرانگر1و3اند.مزاب بانمودارهایشرمارهبوده3131تا3111و3111تا3111مقزا

فرازوفرودمشارتتسیاسیدرمقاطافوقهستند(متوسطدرصدفراوانیمشارتتسیاسیدر

هراوتعددوتنوعگرروه1و3دهد.بداولشمارهمقاطااولوسو بیشترینمیزانرانشانمی

هایاوایمانقب تاسالتارانوتجددطلبانازسالاحزا سیاسیدرقالبدوبریانمحافظه

باشرند.مزراب برامری3131تا3111هایطلبانازسالودوبریاناصولگرایانواصبح3111

3111ترا3111و3111ترا3131درانتخابراتریاسرتبمهروریدرمقراطا3مودارشرمارهن

شدهبررایانتخابراتریاسرتبمهروریوبرودداشرتهبیشترینمیزانفراوانیتاندیدایمعرفی

تررینرقابرتنیرزنشرانگرمتعرددترینومتنروع3ونمودارشرماره1و3وبداولشمارهاست

سربتبرهدودورهدیگرراسرت.عربوهبررایرندردودورهمروردنظر،سیاسیدرایرندورانن

هایفعالسیاسیدرقالبدوبریراناصرلیحراتمبررنظرا سیاسریتشروردراتثریتگروه

انرد ایرندرحرالیاسرتترهدردومقزرادیگرر،بریرانقردرتعرصهسیاسیحضورداشته

قرروهمقننررهومجموعررهدیگررریکدسررتویکرنررسشررده)شرراممقرروایقضرراییه،قرروهمجریرره،

ایترهبریرانرقیربگونرههاینظا همچونشروراینگهبرانومجلرسخبرگران(برهدستگاه

گیرریسیاسرریداشرتهاسرت.دربعرردنظرارتسیاسررینیرزنمررودارحضرورتمترریدرتصررمیم

نشرانگرتمترریننظرارتسیاسریازسروی3و1،1هایوبداولشماره3و1،1هایشماره

3131هایحکومتیبرانتخاباتوعملکردهاوفراینردهایسیاسریدرمقراطادستگاهمجموعه

نشرانگرتمتررینردصربحیتشردگاندر3اسرت.نمرودارشرماره3111تا3111و3111تا

)بخشردصربحیت1و1ونمودارهایشماره1انتخاباتریاستبمهوریوبداولشماره

بحیتشدگاندرانتخاباتمجلسشورایاسبمیدرایرندهندهتمترینردصشدگان(نشان
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نیرزنشرانگربیشرترینمیرزان3و1مقاطانسبتبهدومقزازمانیدیگراست.برداولشرماره

هراونشرریاتدردومقزرازمرانیاولوسرو هسرتند.لرذااگررانرینرشدفراوانریروزنامره

وفراینردسیاسریبرهمعنرینظرارتتمتررای)یعنی(:نظارتبیشترحکومتبرانتخاباتگزاره

اپوزیسیونبرانتخاباتوفرایندسیاسیمنزقیبهنظرآیدلذامسئلهردصبحیتشدگان،رشد

نظررارتسیاسرریازسررویمجموعررهنهادهررایبیشررترمزبوعرراتونشررریاتنیررزنشررانگرتمّینرره

درمقراطااولوسرو حکومتیوبیشینهنظارتسیاسیازسویاپوزیسیونبررفراینردسیاسری

هستند.حالازآنجاتهسهشاخصمشارتتسیاسی،رقابتسیاسیونظرارتسیاسریازیرک

بایسرتبراتکنیرکاندمیصورتموازیونهترتیبیموردارزیابیقرارگرفتهبنسنبودهوبه

وسرارریگانهفوقباهمترتیبیابماشردهترافررازفراینردمررد هایسهترتیبی،شاخص

فرودآندرمقاطعینسبتبهدیگرمقاطازمانینشراندادهشرود.برراسرادتکنیرکترتیبری 

باشرند:صرورتمریشناسیآمد،ابتداسهشراخصفروقبردینتحلیمبولیتهدرقسمتروش

وفرازوفررودC،نظرارتسیاسریمعرادلB،رقابرتسیاسریمعرادلAمشارتتسیاسیمعادل

ترههرریرکازمتغیرهرایفروقمبنایتکنیکتحلیمبرولیهنگرامی.برFسارریمعادلمرد 

تهارزشعددیصدرداشتهباشندهاوهنگامیراداراباشندنشانگرحضورآن3ارزشعددی

هادرایرنمعادلرههسرتند.ازسرویدیگرر،برراسرادمباحرثنشانگرغیا یاعد حضورآن

همرز اسرتوهرمترافی Bارریاستلذاسرابرتدال،رقابتسیاسیمحوراساسیمرد 

انردامراسرارری،ازشروطرز توسعهمرد CوAایندرحالیاستتهدومتغیردیگر،یعنی

شناسیوتوضیحاتفوقآمد،معادلهروی،براسادآنچهدرقسمتروشتافینیستند.ازاین

آید: یمبهدستمی

سررارریارتتسیاسرری( فرازوفرررودمرررد مشرر×رقابررتسیاسرریظ)نظررارتسیاسرری
F= AC + B
آنچرهاسادبر.باشندیکهاآندوهریاBیاACتهبودخواهدیکهنگامیFحالتابا

