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The presidential election plays an important role in strengthening the people’s con-
nection with the future of the country. In the Islamic Republic of Iran, with the pres-
idential election, the second executive position of the country has been elected for 
4 years and the election of each person at this level will play a decisive role on the 
various executive levels of the country. In the run-up to the 13th presidential election, 
various political currents are seeking to nominate a candidate on the campaign scene. 
Due to the importance of this period of the presidential election, researchers study 
the political current by trying to examine the possibility of the dominance of political 
currents. The present article examines the formation of different discourses and tries 
to present the spectrum of elections with a specific analytical model and explain the 
patterns of participation based on it. It is assumed that if the candidates of these dis-
courses pass the supervision of the Guardian Council and the effective components 
of the international system do not change significantly, the presence of the discourse 
of political and social currents based on three discourses with specific sub-discourses 
will play a role in election staging. The question is, what are the scenarios of discourse 
competition in the upcoming elections and what effect will they have on people’s vot-
ing behavior? The method of analysis in this paper will be the method of discourse. In 
collecting data, library and documentary sources as well as reliable internet sources 
have been used.
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چکیده

سیاسی  مشارکت  عرصه های  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  جمهوری  ریاست  انتخابات 
اجتماعی کشور نقش مهمی در ارتقای مردم ساالری و تقویت پیوند مردم با آینده کشور دارد. 
بر اساس ساختار جمهوری اسالمی ایران با انتخابات ریاست جمهوری دومین مقام اجرایی 
و رئیس قوه مجریه کشور به مدت 4 سال انتخاب می شود و درنتیجه، انتخاب هر فردی در 
این سطح، نقش تعیین کننده ای بر سطوح مختلف سیاست گذاری و اجرایی کشور خواهد 
گذاشت. در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، جریان های مختلف سیاسی 
اجتماعی با ارزیابی فضای عمومی کشور، درصدد معرفی نامزد برای رقابت درصحنه مبارزات 
انتخاباتی در سال 1400 بوده اند. به دلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری به طورکلی، و 
نیز اهمیت آن دوره به دالیل تعیین کنندگی آن برای آینده نظام، پژوهشگران جامعه شناسی 
سیاسی، به بررسی احتمال غلبه گفتمانی جریان های سیاسی اجتماعی موجود نموده اند. نوشتار 
حاضر با بررسی سپهر گفتمانی کشور با توجه به سابقه ای که این گفتمان ها در چند دهه 
اخیر انقالب اسالمی داشته اند، سعی نموده است طیف بندی جریان شناسی سیاسی اجتماعی 
انتخابات را با الگوی تحلیلی مشخصی ارائه و بر اساس آن، الگوهای مشارکت در سه سطح 
مشارکت پایین، متوسط و حداکثری را تبیین نماید. فرض بر این بوده که اگر نامزدهای 
با تأیید شورای نگهبان درصحنه عمل  همه این گفتمان ها به جز گفتمان معاند و برانداز، 
حضور پیدا نمایند و مؤلفه های مؤثر نظام بین الملل هم تغییر محسوسی ننمایند، حضور 
گفتمانی جریان های سیاسی و اجتماعی بر اساس سه گفتمان با زیرگفتمان های مشخص، در 
makashani@ut.ac.ir .)1. عضو هیات علمی گروه تخصصي اندیشه سیاسي اسالم دانشگاه تهران، ایران )نویسنده مسئول

2. مدرس دانشگاه، دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق )ع(.
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صحنه آرایی انتخابات نقش آفرینی نمایند. سؤال اصلی این مقاله است که سناریوهای رقابت 
گفتمانی در انتخابات 1400 کدام بوده و چه تأثیری بر رفتار رأی دهی مردم گذاشته اند؟ روش 
تحلیل در این نوشتار روش گفتمان است. در جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه ای، اسنادی 

و نیز منابع معتبر اینترنتی استفاده شده است.

واژگان کليدی: انتخابات ریاست جمهوری، جریان شناسی سیاسی، گفتمان، سناریو، 
رفتارشناسی
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مقدمه

هر  اجتماعی  و  سیاسی  مشارکت  تعیین کننده  مؤلفه های  مهم ترین  از  یکی  انتخابات 
جامعه ای است. انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اهمیت خاصی که در ساختار سیاسی و 
اجتماعی ایران دارد، همواره موردتوجه جامعه شناسان و رسانه های مختلف داخلی و خارجی 
بوده است. سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری به دلیل شروعی برای ایران قرن پانزدهم، 
تعیین کننده بودن اولین دولت گام دوم انقالب اسالمی و دهه پنجم نظام، پیوند احتمالي ریاست 
جمهوری 1400 با رهبری آینده و تغییرات ساختاری نظام به زعم جریانات عمدتاً معاند نظام، 
پیوند مسائل دولت آینده با بقا و استمرار و کاهش سرمایه اجتماعي نظام، احتمال ایجاد 
یکپارچگی ساختاری میان سه قوه در صورت انتخابات رئیس جمهور اصولگرا، میراث دار 
بحران اقتصاد و فرهنگ دولت دوازدهم و ضرورت اقدام سریع در بهبود شرایط و لزوم 
 استقرار دولت توانمند و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر انتخاب دولت جوان حزب اللهی

است.  بوده  تحلیل گران   )https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=47531( موردتوجه 
مروری بر جریان شناسی سیاسی در مطبوعات و رسانه های مجازی نشان می دهد که این 
انتخابات حساسیت های خاص خود را داشته و چینش نیروهای اجتماعی به گونه ای بوده 
که همه جریان های سیاسی و اجتماعی نسبت به این انتخابات تمایل به مشارکت داشته اند و 
سعی کرده اند جهت گیری های سیاسی اجتماعی را به سمتی سوق دهند که خودشان برنده 
انتخابات باشند. با این توضیح، تحلیل جریان شناسی اجتماعی سیاسی انتخابات سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری از پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده است. با بررسی 
دوره های مختلف انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شرایط کرونایی کشور و نیز عملکرد 
اکثر  که  بود  دوازدهم، گمانه های مشارکت کم جزو موضوعاتی  اقتصادی ضعیف دولت 
تحلیل گران نسبت به آن تصدیق کرده اند. نوشتار حاضر با توجه به همه مؤلفه های ذکرشده 
تالش نموده جریان های مختلف موجود در کشور را شناسایی و تحت گفتمان های مختلف 
این است که جریان های سیاسی  پژوهش حاضر  اصلی  نماید. مسئله  را دسته بندی  آن ها 
اجتماعی کشور بر اساس گفتمان های مختلف باسابقه و ظرفیت های متفاوت اجتماعی سیاسی 
به رقابت  اجتماعی  بر اساس وزن کشی سیاسی  پیداکرده اند و  انتخابات حضور  درصحنه 
پرداخته اند. شناخت فضا و تحلیل آن، انتظاری است که از این پژوهش می رود. باور داریم که 
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جریان شناسی سیاسی به ما کمک می کند که بر اساس جریان های سیاسی اجتماعی موجود 
توانسته باشیم تحلیلی از کنش های سیاسی اجتماعی جریان های کشور ارائه نموده و به فهم 
سیاست و سیاست ورزی در ایران 1400 کمک کرده  باشیم. درنتیجه، باید سؤال کنیم که 
سناریوهای رقابت گفتمانی در انتخابات 1400 کدام بوده اند و چه تأثیری بر رفتار رأی دهی 

مردم گذاشته اند؟ در این مسیر از روش گفتمان بهره برده ایم.

