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 Abstract 

The reformists, with its 8 years of presence in the political and social arena of the 

country in the years leading up to 2005, for various reasons, including; Lack of 

proper organization and organization, resistance to political structure, loss of 

social and symbolic capital, loss of power tools & etc., faced a hegemonic decline 

and eventually the loss of their hegemony. With the coming to power of 

Ahmadinejad's government and the unification of the system of government, the 

reformists practically became marginalized and did not show much mobility. 

However, with the 11th presidential election, the faction came out of the locker 

room in order and, given its contribution to the government's moderate victory, 

gradually began to plan and policy to re-emerge in power. So, the main question 

of the research is that; how do reformists view politics and power after the 1988 

presidential election? In addition, what are the social consequences of this 

approach? The research findings show that after the 1988 election, the reform 

movement first tried to pave the way for it to enter power in the form of a kind of 

"coalition and strategic partnership" policy with the moderate current, so that they 

could continue to influence Maintain the socio-political structure of the country. 

However, the poor performance of Rouhani's government on various issues, on 

the one hand, and the inability of the reformists themselves to make good use of 

their political and social capital in the field of power, led to the reform process in 

addition to losing its hegemony and political capital in the 1980s. , Practically 

face the decline of social 

acceptance and loss of social capital in the 90's. 

Keywords: Reformists, Politics, Strategic Partnership, Political Capital, Social 
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 (1388-1398)و پیامدهای اجتماعی آن  90در دهه  قدرت سیاسیبه طلبان اصالحرویکرد 

 1انیعلیرضا سمیعی اصفه

 2سید سجاد سجادی صفت

 چکیده  

و تاثیرگذاری   ، توانحاکمیت شدن  و یکپارچه  نهم  آمدن دولت   روی کاربا  جریان اصالحات  

بعنند از خود را در عرصه سیاست و قدرت تا حد زیادی از دست داد و ایننر روننند ن ولنن   

درپنن  فرصننت  بننا ایننر حننال. تر و نمود بیشتری یافت ویژه پر رنگ به  88وقایع تلخ سال 

با توجننه بننه  طلباناصالح، جمهوری ریاست  یازدهمیر دوره  انتخاباتسیاس  ایجاد شده در  

رینن ی و سیاسننتیذاری شروع به برنامهرفته  رفته،  ندپیروزی دولت اعتدال داشتدر    سهم  که

پیش رو پژوهش  اصل     پرسشبا ایر توصیف،  .  ندبرای حضور دوباره در عرصه قدرت کرد

د و نینناه  بننه چه رویکر  88طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری  اصالح  ایر است که؛

درپ  داشته ایر جریان  و ایر رویکرد چه تبعات اجتماع  برای    اند؟سیاست و قدرت داشته

ابتنندا  ،جریان اصالحات  88دهد که پس از انتخابات سال  های پژوهش نشان م یافتهاست؟  

مسننیر  ،بننا جریننان اعتنندال «کت استراتژیکشراو ائتالف »نوع  سیاست  سع  کرد در قالب  

همچنان توان تاثیرگذاری خود بر سنناختار خود را برای ورود به قدرت هموار کند تا بتوانند 

و روحننان  عملکننرد یننعیف دولننت با ایننر حننال  .  اجتماع  کشور را حفظ نماید  -سیاس 

طلبننان در از یننک سننو و ننناتوان  خننود اصننالحدر مسائل مختلف  برخ  نهادهای حاکمیت   

باعنن  خود در میدان قنندرت  نمادیرو  اجتماع  فرهنی ،های یه گیری صحیح از سرمابهره

، 80در دهه  خود    نمادیرو سرمایه    هژمون از دست دادن  اف ون بر  شد تا جریان اصالحات  

نینن   90در دهننه از دسننت دادن سننرمایه اجتمنناع  خننود    و  افول مقبولیت اجتماع با  عمال  

کیفنن  بننوده و روش -حایننر تفسننیریالزم بننه رکننر اسننت روش پننژوهش    رو شننود.روبه

 اسنادی بوده است.-ایگردآوری اطالعات نی  کتابخانه

سننرمایه ،  نمننادیرسرمایه  طلبان، میدان سیاست، شراکت استراتژیک،  اصالحواژگان کلیدی:  

 اجتماع 
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 بیان مسئلهمقدمه و  (1 44

رایننندی فطنن    معروف گشت،  دوم خرداد  جبههطلب که در ابتدا تحت عنوان  جریان اصالح

در قالننب ترجیحننات   از انقالب شکل گرفت و در نهایننت   دادهای پسرویمتر  تدریج  از  

سننید به رهبننری    1376ریاست جمهوری در سال  انتخابات  هفتمیر دوره    در  ده  مردمرأی

 ژرف همچننون تحننوالت 1376. مجموعه عننوامل  در سننال تبلور عین  یافت محمد خاتم   

، آمننوزش عننال گسترش شهرنشین ،  رشدصنعت  شدن و اجتماع  و معرفت  در ایران مانند 

اجتمنناع   ایینناهپقدرت یننافتر  بسترهایشدن، وسایل ارتباط جمع ، گسترش امواج جهان 

دموکراسنن ، هننای  آن را بننا اولویننت مولفننههای تفوق گفتمان   زمینهآن و همچنیر  نیرومند  

با تحوالت   خود  در تطابق  کارجریان محافظه  فراهم نمود. ناتوان آزادی، توسعه سیاس  و...  