سیاسریرقابرتوبروددلیرمبرهسرو واولدورهدرسارریمرد فرازگذشتنوشتارایندر

یرک(رز هایشاخصعنوانبه)سیاسینظارتومشارتتو(رز وتافیشاخصعنوانبه)

اسرتیرکبرابرابرسیاسیمشارتتهراند(اهار ودو دوره)مقاطادیگردر.بودخواهد

ایرن،بررعربوهبود خواهدصدربرابرCدرAضر حاصمسیاسی،نظارتفقداندلیمبهاما
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زشعددیصدردارد بنابراینحاصمبماشاخصرقابتسیاسینیزاریاBمقزا،دوایندر

سارریدرمقاطازمانینامبردهاست.هاصدراستتهبهمعنایفرودمرد آن

بنابرایناگرببربولیرابراسرادعرددصردرویرکتنظریمتنریمآنگراهنمرودارترتیرب

ایرنصرورتدیگرر،دربیرانایخواهدبرود برهصورتمیلهسارریبهگانهمرد متغیرهایسه

صورتدقی نشراندهرد امرااگررببررسارریرابهتواندفرازوفرودمرد انیننمودارینمی

تروانیمنمرودارسریرصورتصدرویک(آنگراهمریایبیانگاریم)نهبهصورتدربهبولیرابه

محاسربهتروانبندیببربولیمریترنشاندهیم.بادربهسارریرابهترودقی فرازوفرودمرد 

صورتطیفاعردادبیشرتری،مرثبًازصردرترادهیرابایصدرویک،بههریکازمتغیرهابه

صرورتگانهفروقرابرهصورتدرصدینشانداد.دراینراستا،تحقی حاضرمتغیرهایسهبه

بمراوسریلهبرهدورههرردر(A)سیاسریمشارتتمتغیردرصدیدرنظرگرفتهاست.محاسبه

درآنگرفترهانجرا انتخابراتتعردادبررتقسریمگرفترهانجا دورهآندرتهانتخاباتیمیانگین

میرانگیناسرادبرردورههرردر(B)سیاسریرقابتمتغیرمحاسبه.استپذیرفتهصورتدوره

مجلرسوبمهروریریاسرتانتخابراتدودرتنندهشرتتسیاسیهایگروهتعددهاینسبت

صرورت(باشردمرییرازدهعددهمانته)سیاسیگروهتعددبیشترینبرتقسیماسبمیشورای

هرایصربحیتردمیرانگینبمرااسرادبرردورههردرسیاسینظارتمحاسبهواستگرفته

رشررددرصررداضرافهبررهبمهروریریاسررتواسربمیشررورایمجلرسانتخابرراتتاندیرداهای

نشریاتتوقیفتعدادیعنی)یاتنشرومزبوعاتتوقیفدرصداضافهبهدورههردرمزبوعات

سرو دورهدرترهروزنامرهونشریاتتوقیفمیزانبیشترینبرتقسیمدورههردرهاروزنامهو

هرا،صربحیترد:یعنریفروقشاخصسهبخاطر)1عددبرتقسیم(توقیفعدد11:استبوده

آمردنبدستازپسحال.استگرفتهصورت(هاروزنامهونشریاتتوقیفومزبوعاترشد

هرردر((C)سیاسرینظرارتو(B)رقابرت،(A)مشرارتتیعنی)فوقگانهسهمتغیرهایمیزان

دسرتبرهدورههرردرسرارریمررد توسرعهمیزان(F=AC+Bیعنی)بولیببرباآنگاهدوره،

فرازوفررودسریراسرتدادهانجرا نوشرتارنگارنردهترهمحاسرباتیبراراسرتا،ایرندر.آیردمی

:استآمدهدستبه یمشکمبهسارریمرد 
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سرارریدارایاسرتثنایدورهاولترهمیرزانتوسرعهمررد براسادنمودارسینوسیفوقبه