پیشینه

درزمینه انتخابات ریاست جمهوری و مشارکت سیاسی در ایران مقاالت و کتاب های 
مختلفی به رشته تحریر درآمده است. به برخی از آن ها اشاره می نماییم:

علی دارابی در مقاله جامعه شناسي انتخابات و رفتار انتخاباتي در جمهوري اسالمي ایران 
ضمن نقد، ارزیابي و تحلیل مفهومي نظریات معطوف به انتخابات و رفتار انتخاباتي، در پاسخ 
به این سؤال که در جمهوري اسالمي رفتار انتخاباتي شهروندان با کدام یک از سه دسته الگوي 
نظري جامعه شناسی، اقتصاد سیاسي و روانشناسي سیاسي قابل تبیین است بر این فرضیه تأکید 
دارد که رفتار انتخاباتي پدیده اي زمان پرورده، زمینه پرورده و مکان پرورده است. بدین خاطر 
نمي توان به فرا نظریه ای جهان شمول دست یافت که چرایي و چگونگي و محتواي رأي دهي 
در همه کشورهاي جهان و حتي همه حوزه هاي انتخابیه درون یک واحد جغرافیایي را در 

سپهر آن مورد تحلیل و ارزیابي قرار داد 0 )دارابی، 1378(

انتخاباتي: تحلیل ده دوره  علی ساعی و همکاران در مقاله رقابت حزبي و مشارکت 
انتخابات ریاست جمهوري در ایران )1358- 1388(، میزان مشارکت انتخاباتي در ده دوره 
انتخابات ریاست جمهوري ایران از سال 1358- 1388 را مورد تحلیل قرار داده اند. موضوع 
مقاله آن است که میزان مشارکت انتخاباتي در انتخابات ریاست جمهوري ایران بر اساس 
دوره ای انتخاباتي داراي تفاوت پذیري پرابلماتیک بوده و تغییرات آن تابع الگوي منظمي 
نیست. در سطح نظري استدالل نموده که میان میزان مشارکت انتخاباتي و رقابت حزبي رابطه 
وجود دارد، به گونه ای که هرچه بر میزان رقابت حزبي افزوده شود، میزان مشارکت انتخاباتي 
نیز افزایش می یابد. این استدالل با روش تحلیل رگرسیون مورد داوري تجربي قرارگرفته 

است. )ساعی و همکاران، 1395(
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عباس صالحی نجف آبادی در مقاله تجزیه وتحلیل انتخابات ریاست جمهوری در ایران: علل 
ناکارآمدی روش های اثبات گرایانه، معتقد است تحلیل گران پدیده انتخابات از ابزارها و نظریه های 
مختلفی برای تجزیه وتحلیل انتخابات استفاده می کنند که ازجمله آن می توان به نظریه های 
جامعه شناسی سیاسی، توطئه، روانشناسی سیاسی، انتخاب عقالیی، تحلیل گفتمان اشاره کرد. 
مقاله به این نتیجه می رسد که با توجه به واقعیات سیاسی جامعه ایران و نوع خاص فرهنگ 
سیاسی مردم ایران باید از ترکیبی از روش های اثبات گرایانه کمی و استفاده بیشتر از روش های 

تفسیرگرایانه کیفی در تجزیه وتحلیل انتخابات استفاده کرد. )صالحی نجف آبادی، 1394(

 حسین احمدی سفیدان و زهرا نصیرزاده در مقاله بررسی وضعیت مشارکت سیاسی در 
جمهوری اسالمی ایران در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و دهم، به این نتیجه می رسند 
که مشارکت سیاسی عامل کاهنده اضطراب اجتماعی و فشارهای روانی محسوب می شود، 
زیرا شهروندان به صورت مستقیم و غیرمستقیم می توانند در گزینش دولت مردان و حکومت 
یا قوانین نقش داشته باشند. بر اساس نظریه نوریس، ایدئولوژی و باورهای مذهبی در سطح 
خرد )منابع و انگیزه(، عملکرد دولت خاتمی در سطح کالن و خرد )ساختار دولت و انگیزه(، 
فعالیت  های تبلیغاتی و مناظره ای در سطح میانی )قوانین انتخاباتی( و عملکرد پوپولیستی 
احمدی نژاد در سطح خرد )منابع و انگیزه( در وضعیت مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست 

جمهوری دوره نهم و دهم قابل تبیین است. )احمدی سفیدان و نصیرزاده، 1399(

علی اکبر رزمجو و همکاران در کتاب تاریخ سیاسی انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 
ایران، ضمن آنکه در پی آن هستند که سازه های ذهنی مردم در تعامل بافرهنگ سیاسی و 
تصویرهای سیاستمداران برای کسب آراء، کنترل توده، مبارزه با رقیبان سیاسی و مجادله های 
سیاسی آن ها را روشن کنند، تالش می کنند تا کنش آزادانه و داوطلبانه شهروندان در انتخابات 
حاکمان را فارغ از روش اثبات گرایانه یا انتقادی در فرایندهای سیاسی در 10 دوره انتخابات 
ریاست جمهوری را نشان دهند و همین طور آشکار می کنند که چگونه نیروهای سیاسی با در 
نظر داشتن فرهنگ سیاسی ایران و واقعیت های موجود از سازه ها بهره گرفته اند و در اوضاعی 
التهاب آور روبه رو بوده است تصویرهایی نو بسازند.  که جامعه با پرسش ها و گزاره های 
سازه هایی که شاید حالل مشکالت و برطرف کننده  التهاب ها نباشد، اما از دغدغه ها کاسته و 
با خود آرامش و پیروزی در انتخابات را به ارمغان آورده است. )رزمجو و همکاران، 1392(
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و  بوده  قبل  دوره های  انتخابات  مورد  در  این ها  که  می دهد  نشان  آثار  این  بررسی  با 
تحلیل هایی ارائه نموده اند، درحالی که مقاله حاضر تالش دارد با اتخاذ رویکرد گفتمانی به 
بررسی جریان شناسی انتخابات ریاست جمهوری 1400 بپردازد که هنوز درزمینه جریان 

شناسی آن مقاله و کتاب تحلیلی ارائه نشده است.

بحث نظری: تحلیل گفتمان به مثابه یک روش

یکی از روش های کیفی که اندیشمندان جامعه شناسی سیاسی برای بررسی مفاهیم و تحول 
”Discoursesآن موردتوجه قرار می دهند، روش تحلیل گفتمان است. واژه گفتمان از واژه 

 التین و”Discourse” فرانسوی و از واژه”Discurrer – Discursum” به معنی گفتگو، محاوره، 
گفتار و به معنی طفره رفتن، سرباز زدن از، تعلل ورزیدن و ... گرفته شده است. )بشیر، 1385: 9(

تحلیل گفتمان یک رویکرد میان رشته ای پیچیده و گسترده اي است )فرکالف، 1379( که 
در زمان حاضر شامل رویکردهاي روش شناختی و نظري متفاوت از زبان شناسی، گونه های 
مردم شناسی و جامعه شناسی می باشد. )Wortham، 2007:89( تحلیل گفتمان، چگونگی تبلور 
و شکل گیري معنا و پیام واحدهاي زبانی را در ارتباط با عوامل درون زبانی )زمینه متن 
واحدهاي زبانی، محیط بالفصل زبانی مربوطه و نیز کل نظام زبانی( و عوامل برون زبانی 

)زمینه اجتماعی، فرهنگی و موقعیتی( بررسی می کند. )فرکالف، 1379: 8(.

مهم ترین اهداف تحلیل گفتمان نیز با توجه به پیش فرض های مطرح شده عبارت اند از:

الف: نشان دادن رابطه بین نویسنده متن و خواننده.
ب: روشن ساختن ساختار.

ج: نشان دادن تأثیر بافت متن؛ جریان تولید گفتمان عمیق و پیچیده تولید متن، یعنی 
)واحدهاي زبانی( و بافت موقعیتی )عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و شناختی( 

بر روي گفتمان.
د: نشان دادن موقعیت و شرایط خاص تولیدکننده گفتمان )شرایط گفتمان(.