کنننار گذاشننته شنندن   ،فوق و آسیب دیدن طبقه متوسط در ط  سالیان منته  به دوم خننرداد

وهای چپ اسالم  )خط امام ( و تحول تنندریج  اینندئولوژیک در میننان اکیریننت ایننر نیر

نیروها و تمایل آنها به مفاهیم  چون آزادی، قانون؛ عالوه بننر ایننر ائننتالف ایننر نیروهننا بننا 

های ساختار سیاس  جمهننوری اسننالم ، زمینننه بسننی  کارگ اران سازندگ ، در کنار ویژگ 

یانات موسوم به چپ اسننالم  را فننراهم آورد و بعنند از طبقات اجتماع  متوسط توسط جر

انتخابات دوم خننرداد شنناهد حضننور گسننترده طبقننات متوسننط در صننحنه سیاسنن  ایننران 

بننا حمایننت   طلبنن جریان اصننالح  حضور در قدرت باع  شد تا(.  2:  1388)نیاکوئ ،  بودیم

دو دوره مینندان پیننروزی در  )  چشننمییری  نمادیرهای سیاس  و  بدنه اجتماع  خود سرمایه

شننوراهای   سیاس  انتخابات ریاست جمهوری، ششمیر دوره انتخابات مجلس، اولننیر دوره

طلبننان هرچننه از به مرور زمان اصالحبا ایر حال و   ت کسب کنند.شهر و...( در میدان سیاس

هننای اجتمنناع  کننه توانسننته های ابتدای  به سمت جلو پیش آمدند مقبولیت و سننرمایهسال

هننای تر و در نهایت یمر از دست دادن سرمایهرنگ یدان سیاس  کسب کنند کمدر م  ندبود

در  درپنن هننای پنن ناکام قدرت هم از رقیب خود شکست خوردند. خود، در عرصه میدان  

، 1388به ویژه بعنند از حننوادل سننال     80طلبان در دهه  باع  شد تا اصالح  سیاست   میدان

شنندن بعضنن  از رهبننران نشننیر  که باع  خانننه  حوادث   ازعرصه قدرت کنار گذاشته شوند،

ح ب مشننارکت مانند    فعالیت شدن برخ  از اح اب مهم ایر جریانالو ممنوع    طلب اصالح

ها موتننور حرکننت که سالشد    ح ب اعتماد مل و  مجاهدیر انقالب اسالم    ،  اسالم  رانیا

یننازدهم،   جمهوری دورهانتخابات ریاسننت   دربا ایر حال،    .شدایر جریان را برعهده داشتند  

، دسننتیاب  استراتژی که در چارچوب آن  در پیش گرفتند.استراتژی نوین   ،  حاتجریان اصال

خواهانه کنار زده شد و در عوض عقالنیت و تدبیر های آرمانصددرصدی به اهداف و شیوه

-اصننالح گفتماندرون به تعبیر محمدریا تاجیک از فعاالن اصالح طلب، نشست.  آن    جای

فی یننک در ماکرو در گرو حضورطلب  حیات اصالحبر ایر باور بودند که تداوم طلب  برخ   

 موفقیننت گرو  طلب  را درهای نمادیر و اجتماع  اصالحمایهسر  است از ایر رو تمامقدرت  

ایر بود کننه اعتنندال مسننیر را همننوار کننند تننا   اصل  آنها  هدف  د وقرار دادن  گفتمان اعتدال

گفتمننان  90 با آغنناز دهننهبنابرایر  .به گردونه قدرت بازگردنداصالح طلبان در آینده بتوانند 
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ویننژه در یننازدهمیر دوره انتخابننات ریاسننت جمهننوری اسننتراتژی سیاسنن  بننهطلب   اصالح

تا بتوانند بار دییر در عرصه قدرت به ایفننای نقننش بپردازننند. حننال ی را اتخار نمود  جدید

،  80های خود در دهننه طلبان پس از ناکام اصالح؛  گردد ایر است کهپرسش  که مطرح م 

دهای گرفتننند و پیامنن در پننیش  ت  نیاه  به قدرت و سیاسچه رویکرد و    90در ابتدای دهه  

 ؟ه است چه بود نآحام   بدنه اجتماع   طلب  و حایر تصمیم برای جریان اصال

 

 بنیان نظری پژوهش (2

-جامعننهیربوردیننو  شناخت  پ جامعهبنیان نظری پژوهش ملهم از سامانه مفهوم  و نظری    

یه نمننادیر و سننرمایه مفنناهیم  همچننون مینندان، زبننان، سننرماشناس شهیر فرانسوی است.  

از ایر رو پننیش از ورود بننه دهد.  تشکیل م بندی نظری پژوهش حایر را  مفصلاجتماع   

 بح  اصل  و جهت فهم بهتر مویوع پژوهش حایر، ایر مفاهیم را توییح خواهیم داد. 

 اجتمنناع  علننوم دانشننمندان اصل  پژوهش عنوان به باید اجتماع   هایرویه  بوردیو،  نظر  از

 سننرمایه واره،نظری عادت اصل  مفهوم سه بوردیو  . شود  مطرح  اجتماع   واقعیت   تحلیل  در

 میدان و عادت، بیر  دیالکتیک   روابط.  دهدم   ارائه  اجتماع   هایرویه  توییح  در  را  زمینه  و

نظریننه پراتیننک  کننند،منن  تولینند را کننارگ اران اجتماع  های و عملکردهایرویهها،  سرمایه

 عملکننرد اجتمنناع  میدان=+ (سرمایه xواره عادت)شود: به شکل زیر الیوبندی م  بوردیو 

(Bourdieu,1984: 101.)  ،نخستیر مفهوم مهم در نظریه پراتیک بوردیو مفهننوم بنابرایر

ه چیونننه پینناماست برای توییح ایر ک   اینشانه  ،وارهواره است. از نظر بوردیو عادتادتع

قویا  اگرچهواره دهد. عادتهای فردی را شکل م کنش  رهنیات وهای اجتماع  و فرهنی   

پننذیرد بننا ایننر حننال بننه کلنن  سنناختارمند ز بافننت تنناریخ  و فرهنینن  تنناثیر منن ا

ی  هاای از قابلیت مجموعهواره تر عادتبه عبارت روشر (Bourdieu, 1977: 72.)نیست 

که فرد در طول حیات خود آنها را درون  کرده و در حقیقت بدل بننه طبیعتنن  ثانویننه   است 

 .کندای که فرد بدون آنکه ل وماً آگاه باشد بر اساس آنها عمل م ، به گونهوی میشودبرای  

 دهننندهنشننان  هم مان  سرمایه  واژه  ،ست بوردیو   در نظریه کنشکلیدی    مفهومدومیر    ؛سرمایه

 هننایداراینن   از(  عننادت)  مننردم  زیسته  تجربیات.  است   قدرت  منبع  همچنیر  و  قدرت  رابطه