انیدو تااهار برهلحراظآهنرسحرترت،سارریازمقاطازمبیشینهبوده،سیرتوسعهمرد 

سارریهایدو واهار مرد تهدردورهسینوسیروبهباربودهنهپایینومستقیم.درحالی

سرارریتمترینسبتبهدورهسو وبودداشته،دورهاهار نسبتبهدورهدو نسبتمررد 

شردهبرخرورداربرودهنرهبیرانگاهرایسرههایبهتروتارآمدتریبراسادشراخصازشاخص

ایگونهاست باألخصآنکهمشارتتسیاسیدردورهاهار نسبتبهدورهدو بیشتربودهبه

تنهرانسربتبیشرتریازمشرارتتسیاسرینره3111تهدرانتخاباتریاستبمهوریدرسرال

تراتنونبرهنسبتبهدورهدو وبودداشتهبلکهبیشترینمشرارتتسیاسریبعردازانقرب را

هایرقابتسیاسیونظارتسیاسینیرزبرهترتیرببیشرتروخوداختصاصدادهاست.شاخص
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ترواننسبتبهدورهدو بودهاست.لرذامری-برمبنایبداولونمودارهایایننوشتار-تمتر

سررارریبعرردازانقررب حالررتصررعودیوگونررهاسررتنتاجنمررودتررهسرریرحرتررتمرررد ایررن

صورتسینوسییافرازوفرود.دهد،امابهرانشانمیپیشرفتروبه

طولانجامیردهوبیشرترینتر،بهبزدورهاولتهحدوداًسهالیاهارسالبهطورخبصهبه

یعنریازاوایرمدهره-هایبعدازانقب وبودداشته،دردورهسارریپستوسعهفضایمرد 

سارریروبهباربودهاست براروندمرد شیبسینوسی-سیواندیسال()شصتتاتنون

سرارریازنسربیتبیشرتریهایمررد اینتوضینتهدورهاهار نسبتبهدورهدو شاخص

سرارریازانقب اسبمیشیبفرازوفررودمررد توانگدتپسبرخورداربودهاست.لذامی

نی.تقریباًروبهبهبودبودهاستامابافرازوفرودنسبیوعی
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،اراپاول،تهرران:انتخابراتیرفتراروسیاسریفرهنرس(،3131یوسف،)محمدی،خان-

انتشاراتخرسندی.

اسربمیبمهروریدرسیاسریثبراتوسیاسیرقابت(،3111سروی،غبمرضا،)خوابه-
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ازدهم،تهرران:سرازمان،اراپیرایرراندرسیاسریشناسیبریان(،3133دارابی،علی،)-

انتشاراتپژوهشگاهفرهنسواندیشهاسبمی.

تربمرهحسرنفشرارتی،اراپاول،تهرران: دموتراسری،درباره (،3113دال،رابرت،)-

پردیسدانش،شرتتنشروپژوهششیرازهتتا .

تهران:انتشاراتفرهنسواندیشه.، ارزشیتحورتشناسیبامعه(،3111ربیعی،علی،)-

پیردایشعلرمتحلیرمبهرتدرتوششری)تضرادوتوسرعه (،3111رفیاپور،فرامررز،)-
ااپسو ،تهران:شرتتسهامیانتشار.، (ایرانابتماعیمسائمواسبمیانقب 

فصرلنامه،«منز تحلیمتزبیقیتاریخیبارویکرردتحلیلریبرولی»(،3131ساعی،علی،)-
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.31،شمارهابتماعیعلو 

خواه،تهرران:انتشراراتیقتحقتربمهمهدی،ایرانانقب نتایا(،3111نیکی،)تدی،-

ققنود.

،تربمرهترامراندموتراسریالمعارفدایره(،3111لیپست،سیمورمارتینوهمکاران،)-

فانیوهمکاران،تهران:انتشاراتوزارتامورخاربه.

ازانقرب سرازیایررانپرسا الگوینظر»(،3131مجیدی،محمدرضاوحدیثاقبال،) -

شرماره،سالسرو ،اسبمیانقب انجمنفصلنامه،«سارریدینیایراناسبمی:ارزیابیمرد 

1.

(،دفتربمعیت،نیروهایتاروسرشماری.3131مرتزآمارایران،)-

ان:تهرر،ایررانآمرارمرترزآمراریسرالنامه(، 3133ترا3113هایمرتزآمارایران)سال-

مرتزآمارایران.

انتخابراتنترایاآمراریبررسری(،3113هرایمجلرسشرورایاسربمی،)مرتزپژوهش-
3131تیرررررررررر31شررررررررردهدر،برررررررررازبینیتهرررررررررراندرششرررررررررممجلرررررررررس

(http://rc.majlis.ir/fa/report/show/734683.) 

،«ناقتصادسیاسریایرراندردورهبمهروریاسربمیایررا»(،3113موثقی،سیداحمد،)-

.13شماره بهار،سیاسیعلو وحقوقدانشکدهمجله

هرایبررسریتحرولگدتمران»(،3133هزاربریبی،بعدرواحمدعلیتیشیپورریک،)-

،دورههدرتم،ابتمراعیتوسرعهفصرلنامه،«ازانقب اسربمیدرایررانخواهیپسدموتراسی

.1شماره
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