ه: نشان دادن بی ثباتی معنا؛ یعنی معنا همیشه در حال تغییر است، هرگز کامل نیست و 
هیچ وقت به طور کامل درک نمی شود.
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و: آشکار ساختن رابطه بین متن و ایدئولوژي؛ تحلیل گفتمان از بدو پیدایش همواره 
درصدد بوده است تا نشان دهد که هیچ متن، گفتار یا نوشتاري بی طرف نیست، بلکه به 

موقعیتی خاص وابسته است. این امر ممکن است کاماًل عمدي و ناآگاهانه باشد.

ز: هدف عمده تحلیل گفتمان این است که تکنیک و روش جدیدي را در مطالعه متون، 
رسانه ها، فرهنگ ها، علوم، سیاست، اجتماع و ... به دست آورد. )یارمحمدي، 1383: 4(

سه رویکرد مطرح شده در رابطه با سه سطح براي این نوع گفتمان، به عنوان یک روش 
تحقیق کیفی قابل تشخیص است:

- سطح توصیف: در این سطح متن بر اساس مشخصه هاي زبان شناختی اعم از آواشناسی، 
واج شناسی، نحو، ساخت واژه یا صرف و معنی شناسی و تا حدودي کاربرد شناسی، مورد 

توصیف و تحلیل واقع می شود.

- سطح تفسیر: به تفسیر متن برمبناي آنچه در سطح توصیف بیان شده با در نظر گرفتن 
بافت موقعیت و مفاهیم و راهبردهاي کاربردشناسی و عوامل بینا متنی می پردازد.

- سطح تبیین: به توضیح چرایی تولید چنین متنی از میان امکانات مجاز موجود در آن 
زبان براي تولید متن در ارتباط با عوامل جامعه شناختی، تاریخی، گفتمان، ایدئولوژي و قدرت 

و قراردادها و دانش فرهنگی اجتماعی می پردازد. )آقاگل زاده،19:1386(

)Hill،2009:96( ،نمودار سطوح تحليل سه گانه گفتمان 
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و  شناختی  هستی  اصل  چند  در  اختالفات،  و  تنوع  تمام  با  گفتمانی  رویکردهای 
معرفت شناختی، اشتراک نظر دارند. برخی از این مفروضات مشترک عبارت اند از:

آنچه مهم است و تعین بخِش کنش ما است، درک ما از واقعیت است و نه خودِ . 1
واقعیت؛ زیرا تا واقعیت ادراک نشود، وجودش برای ما بی معنی است.

ادراک واقعیت به واسطه زبان صورت می گیرد. زبان خود نیز در بسترهای گفتمانی . 2
شکل می گیرد. پس واقعیت صرفاً از منظر گفتمانی مشاهده پذیر و قابل درک است.

زبان، بازتاباننده ِصرف واقعیت های از پیش موجود نیست. ما با زبان بازنمودهایی از . 3
واقعیت را خلق می کنیم و به ساخت واقعیت کمک می کنیم.

گفتگو و هم پرسه، از شروط مقدماتی شکل گیری هر گفتمان است.. 4

هر گفتار و نوشتار، کنش و جریانی اجتماعی است. یعنی به منزله کنش هست و . 5
درعین حال واجد سرشت و ماهیت اجتماعی است.

گفتمان ها هم فهم ما را از واقعیت شکل می دهند و هم تصوری که از خود داریم.. 6

گفتمان ها بسته و نهایی نیستند؛ بلکه بازاند و دائم در حال تغییر و تحول می باشند. . 7
آن ها با تغییرات زمانی و مکانی، تغییر پیدا می کنند.

گفتمان ها بافتمندند و نهادها و بافت های اجتماعی، نقشی تعیین کننده در تحول، . 8
حفظ و انتشار یک گفتمان دارند.

علم و دانش، پدیده هایی گفتمانی و درنتیجه، ایدئولوژیکی تاریخی هستند. )قجری . 9
و نظری، 1392: 43 - 44.(

سپهر عمومي انتخابات 1400

انتخابات ریاست جمهوری اسالمی در سال 1400 در شرایطی برگزارشده که جریان های 
سیاسی کشور با ارزیابی از وضعیت جهان و منطقه و نیز فضای سیاسی و اجتماعی کشور به 
وزن کشی اجتماعی خود پرداخته و تالش کرده اند با ارزیابی درست وضعیت به معرفی نامزد 
خود اقدام نمایند. در سطح دنیا به دلیل شرایط کرونایی اقتصاد آسیب جدی خورده بود و 



ی 15(، پاییز 1400
ل چهارم، شماره سوم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

82

هزینه بهداشت و درمان بسیار زیاد شده بود. در آمریکا علیرغم تالش جمهوری خواهان نامزد 
آن ها )ترامپ( عرصه را به بایدن )نامزد دموکرات ها( واگذار کرد. این رقابت تأثیر قابل توجهی 
بر جریان های داخل کشور ما گذاشت تا جایی که جریان اصالح طلب با امید بازگشت آمریکا 
به برجام امید تازه ای پیدا نمود. این وضعیت در ادبیات و سخنرانی های سران اصالحات و 
نیز رئیس جمهور وقت ایران کاماًل مشهود بود. در سطح منطقه غرب آسیا داعش نابودشده 
و تقریباً آرامش نسبی حاکم شده بود. تحرکات رزیم صهیونیستی بیشتر شده و معاهدات 
متعددی با کشورهای منطقه در حال امضا بود. به نظر مي رسید فضاي سیاسي کشور داراي 
نقاط عطفي بود که مدنظر قرار دادن این موارد تحلیل شرایط را منطقي تر و نتایج حاصل را 

به واقعیت نزدیک تر مي ساخت:

میزان مشارکت در انتخابات 1400 هم بر اساس منطق و رویکردهاي نظري تبیین گر . 1
https://www.icana.ir/( و هم بر اساس شواهد میداني و تجربه انتخابات مجلس

/Fa/News/443731( نشانگر مشارکت متوسط )از میان سه گزینه حداقلي، متوسط 

و   )https://www.imna.ir/news/481169()درصد تا 65  )بین 45  بود  حداکثري(  و 
افزایش آن نیاز به ایجاد موجي از امیدآفریني در جنبه هاي گوناگون سیاسي، اقتصادي 

و... داشت.

انتخابات 1400 حامل رقابت دو رویکرد نگاه به درون و نگاه به بیرون بود که یکي . 2
به دنبال افزایش توسعه ظرفیت هاي درون زا و دیگري درصدد توسعه رویکرد بین 

الملل گرا بود.

پایین«، . 3 با مشارکت  در عرصه گفتماني رقابت جدی میان سه گرایش »کارآمدي 
»مشارکت باال و ارتقاي مشروعیت« و »تقسیم و تعادل مشروعیت و مشارکت با 

هدف افزایش آتي مشروعیت و کارآمدی« بود.

معرفي . 4 و  نظام  براي  از ضرورت چهره سازي  مطرح شده حاکي  نامزدهاي  اسامي 
گزینه هایي نو به انتخابات بود.

انتخابات 1400 عرصه منازعه مجازي جریانات و نامزدهاي سیاسي بود به گونه ای . 5
که سهم کمپین هاي مجازي با سرنوشت نامزدها گره خورده بود. این گزاره زمانی 
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جدی تر شد که با سفرهای نوروزی میزان شیوع ویروس کرونا افزایش پیداکرده و 
احتمال مرگ ومیر بیشتر شده بود و لذا مردم و جریان های سیاسی تمایل داشتند در 

عرصه مجازی بیشتر حضورداشته باشند تا عرصه فیزیکی.

نقش تأثیرگذار شوراي نگهبان و عملکرد آن در تائید نامزدها و چگونگي برگزاري . 6
انتخابات غیرقابل انکار بود.