 تاریخ  یافتهتکامل  هایموقعیت   خود  نوبه  به  که  شودم   ناش   هاسرمایه  مختلف  انواع  نسب 

تحننت عنننوان بوردیو از چهننار نننوع سننرمایه . کندم  تعریف  اجتماع   هایمحیط  در  را  آنها

 میاز مفاه  قایکه عم  بود  یهادهیا  ریدرگ   برد. اونام م اقتصادی، فرهنی ، اجتماع  و نمادیر  

- هننا منن هیانواع سننرما  شهیرا ر  یاقتصاد  هیسرمااز ایر رو    ،بودند  رفتهیپذ  ریتاث   ستیمارکس

 و  جننادیو ا  هیاشکال سننرما  یریبا د  هیسرما  ریا  ب یترک   یهاوهیش  ک دانست و عالقمند به در

از اهمیننت بوردیو    بُعد دییری از سرمایه که برای  (.28-31:  1388  لد،ی)ف  بود  ینابرابر  دیتول

ز نظننر بوردیننو مجمننوع اع  اسرمایه اجتمنن است.  سرمایه اجتماع   بیشتری برخوردار است  

اختیار داشننتر شننبکه ویا واقع  است که به فرد یا گروه  با توجه به امتیاز در  منابع مجازی

 گیننرد.ت متقابننل تعلننق منن شننده آشنننای  و شننناخش نهادینننهیبنن وکننمط بنن اپایننداری از رو
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46 (Bourdieu, 1992: 119) پننذیری را وقفه برای جامعهسرمایه اجتماع  اقدام ب  بازتولید

ناپننذیر کننه در آنهننا، شننناخت، بننه طننور پایننانای از مبادالت  سازد؛ زنجیره پیوستهمسلم م 

ای مشننخ  بودن سرمایه اجتماع  حاصننل از رابطننهشود. ب رگتر  تصدیق و باز تصدیق م 

بهننره به فراوان  از موهبت ایر سننرمایه    ابطووابسته به ایر است که شخ  مقابل در ایر ر

کننند سننرمایه (. سرمایه دییری که بوردیو بر آن تاکید م 151: 1384)بوردیو و دییران،  دارد

قدرت به رابطننه معنننای  اسننت، اثننر   رابطهکه محصول تغییر شکل    اینمادیر است؛ سرمایه

دارد؛ ایننر سننرمایه بننه ها مشننخ  منن خشونت غیرمادی اشکال دییر سرمایه را بر وجدان

 (. 99-100:  1385ت )شننویره و فننونتر،اننندوزی اسنن نوع  معنای آشکار وجوه دییر سرمایه

سننازی گفننتر در خصننور مشننروعبرای بوردیو سرمایه نمادیر نمایانیر راه  برای سخر  

گننر از ایننر طریننق اعتبننار و های سننلطهروابط قدرت از طریق اشکال نمادیر است که گروه

سازند. بنابریر سرمایه نمادیر منبع اصل  قنندرت اسننت؛ زیننرا افننراد اقتدار خودرا تیبیت م 

در اختیار صاحب سرمایه نمادیر مشروعیت استفاده از آن را در مقابل کسان  که کمتر آن را 

هننا در ایننر سننرمایه تجمیننع شننده و سننلطه و اننند. تمننام  سننرمایهدارند، از آن خود کننرده

 (.285: 1391کننند)نقیب زاده و اسننتوار،ا را در جامعننه فننراهم منن همشروعیت افراد و گروه

ای بننر مبنننای بنناور یننا نمادیر است. اعتبار چنیر سننرمایه  سرمایه سیاس ، شکل  از سرمایه

رمایه سیاس  بر مبنای اقنندامات تر، سستوار شده است. یا به تعبیر دقیقشناسای  امقبولیت و  

شمار اعتبار بخش  بواسطه کارگ اران  استوار شده است که آن را به یک شننخ  )و یننا ب 

های  است که کارگ اران آنها ند. اعتبار مذکور درست همان قدرتیک ش ء( اعطاء م  نمای

بوردیننو  (Bourdieu, 1991:192). کنننندش ء( شناسای  م را در یک شخ  )و یا یک 

کننند شود، یعن  سرمایه سیاس  که فرد کسب م بیر دو نوع سرمایه سیاس  تفکیک قائل م 

شود سرمایه سیاس  فننردی نتیجننه روننند و سرمایه سیاس  که از طریق نمایندگ  حاصل م 

رود. ده ایر سرمایه از بیر منن کند تجمع سرمایه است و با ناپدید شدن فی یک  شخ  دارن

گذاری توسط یک نهاد، میل یک ح ب سیاس  و یا سرمایه سیاس  گروه  از طریق سرمایه

آید. در سرمایه سیاس  گروه ، موقتا سننرمایه از جمننع دییر تشکیالت سیاس  به دست م 

: 1390)بابای ، شننود.ها و مناصننب نهادینننه منن شود و به شکل موقعیت به شخ  منتقل م 

48-44.) 

نظننام  مینندان از نینناه بوردیننو،. در سامانه فکری بوردیو است   یدییر  محوریمفهوم  میدان،  

 شود یک میدان از درونبوسیله افراد یا نهادها اشغال م یافته موقعیت های  است که  ساخت 

یابنند، دسننتیاب  بننه کاالها/سننرمایه )مانننند سننرمایه خود بر اساس روابط قدرت ساخت منن 

-Bourdieu, 2005: 229) در ایر میدان محل ن اع عامالن است  فرهنی  و نمادیر و...(

شننوند کننه محننل منازعننه و مبننارزه هسننتند، با اقالم  تعریف و مشخ  م   اهمیدان(230

اشننتغال،   ،(تحصننیل)فرهنینن   مسکر، تمای  و تشننخ     ،(سبک زندگ )فرهنی   کاالهای  

طبقه اجتمنناع  و... ممکننر اسننت بننه درجننات متفنناوت  خننار و   ،(سیاست )قدرتزمیر،  

 پیوننندی میدان  مفهوم  از سرمایه با  بوردیو   صورتبندی(.  135:  1385)جنکین ،  ام  باشندانضم
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واره عننادت  آن  در  کننه  اسننت   اجتمنناع   فضنناهای  میدان یا زمینه، ساختار.  داشت   ناگسستن 

یننا   هنناخصننلت   .شننودمنن   تعییر  آنها  هایارزش  و  شوندم   توزیع  هاسرمایه  گیرد،م   شکل

ون  کنننش هاست و میدان به لحاظ بیرهبخش عمل و رویاز لحاظ درون  الهام  ها،وارهعادت

جایینناه و موقعیننت سننلطه و سننروری دهد کسان  که در میدان  به و بازنمود را سازمان م 

وجننود توزیننع حفننظ ویننع موجود)نظننام مو  وردن راهبننرد بقنناآرسند درپ  به اجرا در  م 

سرمایه( هستند و در مقابل ناراییان به دنیال راهبردهای براندازی و تغییر ویع موجوداننند. 