هم زماني انتخابات ریاست جمهوري با انتخابات شوراهاي شهر و روستا فرصت . 7
مساعدي براي افزایش مشارکت سیاسي به ویژه نسل جدید بود. در انتخابات ریاست 
جمهوری معموالً تحرک مشارکت سیاسی از باال به پایین و در شورای اسالمی 
شهر و روستا تحرک مشارکت سیاسی از پایین با باال است. در شورای شهر به دلیل 
فعال شدن مؤلفه های مشارکت افزا از قبیل رقابت های قومی، زبانی، فامیلی، صنفی، 
مذهبی، طایفه ای، محلی و... معموالً عرصه رقابت به پایین ترین الیه های اجتماعی 
کشیده می شود که این حرکت اجتماعی به افزایش مشارکت سیاسی کمک می کرد.

گفتمان غالب کشور همچنان گفتمان مذاکره– مقاومت بود و سایر جریان های سیاسي . 8
کشور تا آن زمان گفتمان جدیدي عرضه نکرده بودند. اگرچه خرده گفتمان های 
تلفیقی از سوی برخی نامزدها مطرح شده بود اما این خرده گفتمان ها هنوز به گفتمان 

غالب تبدیل نشده بودند.

قطعي . 9  1400 انتخابات  در  را  خود  پیروزي  اصولگرا  جریان  فعاالن  از  بسیاري 
مي پنداشتند و عمده دلیل خود را تغییر گفتمان رقابتی در هر دوره هشت ساله در 
کشور می دانستند و تجربه چهل ودوساله جمهوری اسالمی را شاهد مثال خود عنوان 

می کردند و براي گزینه مشارکت حداکثري چارچوب روشني نداشتند.

با این توصیف از فضای انتخاباتی کشور تصویر روشنی در سپهر گفتمانی انتخابات . 10
1400 در کشور نه برای مردم و نه برای کنشگران سیاسی و اجتماعی وجود نداشت 
و عمده تحلیل ها مبتنی بر حدس و یا تجربه انتخابات گذشته بود. شرایط کشور 
به گونه ای بود که هرگونه احتمال برای رقابت و پیروزی جریان ها در کشور وجود 

داشت.
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گفتمان ها و زیر گفتمان هاي انتخابات 1400

با  گفتمان ها  درواقع  می باشند.  گفتمان ها  رقابت  عرصه  معموالً  انتخابات  عرصه 
برجسته سازی عناصر و مفاهیمی از خود در عرصه اجتماعی به رقابت می پردازند و درواقع بر 
فضای گفتمانی در عرصه واقعی و مجازی مسلط می شوند. اینکه کدام گفتمان مسلط می شود 
بستگی به نحوه ارائه و نحوه دریافت مردم از پیام هایی هست که از سوی گفتمان های مختلف 
ارائه می شود. گزاره هایی که از سوی گفتمان ها ارائه می شوند هرگاه با نیازها و خواسته های 
مردم تطبیق بیشتر داشته باشند و به طور نمادین و واقعی پاسخگوی نیاز و خواست مردم باشند 

معموالً مسلط می شوند. درنتیجه، نحوه بازنمایی گفتمان بسیار مهم خواهد بود.

انتخابات 1400 حاصل تالقي چهار کالن گفتمان بود که سه تای آن ها امکان حضور در 
عرصه انتخابات داشت و یکی از آن ها به دلیل اینکه خارج از چارچوب گفتمانی انقالب 
اسالمی قرار داشت و هدف آن نفی جمهوری اسالمی بود امکان حضور در انتخابات پیدا 
نکرد. گفتمان هایی که در انتخابات 1400 حضور داشتند به صورت ذیل می باشند و طبق بیان 
باال، گفتمان تجدیدنظرطلبی به دلیل اینکه از چارچوب گفتمانی نظام اسالمی خارج بود در 
عرصه رقابت حضور نداشت و در حاشیه رقابت های گفتمانی به ویژه از سوی معاندین و 
منافقین از طریق رسانه های خارج نشین و یا عرصه شبکه های اجتماعی به تولید و بازتولید 
ادبیات یاس و ناامیدی در منصرف کردن مردم از مشارکت و یا همراه ساختن مردم به نفی 
نظام اسالمی و یا مشارکت حداکثری در نه به نظام تشویق و ترغیب می نمود. حجم انبوه 
شبکه های مخالف با محوریت B.B.C و voa و رسانه های هم سو و نیز شبکه های اجتماعی 
در تلگرام، توتی تر، اینستاگرام و... در این گفتمان تعریف می شدند. درهرصورت با توجه 
به شرایط موجود در کشور چهار گفتمان در عرصه سیاسی و اجتماعی حضور داشتند، که 

عبارت اند از:

الف( کارآمدي
ب( اعتدال و ثبات

ج( اصالح طلبي
د( تجدید نظر طلبي

در ادامه به توضيح هر گفتمان و زیرگفتمان های مرتبط مي پردازیم:
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الف( گفتمان کارآمدي

اصطالح کارآمدی بیشتر در سه قلمرو مدیریت، اقتصاد و سیاست کاربرد دارد و در 
فرهنگ علوم سیاسی این اصالح به اثربخشی، نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنا می شود. در 
تعریف کارآمدی آمده است: قابلیت و توانایی رسیدن به هدف های تعیین شده و مشخص، 
سنجش مقدار کارآیی از طریق مقایسه استاندارد باهدف یا مقدار کیفیتی که عماًل به دست آمده 
است، صورت می گیرد. )آقابخشی، 1379: 446( از دیدگاه لیپست: کارآمدی عبارت است 
از تحقق عینی یا توان نظام در تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت به گونه ای که اکثریت 
مردم و گروه های قدرتمند درون نظام آن را عیناً مشاهده کنند. )لیپست، 1374: 11( فارغ 
از اینکه چه جریانی در عرصه حکمرانی نظام اسالمی حاکم باشد آنچه موجب تداوم نظام 
می شود کارآمدی است. درواقع، مردم از حکومت می خواهند که بتواند در عرصه های مختلف 
مدیریتی، اقتصادی و سیاسی به گونه ای عمل کنند که برآیند آن به نفع مردم با حداقل هزینه 
و با بیشترین بهره وری و کارآیی باشد. جریان اصولگرا به دلیل داشتن پشتوانه حاکمیتی 
و نیز داشتن قرابت زیاد به آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی از قبیل عدالت خواهی، 
ارزش گرایی و مدیریت جهادی، حداکثر توان خود را با رویکرد نگاه به درون، صرف استفاده 
کارآمدی می کرد.  و  بهره وری  برای حداکثر سازی  داخل کشور  نیروهای  و  از ظرفیت ها 
گفتمان کارآمدی در آن شرایط خود دارای چهار زیرگفتمان بود که هرکدام از آن ها مؤلفه ای 

از گفتمان کارآمدی بودند:

عدالت خواه 2(           ارزش گرایي    3( اقتدارگرایي          4( کار جهادي

ب( گفتمان اعتدال و ثبات

اعتدال در لغت از دو ریشه »َعدل« از عدالت و »ِعدل« به معنای توازن و تعادل آمده 
است. با مراجعه به کتب مختلف لغت، معانی متعددی را برای واژه اعتدال می توان یافت؛ 
تساوی، راستی، عدالت، برابری، همواری، تعادل، تعدیل، یکسانی، میانه روی در هر چیز و 
عدم افراط وتفریط )ابن منظور، ج 11، 433( از آن جمله است. نکته قابل توجه در مفهوم 
شناسی اعتدال آن است که مفهوم اعتدال به معنای محافظه کاری و یا بی تفاوتی در امور 
نیست، بلکه نوعی میانه روی و حرکت در مسیر صراط مستقیم جامعه است، حرکت در 
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مسیر جاده عدل و انصاف است. اعتدال راهی میانه است که از تندروی و کندروی های 
غیرمنطقی و بی حساب و کج روی ها و انحرافات به دور است. )محمدی ری شهری، 1403، 
ج 3:565( یعنی اینکه خیر و خوبی در میانه روی و دوری از افراط وتفریط قرار دارد. بر 
مبنای دال مرکزی توازن در گفتمان اعتدال در سیاست خارجی عناصر و دقایق آن به صورت 
عقل گرایی و خردورزی، واقع بینی و واقع گرایی، تکلیف گرایی معطوف به نتیجه، امنیت 
طلبی، صلح طلبی مثبت و در عرصه داخلی به مفهوم اعتدال در برخورد با مردم  به دوراز 

افراط وتفریط تعریف می گردد.

ثبات در فرهنگ لغت دهخدا قرار، استقرار، برجای بودن، برجای ماندن، قرار گرفتن، 
ثبوت، پایداری، استواری، استوار شدن، قیام، بقا، دوام، پابرجائی، پافشاری، ایستادن )لغت نامه 
دهخدا( معنی شده است. در مفهوم اجتماعی، ثبات به معنی دوام وضعیتی است که در آن 
قرار داریم. همراهی و هم پیوندی دو مفهوم اعتدال و ثبات باهم در یک گفتمان نشان دادن 
وضعیتی بود که در پایان دوره گفتمان اعتدال در دولت تدبیر و امید خواهان تداوم این 
وضعیت بوده است. این گفتمان نیز در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور دارای دو زیرگفتمان 

بود:

۵( ميانه رو    ۶( اعتدال

ج( گفتمان اصالح طلبي

اصالح یا رفرم، تغییر آرام و تدریجی، مسالمت آمیز و روبنایی در یک نظام است که 
معموالً در جامعه ای متعادل اتفاق می افتد. اصالحات ممکن است با رسیدن به تغییرات 
هدفمند و منتج از نیازهای جامعه، از وقوع انقالب جلوگیری کند. )عیوضی و هراتی،1389: 

)43

اصالح طلبان، نهادهای مدنی را به منزله دریچه ها و منافذ تنفسی جامعه برای استنشاق هوای 
آزادی و عدالت به شمار می آوردند و معتقد بودند که قانون و عدالت بر مصلحت اندیشی 
رجحان داشته و به قانون گرایی و توسل به روش های مدنی در حوزه های اجرایی، تقنینی، 
سازگاری،  تنش زدایی،  بر  مبتنی  اصالح طلبان  خارجی  سیاست  می کردند.  اصرار  قضایی 
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همزیستی و همکاری بود و تالش می کردند که در روابط خود با کشورهای دیگر، تعامل و 
برخوردهای دوستانه را جایگزین روابط خصمانه و تقابلی نمایند. اصالح طلبان معتقد بودند 
که به غیراز دولت های استکباری و محارب که باید در مقابل آن ها ایستادگی کرد، باید با 
کشورها و ملت های غیرمسلمانی که خواهان روابط مسالمت آمیز با مسلمانان هستند، تعامل 
داشت. تحلیل مواضع سیاسی اصالح طلبان این گونه است که آن ها تالش می کردند در حوزه 
داخلی با حمایت از نهادهای مدنی و اصرار بر قانون گرایی، به ایجاد جامعه مدنی و استقرار 
حاکمیت قانون دست یابند و در رقابت با اصول گرایان، به آن ها برچسب انحصارطلبی و 
تمامیت خواهی زده و با معرفی آنان به عنوان نقض کنندگان حقوق شهروندی و سلب کنندگان 
آزادی های قانونی مردم، به دنبال هژمون کردن دال مردم گرایی خویش می باشند و همچنین 
تعامل مسالمت آمیز،  بر تنش زدایی و  مبتنی  به سیاستی  با روی آوردن  در حوزه خارجی 
تالش می کردند سیاست خارجی اصول گرایان را به عنوان سیاستی تقابلی و تنش زا معرفی 
نمایند تا از این طریق، دال های رویکرد اصول گرایی را به حاشیه رانده، نظام معنایی خویش 
را برجسته نمایند و زمینه گسترش پایگاه مردمی خویش در داخل و افزایش مقبولیت خود 
در عرصه های بین المللی را فراهم نمایند. )قاسمی و دیگران، 1399( این گفتمان خود در آن 

شرایط دارای دو زیرگفتمان بود:

۷( اصالح طلب سنتي    ۸( اصالح طلب رادیکال

د( گفتمان تجدیدنظرطلبي

تجدیدنظرطلبی”Revisionism” یکی از تغییراتی است که عموماً بعد از وقوع تحوالت 
اساسی و انقالب های بزرگ در میان نخبگان انقالب بروز پیدا می کند. تجدیدنظرطلبان در 
حقیقت گروهی از نخبگان متعلق به یکی از الیه های فکری و اجتماعی فعال شده در سیر 
تحوالت هستند که اگرچه ابتدائاً در زمینه سازی یا ایجاد تحوالت اجتماعی حضور دارند، 
لکن به تدریج و در گذر زمان نسبت به ایدئولوژی، مبانی فکری و ارزش های اولیه خود دچار 
تردید شده و درنهایت از آن ها عدول می کنند و حتی ممکن است جریان های مخالف با آن را 
ایجاد یا همراهی کنند. ازاین روی هرگونه عدول از افکار، اندیشه ها، باورها و اهدافی که یک 
فعال سیاسی و یا حتی یک جریان سیاسی به آن باور داشته و درصدد تحقق آن بود تحت 
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عنوان »تجدید نظر طلبی« است. نکته مهمی که در میان تجدید نظر طلبان ایران وجود داشت این 
است که این گروه، یک گروه و دسته واحد نیست بلکه طیفی را شامل می شود که بخشی از 
آن ها تنها از برخی مواضع سیاسی یا اقتصادی و یا سایر امور جزئی که حداکثر جزء اختالف 
سالیق سیاسی می باشند عدول کرده و نسبت به آن ها تجدیدنظر صورت داده اند. برخی از 
آن ها افراد و گروه هایی هستند که به طورکلی از اصول و آرمان های انقالب عدول کرده و 

رسماً به صف ضدانقالب پیوسته اند.

جناح چپ کشور پس از پیروزی در انتخابات دوم خرداد 76 تا زمانی که در چارچوب 
نظام اسالمی و مبانی آن فعالیت می کردند حرکتی روبه جلو داشته و از حمایت های مردمی 
برخوردار بوده اند. اما پس ازآنکه عده ای از آنان گرایش های تجدیدنظرطلبی پیدا کردند و با 
ابهام گویی و افراطی گری سعی در گذر از قانون اساسی و هم سویی با مخالفان داشتند و به 
دنبال تغییر آرام و دموکراتیک ساختار و بنیادهای نظام بودند تا گفتمان لیبرالیسم را تحقق 
بر  پیروزی دوم خرداد، کسانی که  از  بعد  لذا  افول اصالحات آغاز گشت.  بخشند، دوره 
مبنای نوگرایی لیبرال-دینی به تغذیه فکری و هدایتگری آن برای تجدیدنظرطلبی پرداختند 
بیشترین سهم را در انحراف جریان دوم خرداد و افول آن داشتند. )امیری، 1386( گفتمان 

تجدیدنظرطلب خود دارای دو زیرگفتمان بود:

۹( اپوزیسيون داخلي    1۰( ضدانقالب

در جدول ذیل به اختصار گفتمان های  مطرح شده را با مؤلفه های زیرگفتمان، دال مرکزی 
داخلی گفتمان، دال مرکزی خارجی گفتمان، گزینه عملیاتی )با تعریف عملیاتی گفتمان(، 
هدف نهایی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، پایگاه اجتماعی گفتمان، میزان مشارکت 

مطلوب برای آن گفتمان و نهایتاً نامزد مطلوب گفتمان معرفی شده اند:
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گفتمان