شننوند کننه از سنن  پیننروز منن یدان های مختلف از جمله میدان سیادر نتیجه کسان  که در م

ثمره ایر پیروزی   .کاالهای نمادیر قدرتمند برای عریه به مصرف کنندگان برخوردار باشند

در میدان اجتماع  کسننب  را ازی نمادیر خود  است که شخ  پیروز حق تحمیل کاالهاآن  

میدان اجتماع  خشونت نمادیر به کار کنندگان حایر در  تواند علیه مصرفکند یعن  م م 

گیرننند. )لننش، ست که در معرض ایر خشونت قرار م برد و ایر مستل م همدست  کسان  ا

صوالت سیاس  میدان سیاس  جاییاه  است که در آن محاز نظر بوردیو،    (347-48:  1384

ها، تفسیرها، مفاهیم و رویدادها از طریق رقابت بننیر عننامالن ها، تحلیلنظیر نشریات، برنامه

هروندان  عادی که به درگیر در میدان سیاس  به وجود م  آیند. چنیر محصوالت  در بیر ش

ته اند، باید انتخاب شوند. از ایر رهیذر مخنناطره شناسننای  کنندگان تن ل یافجاییاه مصرف

غلط به می ان  که فاصله شهروندان از مکان تولید محصوالت مذکور پیوسننته بیشننتر شننود، 

 ,Bourdieu)  (1991:172ب رگتر خواهد بود.«

شننود و کنش، برای سوژه؛ قدرت عمل  و راهبردی قایننل منن بنابرایر، بوردیو با ارائه نظریه

گیننرد و ای بننه نننام مینندان شننکل منن های بازییران در عرصهها و واکنشقد است کنشمعت

بازییر براساس سرمایه خود )فرهنی ، اجتماع ، اقتصادی، نمننادیر( و خصننلت و عننادات 

 تواند به انجام عمل و طرح راهبردی اقدام کند.نهادینه شده م 

 ش 90طلبان به سیاست و قدرت در دهه رویکرد اصالح (3

، حذف اصالح طلبان از ساختار قنندرت در ایننران 1384نژاد در سال با پیروزی احمدی      

کاهش محبوبیت مردم  ایر جناح که جرقه آن عمال از دومیر دوره انتخابات   شتاب گرفت.

زده شده بود، در کنار رد صالحیت نام دهننای مطننرح ایننر جننناح و   1381شوراها در سال  

: 1395 ان،ینن ری)ام تشدید اختالفات درون ، ایر جناح را بشدت به حاشیه راندمهمتر از همه  

دهننندگان شننکل   مجلس هشتم نی  مانند مجلس هفتم در فضای مشارکت یعیف رأی.  (63

وه فضای مجلس پس از انتخابننات الو به ع طلبان در اقلیت ایر مجلس بودند، اصالحگرفت 

تخوش تغییرات  شد و نقش فراکسیون اقلیت و وقایع پس از آن دس  1388ریاست جمهوری  

طلبننان نتوانسننتند در مجلننس نهننم حالتر شنند تننا جننای  کننه اصنن رنگدر آن روز به روز کم

(. فضای حنناکم بعنند از سننال 201: 1393اسدی،  )فقیه ، زاکری و  فراکسیون  تشکیل دهند

حوادل نه تنهننا . ایر  سیاس  اجتماع  کشور در پ  داشت   عرصه  برایتبعات مهم   ،  1388

شنندن فعالیننت منحننل  موجننب   شدن برخ  از رهبران ایر جریان شنند بلکننهنشیرباع  خانه
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جبهننه مشننارکت ایننران  ،سازمان مجاهدیر انقننالب اسننالم برخ  اح اب مهم ایر جریان ) 48

ز عرصننه قنندرت ها عمال یمر کنار رفننتر اگونه آن( شد. بدیرح ب اعتماد مل و  اسالم   

 در مینندان انتخابنناتو  90بننا آغنناز دهننه  گذاری را هم از دسننت دادننند.رتوانای  کاف  بر اث

ع اسننتراتژی ار خننود در قنندرت و منندافگرایان( به دنبال اسننتمرحاکم )اصولجناح    ،یازدهم

در مقابل جریان اصالحات به دنبال تغییر ویع موجود و رسننیدن بننه حفظ ویع موجود و  

و چهننارمیر در انتخابات یازدهم  طلب گفتمان اصالح یراهبردها عرصه قدرت سیاس  بود.

اجتمنناع  و بازگشننت  احیای حیییت   روستا عبارت بود از؛    دوره انتخابات شوراهای شهر و

دسننت بننه    مجریه،  قوه  و  قدرت  سیاس   ساختار  به  مجدد  بازگشت   ،دوباره به صحنه اجتماع

ان بننه دنبننال بننه ینن خنناموش؛ ایننر جرگرفتر مدیریت شوراهای شهر و روستا البته با چننرا  

: 1392)داراب ،  .ده  مجلس شورای اسالم  دهننم بننودشوراها برای شکل  گیری قاطعدست 

49-48.) 