زیرگفتمان
دال مرکزي 

داخلي
دال مرکزي خارجي

گزینه عملیاتي
ف نهایي

هد
پایگاه اجتماعي

ت 
میزان مشارک
ب

مطلو
ب

نامزد مطلو

گفتمان
کارآمدي

ت خواهي
عدال

کارآمدي با
ت و 

دوگانه عدال
فساد

ت و 
مقاوم

ش زدایی با جهان
تن

ب
ت طل

عدال
ش دروني نظام با افشاي 

پاالی
ت

مفاسد دانه درش
ت محروم 

طبقا
اقتصادي

باال
احمدی نژاد

ش گرایي
ارز

کارآمدي با
ت و 

دوگانه عدال
فساد

ت و مذاکره 
مقاوم

با شرق
نیروي انقالبي

ش ها 
ش کارآمدي ارز

احیا و نمای
ت نظام

ش مشروعی
و به تبع، افزای

طبقه متوسط پایین 
و جریان های 

ش گرا و سنتي
ارز

پایین
رئیسی–جلیلي–فتاح–
میرسلیم- ضرغامي

اقتدارگرایي
کارآمدي با

اقتدار
ت

مقاوم
نیروي نظامي

کارآمدي فوري بااقتدار
طبقه متوسط پایین

پایین
رضایي–دهقان-محمد–

رستم قاسمي

کار جهادي
کارآمدي با
کار جهادي

ت
مقاوم

مدیر توانمند
کارآمدي فوري با توان جهادي 

و حضور فعاالنه
طبقه متوسط باال

متوسط و نسبي
ف

قالیبا

گفتمان اعتدال و 
ت

ثبا

میانه روی
ت

ثبا
مذاکره با شرق و 
ب

ش زدایی با غر
تن

عمل گرا
ت سیاسي داخلي و 

ایجاد ثبا
خارجي و اصالح حداقلي 

شرایط اقتصادي کشور

طبقه متوسط مدرن 
و باال

متوسط و نسبي
الریجاني–والیتي-ناطق

اعتدالي
اعتدال

مذاکره
عمل گرا

توسعه و رشد اقتصادي از طریق 
ت در 

مذاکره با جهان و عضوی
ت بین الملل

نظام امنی

طبقه متوسط مدرن 
و باال

متوسط و نسبي
ف–ستاري–آذري 

ظری
جهرمي
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گفتمان
اصالح طلبي

ب سنتي
اصالح طل

ت
اصالحا

مذاکره
ب 

اصالح طل
داراي شناسنامه

اصالح شرایط اقتصادي کشور با 
فرایندهاي قانوني و مورد تأیید 

ت رهبري
نظام و حمای

متوسط مدرن و 
پ های سنتي

چ
باال

جهانگیري
ف

عار
اردکانیان

صدر
محسن هاشمي 

رفسنجاني

ب 
اصالح طل
رادیکال

تغییر
مذاکره

ب 
اصالح طل
کنشگر

تغییر بنیادین در الگوهاي 
ت با تأکید بر اصالح 

حاکمی
ت در کشور

س هرم قدر
رأ

طبقه متوسط مدرن 
روشنفکري و باال

ت 
دوگانه مشارک

باال یا تحریم 
ت

مشارک
معین–محمدرضا خاتمي

گفتمان
تجدیدنظر طلبي

اپوزیسیون داخل
دگرگوني

همنوایي با امریکا
-

دگرگوني بنیادین در کلیه 
ت های داخلي و بین المللی 

سیاس
نظام و همگرایي در عرصه 

بین المللی

طبقه متوسط مدرن 
و روشنفکري و 
ت 

بخشي از طبقا
محروم

تحریم و 
ض

اعترا
-

ب
ضدانقال

براندازي
فشار جهاني

اپوزیسیون 
خارج

دگرگوني بنیادین نظام و تغییر 
ساختار جمهوري اسالمي از هر 

طریق ممکن به ویژه نظامي

عناصر سازماني 
چریکي و 

نیروهاي پراکنده 
اجتماعي

تحریم و مقابله
رضا پهلوي–مریم 

رجوي
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چنانکه بیان کردیم گفتمان هاي مختلف در انتخابات ریاست جمهوري 1400 فعال بودند 
و هرکدام زیرگفتمان های خاص خود را داشتند. طبق جدول فوق نامزدهاي احتمالي هرکدام 
هم مشخص بودند و بر اساس مؤلفه های مختلف در جدول فوق در عرصه اجتماعي ظهور و 
بروز داشتند. بنابراین ما یک طیف گسترده اي از نامزدها با گفتمان هاي مختلف و پایگاه رأی 
اجتماعي داشتیم که هرکدام از سرمایه اجتماعي خاصي برخوردار بودند و در ادامه مقاله به 
پایگاه و میزان مشارکت و احتمال پیروزي هرکدام از نامزدها اشاره خواهیم کرد. بر اساس 
تحلیل آراي انتخابات و سرمایه اجتماعي جریان های سیاسي و گرایش نامزدهاي موجود 
مي توان به نموداري از طیف بندي انتخابات ریاست جمهوري 1400 دست یافت. البته در مورد 

نامزدها، افراد کم وزیاد شده اند و برخی از گردونه رقابت خارج شده اند:

اقتدارگرایيارزش گرایيعدالت خواهی
کار 

جهادي
اعتداليمیانه رو

اصالح طلب 
سنتي

اصالح طلب 
رادیکال

اپوزیسیون 
داخلي

ضدانقالب

احمدی نژاد

رئیسی
جلیلي
فتاح

میرسلیم
ضرغامي

رضایي
دهقان
سعید 
محمد
رستم 
قاسمي

قالیباف
مخبر 
دزفولي

الریجاني
والیتي
ناطق 
نوری

ظریف
سورنا 
ستاري
آذري 
جهرمي

جهانگیري
عارف

اردکانیان
صدر

هاشمي 
رفسنجاني

معین
محمدرضا 

خاتمي
----

رفتار رأی دهی اجتماعی در ایران

رأی دهی و مشارکت در انتخابات رایج ترین نوع مشارکت سیاسي براي اغلب شهروندان 
در جوامع مردم ساالر است. رأی دهی درواقع یک نوع مکانیسم اجتماعي براي جمع آوری 
و تشخیص ها و ارجحیت اجتماعي است. در یک دیدگاه کلي، الگوهاي نظري مختلفي 
جامعه شناختی،  رویکرد  مي شود:  خالصه  عمده  رویکرد  سه  در  انتخاباتي  رفتار  درباره 
رویکرد رواني_سیاسي و رویکرد انتخاب عقالني_اقتصادي. )عبداهلل،:1388:88( در حقیقت 
ازجمله سیاست، روانشناسي،  نقطه تالقي علوم مختلف  بررسي رفتار رأی دهی مردم در 
جامعه شناسی، انسان شناسي، مدیریت، اقتصاد، ارتباطات و آمار قرار دارد. نقطه آغازین این 
حوزه از علوم سیاسي شروع مي شود. بر این  اساس رویکردهاي مختلفي در مورد رفتار 
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رأی دهی در علوم مختلف وجود دارد. در علوم سیاسي )رویکرد حزبي، رویکرد ایدئولوژي 
مسلط(، در جامعه شناسی سیاسي )رویکرد کارکردگرایي، رویکرد مبادله و رویکرد ارزشیابي 
سیاسي(، در روانشناسي سیاسي )رویکرد مکتب شیکاگو، رویکرد مکتب شناختي و رویکرد 
مکتب اینگلهارت(، در اقتصاد سیاسي )رویکردهاي انتخاب عقالني( و در ارتباطات سیاسي 

)رویکردهاي تأثیر رسانه اي( وجود دارد. )یوسفي رامندي، 1397:90(

مطالعات جدید در این زمینه نشان مي دهد که با یک مدل و رویکرد نمي توان به رفتار 
رأی دهی یک جامعه پي برد و پیچیدگي هاي زیادي در این زمینه مشاهده شده است. بنابراین 
به سه مدل  این زمینه اشاره  ارائه نموده اند. در  تلفیقي  الگوها و رویکردهاي  اندیشمندان 

راهگشا خواهد بود:

الف( مدل مایر و پاسکال که بر اساس نگرش سیستمي پرداخته شده است. بر اساس این 
مدل رأی هر فرد درنتیجه فرایندي است که مقتضیات زمان، وی ژگي هاي اجتماعي، اقتصادي 

و محیطي بخشي از آن محسوب مي شوند.

ب( مدل ویلیام میلر؛ این مدل مشتمل بر شش عنصر اصلي است که عبارت اند از: بافت 
انتخابات، وضع رسانه ها و  بر  اجتماع، تعلق خاطر حزبي، نگرش ها، اوضاع واحوال حاکم 

اعمال احزاب و دولت حاکم.

ج( مدل پیپانوریس که در سه سطح خرد، میاني و کالن به مشارکت سیاسي و رفتار 
رأی دهی مي پردازد. این مدل در سطح خرد به انگیزه ها و منابع، در سطح میاني به عوامل 
بسیج و در سطح کالن به ساختار دولت و میزان مدرنیزاسیون جامعه مي پردازد. )عبداهلل، 

)102-1388:99

تجربه جمهوري اسالمي ایران نشان داده است که در این بیش از چهار دهه عمر جمهوري 
و  داشته اند  مشارکت  مختلف  انتخابات  در  متفاوتي  کیفیت هاي  و  میزان  با  مردم  اسالمي 
رفتارهاي رأی دهی مختلفي از خود به منصه ظهور رسانده اند؛ از مشارکت سیاسي 98/2 
درصد مشارکت در انتخابات تأسیس جمهوري اسالمي تا مشارکت پایین در انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي اخیر. عالوه بر تطبیق همه الگوهاي رایج رأی دهی با الگوي رأی دهی مردم 
ایران اسالمي باشد، مي توان به »رفتار رأی دهی  ایران، مؤلفه ای که شاید منحصر به مردم 
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بر اساس تکلیف شرعي« اشاره کرد که نظریه هاي رایج رفتار رأی دهی توان تحلیل آن را 
ندارند و درعین حال بخش قابل توجهی از آراي مردم ایران مبتني بر آن است. با بررسی نتایج 
انتخابات سه دهه گذشته بر اساس مطالعات و تجربه انتخاباتي، می توان جمع بندی زیر را 

درباره پایگاه رأی و رفتار انتخاباتی پنج گرایش در جامعه ایران مطرح کرد:

»زندگی خواهان« حدود 10 درصد پایگاه رأی در ایران دارند. این گروه از رأی دهندگان 
بنا به اقتضاي زندگي اقتصادي خود ممکن است به یکی از دو جناح حاکم در جمهوری 

اسالمی رأی دهند، یا اینکه اصاًل رأی ندهند.

»تحول خواهان« حدود 10 درصد پایگاه رأی در کشور دارند. این گروه اگر بنا به شرایط 
خاص بخواهند در انتخابات شرکت کنند، به کاندیدای جناح اصالح طلب رأی می دادند )یا 

اینکه رأی باطله اعتراضی می دادند(.

»سرنگونی خواهان« حدود 5 تا 10 درصد پایگاه رأی در ایران دارند. این گروه معموالً در هیچ 
انتخاباتی شرکت نمی کنند و اگر بنا به مالحظاتی در انتخابات شرکت کنند، رأی باطله می دهند.

“بی تفاوت ها” حدود 10 تا 15 درصد پایگاه رأی دارند. این گروه به طورمعمول در هیچ 
شرایطی در انتخابات حاضر نمی شوند و تنها در دوره های نخستین انتخابات در جمهوری 

اسالمی رأی آنان ثبت شده است.

“اصالح طلبان”)به همراه اعتدال گرایان( حدود 30 تا 35 درصد پایگاه رأی در ایران دارند. 
این جریان سیاسی ممکن بود بتواند آرای دو گروه تحول خواهان و زندگی خواهان را در 
با خود همراه کند. درنتیجه اصالح طلبان می توانستند حداقل حدود 20 درصد  انتخابات 
واجدین حق رأی و حداکثر حدود 55 درصد واجدین را در یک انتخابات با خود همراه کنند 

که در صورت جلب رأی حداکثري امکان پیروزي در دور اول را داشتند.

“اصول گرایان” حدود 30 تا 35 درصد پایگاه رأی در ایران دارند. این جریان سیاسی 
این رو  از  کند.  همراه  با خود  انتخابات  در  را  زندگی خواهان  رأی  بتواند  بود  ممکن  نیز 
محافظه کاران می توانستند حداقل حدود 30 درصد واجدین حق رأی و حداکثر آرای حدود 
45 درصد واجدین را کسب کنند که در صورت جلب رأی حداکثري خود و متوسط یا پایین 

اصالح طلبان شانس به مراتب بیشتري براي پیروزي داشتند.
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سناریوهاي ممکن رقابت گفتمان ها در انتخابات 1400

کلمه سناریو از عبارت التین “Scenario” گرفته شده، و دارای معنی واحد، و تعابیر متفاوتی 
در حوزه های مختلف کاربردی آن است. در عالم سیاست، کلمه سناریو به عنوان متن و سندی 
است که در آن متناسب با محیط داخلی و بیرونی دور و نزدیک، تهدیدات و فرصت ها و …؛ 
شرایط سیاسی احتمالی آینده به تصویر کشیده شده است. در این متن سعی در پیش بینی، 

آینده پژوهی، آینده نگاری و شبیه سازی شرایط احتمالی سیاسی بحث شده است.

از  مثال هایی  دارند.  نگاری وجود  سناریو  و  سناریو  درباره   متفاوتی  و  متعدد  تعاریف 
تعاریف مطرح شده توسط افراد صاحب نظر در این زمینه به شرح ذیل می باشند: مایکل پورتر 
می نویسد، سناریو، دیدگاهی است با سازگاری درونی و محتوایی نسبت به آنچه در آینده 
می تواند رخ دهد. )پورتر، 1399(، پیتر شوارتز مي گوید، سناریوها ابزاری برای نظم دهی به 
ادراک یک فرد درباره محیط های بدیل آینده است که تصمیم های فرد در آن محیط ها گرفته 
خواهند شد. )شوارتز، 1391(، میشل گوده و روبال معتقدند، سناریوها توصیف موقعیت های 
آینده و رویدادها  ممکن در آن موقعیت ها هستند، به گونه ای که شخص بتواند از موقعیت 
کنونی خود به سوی آینده های بدیل حرکت کند. سناریوها شیوه ای هستند که نتایج پیش بینی ها 
را به صورتی منسجم و متقاعدکننده ارائه می دهند. )گوده و روبال،1996(، پییر واک معتقد 
است، سناریوها به مدیران برای ساختاردهی عدم قطعیت های آینده کمک می کنند. )واک، 
1985( با بررسي تعاریف شاید بتوان گفت: »سناریو سندی است که با استفاده از حدس 
عالمانه و شبیه سازی فراگیر، شرایطی فرضی از آینده را به شکل داستانی و تشریحی ترسیم 
نموده، و اقدامات و الزامات ضروری برای حضور موفق در آن شرایط احتمالی را مشخص 
نموده است«. سناریوهاي رقابت گفتماني گفتمان هاي مطرح شده در جداول باال حاکي از 
چهار نوع رقابت بوده است، البته این سناریو ها را چنان که گفتیم بر اساس حدس عالمانه و 
شبیه سازي فراگیر و با توجه به شناختي که از جامعه ایراني و رفتار رأی دهی مردم ایران بر 