 1392در سال   و بازیابی سرمایه نمادین جریان اعتدالائتالف با ؛ میدان سیاست( 3-1

 انتخابات ریاست جمهوری یازدهم( 3-1-1

هننای ها و شخصننیت تشکلتالش  یازدهم،    ریاست جمهوری  انتخاباتهای  در میدان رقابت 

که به عنوان رهبر اصالحات شننناخته )  ی کشاندن خاتم  به عرصه انتخاباتطلب برااصالح

نشیر شده خانه ،1388در پ  حوادل بعد از انتخابات رو شد. خاتم   با ناکام  روبهشد(  م 

های داخل  ممنننوع اعننالم خبرهای مرتبط با او در رسانهای که حت  انتشار عکس و  گونهبه  

دانست که اگه به عرصه میدان سیاس  انتخابات پا بیننذارد اجننازه عبننور از و خوب م ،  شد

احننراز   مسنناله عنندم  .کردمرحله اول یعن  دریافت تاییدیه شورای نیهبان را کسب نخواهد  

 ه خاتم  خننود بننه آن اعتننرافک سخن  است    ،کندکه وی به آن اشاره م صالحیت خاتم   

« باالخره ما که نباید اجازه خودمان را به دست حضرات )مراد شورای نیهبان( بنندهیم»  دارد

-اصننالح  حیطننه  افراد که خننود را در  های مختلف  ازترتیب گروهبدیر  (.50:  1392)داراب ،

روز پننس از ارف بود؛ سه  تریر آنان نی  عکه شاخ داوطلب شدندکردند،  طلبان معرف  م 

طلب  که وارد تریر چهره در میان نام دهای اصالحشدهشناختهنام عارف به عنوان  اعالم ثبت 

ای رسننما در بیانیننه،  ، شورای هماهنی  جبهه اصننالحاتندشده بود  سیاس  انتخاباتمیدان  

یننربه نهننای  بننه عننارف و تننیم  کننند.رفسنجان  حمایت منن کرد که از کاندیداتوری   اعالم

ت  او نی  از سوی مجمع روحانیون مبارز زده شد؛ تشکل  کننه ریاسننت آن را محمنند انتخابا

حمایت ی مجمع روحانیون مبارز  خاتم  یعن  رهبر اصالحات برعهده داشت. شورای مرک 

-هننای اصننالحکرد که تشکلایر روند تایید م   خود را از نام دی رفسنجان  تصویب کرد.

یک از نام دهای اصننالح  و بر ایر باور بودند که هیچ  طلب تنها امیدشان به رفسنجان  است 

اند، از آن کاری ما و پایینناه اجتمنناع  طلب از جمله عارف که پا به عرصه انتخابات گذاشته
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آورننند و نتیجننه دهنده در ایران را بننه حرکننت دروردار نیستند که جمعیت خاموش رایبرخ

 سننع  کردننند تننا بننا. به همیر خاطر  (87:  1395امیریان،انتخابات را به سود خود تمام کنند)

و همچنننیر تجهینن  سننرمایه   باالی  برخننوردار بننودسرمایه نمادیر  که از  حمایت از هاشم   

 انتخابات  را به حداکیر برسانند.  هایرقابت  میداناجتماع  خود شانس پیروزی در 

اش، ورق بننه نفننع نهاو از یار دیری  رفسنجان  و حمایت حیت هاشم پس از عدم احراز صال

جریان اصالحات با التفات به ایر مویوع که در شرایط موجود، احتمننال روحان  برگشت.  

پیروزی عارف بسیار یعیف است و با عنایت به اینکه پیروزی جریان رقیب به من له پایننان 

رو )منتسننب بننه هحیات سیاس  آنها خواهد بود، تصمیم به ائتالف با جریان به اصطالح میان

رفسنجان ( گرفتند. در ایر راستا، تنها چهار روز مانده به برگنن اری یننازدهمیر دوره هاشم 

رهبر جریان اصالحات از شرکت   مدریا عارف با صالحدیدجمهوری، محانتخابات ریاست 

ای انصراف خود را رسما اعالم کننرد. پننس از ایننر گیری کرده و ط  بیانیهدر انتخابات کناره

های شاخ  اصالحات از جمله خود قدام عارف، ابتدا سید محمد خاتم  و بعد هم چهرها

محمدریا عارف یک  پس از دییری حمایت خود از روحان  را علننن  کردننند و آنچننه در 

توان داشتند برای پیروزی او به کار گرفتند. رئیس دولت اصالحات در حمایت از روحننان  

طلب هم نوشننتند کننه »سننتادهای عننارف، سننتاد های اصالحبیانیه رسم  صادر کرد و رسانه

 (.14: 1398روحان  شدند« )نظری، 

ا استفاده از قنندرت سع  کرد ببرای جریان اصالحات،  یک سرمایه نمادیر    میابهخاتم  به    

بپردازد تا روحان  را به عنوان شخص  که دارای صننالحیت و سیاس   سازی  زبان به مشروع

 پایینناهبدنننه اجتمنناع  از آن حمایننت کننند.   ومشروع جلوه دهنند  مورد حمایت وی است؛  

 نتخابنناتا  در  خننود  اصننل   گ ینننه  جایینناه  در  را  روحان   خاتم ،اعتبار    به  هم  طلبانحالاص

پس از ایر  داد، نشان هانظرسنج  که  همانطور  (.148:  1397نیا،  )مجیدی و رحیم پذیرفتند.

 روحننان   از  حمایننت   در  های بیانیه  سیاس  زندانیان  تعدادی  و  طلب اصالح  گروه  که چندیر

 همچنیر روحان  از طلباناصالح  حمایت   .کشید  فلک  به  سر  روحان   کردند محبوبیت   منتشر

 خنناتم  حماسننه»:  شنند  منننعکس  دادننندم   سر  انتخابات  از  قبل  شب   مردم  که  شعارهای   در

 از  حمایننت   در  دییننر  شعارهای  و  «طلب اصالح:  است   کلمه  یک  ما  رای»  ،«باید گردد    تکرار

 حسننر از نینن   هاشم ت یحما .( Kadivar & Abedini, 2020:15)هاشم   و خاتم 

 .داشننت   عهنندهبر   روحان  از  هاانیجر  و  هاگروه  آوردن  صحنه  به  در  را   اصل  نقش  ، روحان

 ،)ره( نیخم  امام  ت یب  ریهمچن  و   سنت  انیگرااصول  طلبان،حالاص  انیم  فالائت  جادیا  دری  و

 شنندنکینن هژمون عوامننل  از   کنن ی  بننه  و  کننردی  باز  را   اصل  نقش  ان،یجر  ریا  از  ت یحما  در

: 1397نیا،  )مجیدی و رحیم شدلیتبد  انتخابات  در   روحان  حسر  یروزیپ  و  اعتدال  گفتمان

-یعن  از تشننکالت اصننالح  «جمع»طلبان از  گونه بود که سرمایه سیاس  اصالحبدیر  (.148

 لب پست ریاست جمهوری نهادینه شد.یعن  روحان  منتقل شد و در قا «شخ »به طلب  
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طلبننان و جننناح راسننت  کننه رفسنننجان  و بننیر اصننالح ائننتالفسیاست پیروزی روحان  با  50

سیاست  که در قالب اسننتراتژی جانشننین  در ایننر روحان  در آن حضور داشتند محقق شد.  

ایننر سیاسننت میدان سیاس  انتخابات اتخار کردند و به تغییر قدرت سیاس  حنناکم کردننند.  

مسیر را   ک برای هر دو گروه سودمند بود؛ چرا که از یک طرفاستراتژیجانشین  و شراکت  

کرد و از سوی دییر به روحان  ایر طلبان در قدرت را فراهم م برای حضور دوباره اصالح

که بننه حمایننت طلبان  های سیاس  اجتماع  اصالحفرصت را داد تا بتواند به پشتوانه سرمایه

گیننری از بهننرهجریننان اصننالحات بننا    ،رواز ایننر  از وی پرداختند به دنبال کسب رای باشد.

 واره طبقات اجتماع  حام  خود به عرصه قدرت رسننم  بننازگردد.سرمایه سیاس  و عادت

گذاری که روی آن انجام دادند، توانست با حمایت جریان اصالحات و سرمایهنی   روحان   »

سرمایه جمع  که شامل به رسمیت شناخته شدن و قابل اعتماد بودن است را کسب کننند، و 

در ایننر روحان     (.69:  1393)محمدی لرد،  سیاس  انتخابات شود.از ایر طریق پیروز میدان  

کننه بننا هننیچ یننک از عناصننر   مراقب بود  یو،  نقش خود به نحو اکمل ایفا نمودتقریباً  مسیر  

و در ادامننه،  اصطکاک و تنننش پینندا نکننند چه از چپ و چه از راست طیف سیاس  ،اصل 

رغننم عل   های تلوی یون مطمئر او در مناظرهعملکرد  ای یافت و  هاو روند ف ایندهای  وعده

از   هننای سننرگرم  و تفریحنن برنامهکه در قالب  ها  ایر مناظره  تا به دلیل شکل)عمدایر که  

بننه ، اعتماد به نفس روزاف وننن   در آغاز یعیف ظاهر شد  تلوی یون طراح  شده بود(  سوی

 .(Ansari, 2016:8).متفکر شدگرای  به عنوان یک عملاو و باع  تقویت اعتبار   وی داد

 در میدان سیاست مجلس دهم،گام دوم ائتالف( 3-1-2

جریننان ، ی یننازدهمجمهور  است یر  در انتخابات   روحانموفقیت دولت اعتدال به رهبری  با  

 در کننههننای  گننذاریسننرمایهو با توجننه بننه   بیایداز حاشیه یه متر  اصالحات تالش کرد تا  

حضننور  یبرا یگذارت اسیو س ی یربرنامه شروع به به تدری دولت اعتدال داشت،   یروزیپ

در از     را ناشنن    روحننانجریان اصالحات پیروزی حسر    رایز  ؛دنقدرت ک   عرصه  دوباره در

و مشننارکت وی    بننا  در قالننب سیاسننت ائننتالف  ایر جریاناختیار قرار دادن سرمایه سیاس   

دانننند. منن  دولننت اعتنندالسیاسنن  در پشننتیبان  از  رقابننت    میدانها در  سرمایه اجتماع  آن

و اجماع حننداکیری رویکننرد حنناکم بننر مجلننس را  یکپارچی  کردند تاتالش  طلبان  صالحا

 بننه رسننیدن طلبنناناصننالح اصل  . استراتژیتغییر دهند و مجلس  کارآمد و عقالن  بسازند

 بننر ایننر بنناور بودننند کننه بودمهم  پیروزی نفس. از آنجاکه بود مجلس انتخابات در پیروزی

کسب را  مجلس هایکرس  از تعدادی بتوانند کمدست  شوند پیروز صدصدر نتوانند چنانچه

ایر سننع  بنننابر. منن  شنندخود یک موفقیت برای جریان اصالحات محسننوب  ایر کهنمایند

 و سننرمایه سیاسنن   آوردهروی    ائننتالفبننه سیاسننت    1392مانننند انتخابننات سننال  ه  کردند
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خود را ایر بار در میدان سیاس  انتخابات مجلس دهم در ائتالف با حامیان دولننت   اجتماع 

 به صحنه رقابت بیاورند.

 لیکه ما به دنبال تشننک نکته ریبا رکر ا  ،بود  کردهی  را راه انداز  «انیرانیا  دیام  ادیبن»که    عارف

جننناح را  رینن برنامه ا ریترمهمگفت:  م،یهمسو هست یهاو تشکل اح اب متشکل از  یاجبهه

و حضننور    بانیپشننت  میبتننوان  اگننر  ست و اف ود:ادر انتخابات مجلس    مردم  فعاالنه  مشارکت 

قطع خواهد بننود،   مجلس  طلبان در انتخاباتاصالح  یروزیپ  م،یباش  داشته  مردم را  یحداکیر

برنامه مننا  یرید و فهرست واحد در داخل جبهه اصالحات است   ارائه  برنامه اول ما اجماع و

 در مشننارکت  یبننرا ب ینن رق انینن جر ریروهننا و معتنندلانهیم با  یو همکار  ب یائتالف با رق   ین

 و  به عنننوان رئننیس دولننت اصننالحات  خاتم   .(50:  1393عشری،)اثن   عرصه قدرت است 

همه توانش را برای انتخاب روحان  به کار گرفتننه بننود و   1392انتخابات سال  در    کس  که