اساس الگوهاي مختلف قابل تبیین بود، ترسیم نموده ایم:

1. رقابت گفتمان کارآمدي با گفتمان اعتدال و ثبات ← مشارکت متوسط  ← احتمال 
پیروزي گفتمان کارآمدي
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2. رقابت گفتمان کارآمدي با گفتمان تجدیدنظرطلبي  ← مشارکت باال  ← احتمال 
پیروزي گفتمان تجدیدنظرطلب

3. رقابت گفتمان اعتدال و ثبات با گفتمان تجدیدنظرطلبي ← مشارکت متوسط ←  
احتمال پیروزي گفتمان اعتدال و ثبات

4. رقابت هر سه گفتمان:

الف( مشارکت باال ← احتمال پیروزي گفتمان اعتدال و ثبات

ب( مشارکت پایین یا متوسط  ←  احتمال پیروزي گفتمان کارآمدي

درعین حال اگر سناریوهاي دیگري بر اساس حاکمیت گفتمان با نامزد واحد گفتماني 
صورت می گرفت احتمال هاي دیگري به صورت ذیل اتفاق می افتاد:

1. حاکمیت گفتمان مذاکره - مقاومت با نامزد واحد گفتماني: مشارکت باال 
← ائتالف گفتمان تجدیدنظرطلبي با گفتمان اعتدال ← پیروزي گفتمان 

ائتالف )اعتدال و ثبات(

2. حاکمیت گفتمان کارآمدي با نامزد واحد گفتماني: مشارکت پایین ← 
پیروزي گفتمان کارآمدي

سرنوشت سناریوها

در مدت 5 روزه ثبت نام از 21 تا 25 اردیبهشت، 592 نفر با حضور در وزارت کشور 
داوطلب سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری شدند که از این شمار 40 نفر زن و 
552 نفر مرد بودند. از 592 نامزد ثبت نام شده، 46 نفر از افراد شناخته شده بودند که شورای 
نگهبان صالحیت هفت نفر را برای نامزدی در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری تأیید 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عبدالناصر  ابراهیم رئیسی، سید  کرد: محسن رضایی، سید 
همتی، محسن مهرعلیزاده، علیرضا زاکانی و سعید جلیلی. جلیلی و زاکانی به نفع رئیسی و 
مهرعلیزاده به نفع همتی کناره گیری کردند. افرادي چون احمدی نژاد، الریجاني، جهانگیري، 
مطهري، تاج زاده، محسن هاشمي رفسنجاني، پزشکیان، آخوندي، ضرغامي، شریعتمداري 
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ازجمله چهره هاي برجسته تأیید نشده از سوي شوراي نگهبان بودند. بر این اساس از مجموع 
گفتمان ها و زیرگفتمان های ممکن براي مشارکت، سه گفتمان کارآمدي، اعتدال و ثبات و 

اصالح طلبي نامزدهاي حداقلي وارد عرصه رقابت شدند.

در این میان، پنج نامزد از گفتمان کارآمدي )وابسته به دو زیرگفتمان ارزش گرا و اقتدارگرا(، 
یک نامزد از گفتمان اعتدال و ثبات )وابسته به زیرگفتمان اعتدال( و یک نامزد از گفتمان 

اصالح طلبي )وابسته به زیرگفتمان اصالح طلب سنتي( حضور داشتند.

فهرست نهایي تأیيد صالحيت شدگان ریاست جمهوري

درنهایت، انتخابات با مشارکت 59٬310٬307 نفر و 48 درصد واجدان صالحیت رأی دهی 
و با پیروزي 62٫90 درصدي سید ابراهیم رئیسی خاتمه یافت. نکته قابل تأمل در این انتخابات 

میزان آراي باطله بود که در رتبه دوم آرا قرار می گرفت.
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ناامیدی جامعه از پیگیری مطالبات  فساد گسترده مالی و اداری، اعتراض های سراسری 
دی 1396 و آبان 1398، ناتوانی دولت روحانی در تحقق وعده های اقتصادی و اجتماعی او 
در زمان انتخابات، از دالیل ریزش مشارکت مردمی به شمار می رود. برخي تحلیل گران، رشد 
4٫5 درصدی شکاف طبقاتی، 20 برابر شدن نرخ ارز خارجی، دو برابر شدن حاشیه نشینان 
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شهری، افزایش بیکاران، تشدید فرار سرمایه و فرار مغزها از ایران، در دوران دولت »تدبیر 
و امید« را به دوره »مرگ اصالح طلبی« تعبیر کرده اند. )»مجید محمدی، دهه ای که از دست 
رفت؛ خوشحالیم که ونزوئال نشده ایم«. ایندیپندنت فارسی. 2021-03-17.( برخي دیگر 
معتقدند »مدیریت ضعیف، نظارت گریز، کاهالنه، از سر شکم سیری، آمرانه، غیر مشارکتی 
و قبیله گرایانه حسن روحانی و ابتنای آن به گفتاردرمانی در کنار نگاه امنیتی و محافظه کاری 
یک فاجعه در ساماندهی قوه مجریه پدید آورد« به طوری که »این میزان از وادادگی، رهاشدگی 
بدترین  روحانی  »چرا  افشاري،  )علي  است«  بوده  بی سابقه  دولت  سامان  در  شلختگی  و 

رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسالمی است؟«، رادیو فردا. 25-03-2021.(.

نتیجه گیري

در آغازین ماه هاي سال 1400 جمهوري اسالمي ایران، انتخابات ریاست جمهوری همراه 
با انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا به عنوان عرصه های مشارکت سیاسی اجتماعی 
کشور که نقش مهمی در ارتقای مردم ساالری و تقویت پیوند مردم با آینده کشور دارند 
رقم خورد. در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران جریان های مختلف سیاسی 
اجتماعی با گفتمان هاي مختلف سیاسي و اجتماعي با ارزیابی فضای عمومی کشور درصدد 
معرفی نامزد برای رقابت درصحنه مبارزات انتخاباتی بودند که سرانجام با سناریویي که کمتر 
قابل پیش بینی بود )عدم تأیید صالحیت برخي چهره هاي مؤثر( و نتیجه اي که تقریباً اختالفي 
در آن نبود )پیروزي سید ابراهیم رئیسی( به پایان رسید. نوشتار حاضر با بررسی سپهر گفتمانی 
کشور و نیز شکل گیری گفتمان های مختلف، البته با توجه به سابقه ای که این گفتمان ها در 
چند دهه اخیر انقالب اسالمی داشته اند، بنا داشت سناریوهاي مشارکت چهار گفتمان فعال 
در کشور در عرصه سیاسی و اجتماعی را به تصویر بکشد و آینده پژوهي روشني از شرایط 
در حال وقوع ارائه دهد. گفتمان هاي کارآمدي، اعتدال و ثبات، اصالح طلبي و تجدیدنظرطلبي 
که هر یک چند زیرگفتمان دارند مهم ترین پیشران هاي سیاسي و انتخاباتي در کشورند که 
شناخت تأثیر و ضریب و نفوذ آنان مي تواند تصویري روشن تر از انتخابات هاي آینده نیز ارائه 
نماید. از گفتمان هاي بیان شده سه گفتمان با نامزدهاي حداقلي ممکن در عرصه انتخابات 
ریاست جمهوري 1400 حضور یافتند و با توجه به الگوهاي رأی دهی مردم ایران به رقابت 
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پرداختند. طبق فرض مقاله اگر نامزدهای همه این گفتمان ها به جز گفتمان معاند و برانداز 
از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و درصحنه عمل حضور پیدا مي کردند و مؤلفه های مؤثر 
نظام بین الملل هم تغییر محسوسی نداشت، حضور گفتمانی جریان های سیاسی و اجتماعی 
بر اساس سه گفتمان با زیرگفتمان های مشخص درصحنه آرایی انتخابات نقش آفرینی داشت.
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