منظننور تشننکیل بار به ، ایرگیری کردرهرای  به کنادر ایر مسیر حت  معاون اول سابقش را 

را »تکننرار«   92مجلس همسو با دولت، با انتشار یک ویدئو از مردم خواست که اقدام سننال  

های تواند همه نقشهجمهور تحقق پیدا کند: »شرکت در انتخابات م های رئیسکنند تا وعده

ی  و آثننار دشمنان بیرون  و درون  کشور و انقالب و مردم مننا را نقننش بننر آب کننند و نتننا

رفسنجان  که نقش  پررنینن  در (. همچنیر هاشم 14:  1398)نظری،    درپ  دارد.ای  ارزنده

هننای سرشننناس بننرای پیروزی دولت اعتدال داشت با اشاره بننه رد صننالحیت برخنن  چهره

ای کننه رد صننالحیت شنندهاسفند مجلس شورای اسالم  گفننت: »افننراد شناخته  7انتخابات  

که نامدار نیستند به جامعه معرف  کنند تا در انتخابننات پیننروز شننوند، شدند، باید افرادی را  

جمهوری از آقننای روحننان  طور که بنننده بعنند از رد صننالحیتم در انتخابننات ریاسننت همان

درصنند   50درصد رای بیشتر نبود به باالی    3حمایت کردم و ظرف یک هفته وی که دارای  

 (.2: 1394رای رسید« )رفسنجان ،  

ای در شرایط  برگ ارگردید کننه توافننق هسننته  1394اسفند    درمجلس دوره دهم  انتخابات   

های انتخابات  سایه افکنده معروف به »برجام« کامال بر فضای رقابت   5+1ایران با کشورهای  

بود؛ چنانکه فضای سیاس  جامعه از رقابت و تعامل به سننوی دو قطبنن  موافننق و مخننالف 

های شاخ  ه شد. هر چند در ایر دوره نی  اکیر چهرهبندی و دوگانی  کشیدبرجام و صف

طلب با رد صالحیت مواجه شدند اما نام دهای تایید صالحیت شننده ایننر طیننف بننا اصالح

هننا، لیسننت واحنندی بننه نننام گرایان حام  دولت و کارگ اران و دییر گروهائتالف با اعتدال

  30تمننام    کننه  ت یابند، به طوری»امید« ارائه نمودند و توانستند به پیروزهای چشمییری دس

طلبان اصننالحرو  از ایننر    (.94:  1396نفر لیست امید در تهران رأی آوردند )فوزی و زارع ،

 هننا، با ائتالف  که آنرا تشکیل دهند  مجلس دهمتوانستند با همراه  حامیان دولت اکیریت  

ایجاد کردند توانستند گام دو خود را در جهت حضور خننود در مینندان قنندرت سیاسنن  بننا 

 موفقیت پشت سر بیذارند.
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 1396؛ سیاست تکرار در سال در میدان سیاست گام سوم ائتالف( 3-1-3 52

و کمننک بننه  1394و  1392ای کننه در انتخابننات کنننندهجریان اصالحات بعد از نقش تعییر

سع  کردند تا حمایت خننود را از بار دییر  های مل  داشتند،  رانحصول برجام و کاهش بح

نشننان دهننند و نقننش   1396روحان  در میدان سیاس  انتخابات ریاست جمهوری در سننال  

و نمننادیر های قبل ایفا کنننند. سننرمایه سیاسنن   موثر خود را  در میدان سیاس  همانند دوره

ان  در برابننر پوپولیسننم اقتصننادی اصالحات و حمایت بدنه اجتماع  آن در پیننروزی روحنن 

مینندان سیاسنن  همچننون هم نقننش مننوثری داشننت. در ایننر    1396رقبای وی در انتخابات  

دعوت محمد خاتم  به عنوان سرمایه نمادیر جریان اصالحات از مننردم و ،  1392انتخابات  

پاسخ بدنه اجتماع  به ایننر دعننوت نقننش مننوثری در پیننروزی روحننان  و پیننروزی قنناطع 

 لبان در انتخابات شورای شهرهای ب رگ داشت.طاصالح

کنم« ینناد سیدمحمد خاتم  با انتشار یک وینندئو کننه از آن بننا عنننوان سیاسننت »تکننرار منن 

شود، با تمجید از عملکرد روحان  از بدنه اجتماع  خود درخواست کرد که در انتخابات م 

تری را بننرای ی مناسننب ای توانسننت فضنناپیش رو بار دییر به او رای بدهند: »توافق هسننته

الملل  ما را ارتقننا دهنند...  بننا زندگ  مردم و بهبود امور ایجاد کند و ویعیت و حیییت بیر

ایم، مسننائل  را حننل کننردیم و مسننائل  راه رسیده  ایم که به نیمهروحان  راه  را آغاز کرده

ه دکتننر روحننان  و تری را باید حل کنیم و با او ایر راه دشوار را ادامه بنندهیم. تجربنن ب رگ

رساند که به او رای بدهیم تا بتوانیم مسائل را به کمننک همکاران گرام  او ما را به اینجا م 

تر، کارآمنندتر و همسننوتر بننا هم حل کنیم... در دولت روحننان  و کابینننه آینننده او منسننجم

آییم و بننه های ملننت تحقننق خواهنند یافننت. منن جمهوری و شعارهای او و خواسننت رئیس

وگو، قانون در عمل و استیفای دهیم، برای آزادی در اندیشه، منطق در گفت ن  رأی م روحا

: 1398مان« )نظننری،  ر جامعننهشدن عدالت اجتماع  و اقتصادی دحقوق شهروندی و پیاده  

طلب  با مردم سخر گفت اصالح  با گفتمان، روحان   96ریاست جمهوری  در انتخابات  (.  14

خی ش اجتمنناع  خننود را آغنناز   ،ای بود که با اقبال به ایر گفتمانجامعهاش  و پشتوانه رای

و روحان  با نظیر را رقم زد ایر مساله به کمال خودش رسید و یک رخداد ب   96کرد. سال  

، نوع  حمایننت راهبننردی جمهور شد. بنابرایر ایر ائتالف و حمایت میلیون  رییس  24رای  

-طلبانه در چارچوب واقعیننت حفظ هویت گفتمان اصالحو طبیعتا در دولت دوم نی  با    بود

بنننابریر   (.7:1396)ناصننری، داد.م روی دولت باید ایر حمایت و تعامل را ادامه های پیش

، پیشننیری  همانند دوره  1396  ریاست جمهوری  پیروزی روحان  در میدان سیاس  انتخابات

ائتالف و شراکت همچنیر سیاست  ،  سیاس های اجتماع  و  با نقش موثر و پشتیبان  سرمایه

 گردید.گفتمان اصالحات با گفتمان اعتدال عمل   استراتژیک  
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 90طلبان به سیاست در دهه پیامدهای اجتماعی رویکرد اصالح (4

گردد ایر است که چرا به رغم موفقیت ها و دستاوردهای پرسش  که در ایر جا مطرح م 

از رویکرد ایر جریان بننه و حمایت بدنه اجتماع     90سیاس  جریان اصالح طلب  در دهه  

سننرخوردگ  سیاسنن  بروز  شاهد     96از سال    ،  در نیمه نخست ایر دههقدرت و سیاست  

ای اجتمنناع  در هنن گیری ناآرام  و شننورشتماع  و شکلهای مختلف اجبخشاجتماع   

به ایر پرسش با اتکاء به چارچوب نظری ایر پژوهش، کنیم  در ادامه تالش م   ایران بودیم

 پاسخ دهیم.

 (طبقات فرودست و ضعیف؛ شورش و  ناآرامی اجتماعی4-1

ارائننه  جمهننوری،پس از تصدی مقام ریاست   تریر دغدغه دولت روحان مهمتریر و فوری  

حننوزه های اقتصادی بود کننه از قضننا بننه  رانه برای حل مشکالت و نابسامان تدبیری امیدوا

روحننان  تننالش از ایننر رو،    الملل  کشور گره خورده بود.سیاست خارج  و پیوندهای بیر

تر و حت  را در برخ  موارد عریه تصویر اجتماع  لیبرال  کرد تا با برقراری تعامل  منطق 

-اصل  روحان  جهت حل بننروعده    الملل  ایر گره کور را باز کند.ر صحنه بیراز دولت د

خننتم  )برنامه جامع اقدام مشننترک( 1به برجام 2015در سال ای پیچیده سرانجام بست هسته

حسر روحان  در ای که در سایه برجام به روی کشور گشوده شد، دولت »در پ  روزنه شد.

توانست اقتصاد کشور را از سقوط نجننات دهنند،   نخست ریاست جمهوری خودچهار سال  

کنناهش دهنند،  %9را بننه  %40برسنناند، تننورم  %7رشد اقتصادی منف  را به رشنند اقتصننادی 

-میلیننارد دالر سننرمایه  12حنندود  د و  صادرات نفت را به شرایط ماقبل تحریم ها بازگرداننن 

م 2018حننال، از میانننه سننال ایننربننا (,2018Salimpour)گننذاری خننارج  جننذب کننند؛ 

ای به برجننام خروج یک جانبه ایاالت متحده از برجام، شوک غیرمنتظره  (1397)اردیبهشت  

ناش  از ایننر توافننق و موجب شد تا تمام م ایای اقتصادی  ای وارد کرد و  و مذاکرات هسته

ای و بننرود. در کننل، سرنوشننت برنامننه هسننتههمچنیر امید برای نجننات اقتصنناد را از بننیر 

پیامدهای اقتصادی آن یربه ب رگ  به توانمندی و کننارای  اسننتراتژی بقننای ارائننه شننده از 

در میان هواداران و نخبیان اصل    ای مشروعیت خود راسوی دولت وارد نمود. برنامه هسته

هننای هننا و ننناآرام آن منجر گسترش ناریننایت  حکومت از دست داد و پیامدهای اقتصادی

اجتماع  گردید و توانای  دولت و حاکمیت برای اعمال کنترل اجتماع  را به شننیوه نننرم را 

 به چالش کشید. 

هننای بروز ناآرام شاهد    1396ل  در ساایران    ،و اجتماع های اقتصادی  در واکنش به بحران

شننهری و   پنناییرای بننود کننه پاییاههننای اجتمنناع  آن را عمنندتا طبقننات  ردهاجتماع  گست

 
1  JCPOA  
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دادند. ایر خینن ش اجتمنناع  تشکیل م   2جامعهو محروم  روستای  و بویژه اقشار فرودست   54

، مانند بودانقالب ب که برخ  آن را »جنبش نان« نامیدند، به لحاظ گستره جغرافیای  پس از  

اعتراض آنهننا ایننر   هایشیوه  و  معتریان  شعارها و مطالبات  کنندگان،  شرکت   همچنیر تنوع

ایننر هننای  نخستیر نشانه»  های اعترای  پیشیر متمای  م  ساخت.جنبش را از سایر حرکت 

 پدیدار شد کننه اعترایننات عمنندتا بننر  در شهر مشهد  1396  /   2017در اواخر سال    ناآرام ،

ود. ایر اعترایات ن دیک به صد شهر را دربرگرفننت در حننال  شرایط بد اقتصادی متمرک  ب

های آنها فراتر از مسائل اقتصننادی بننوده و بننه انتقنناد از نظننام سیاسنن  که اهداف و خواسته

امننا گسننترده )، تظاهرات از اعترایات «جنبش نان»کشیده شده، ط  یک سال پس از طغیان  

تر تغییر یافته است، اعتصابات  کننه در دوره یافتهیافته( در خیابان به اعتصابات سازمانسازمان

نننوروز پننور، در پژوهشنن   .(Azadi, 2019: 43.)مانند بننوده اسننت جمهوری اسالم  ب 

( 2هننای دوراننن  و  ( انیینن ه1را بننه دو دسننته اصننل     96های معتریان دیماه  میدان  انیی ه

هننای دوراننن  کننه کند. بر پایه ایننر پننژوهش انیینن شهای بنیادیر تقسیم بندی م انیی ش

به خیابننان آورد عبننارت بننود از؛ ناامینندی از حسننر   1396معتریان را در اعترایات دیماه  

هننای بنیننادیر روحان ، تجربه سقوط آزاد اقتصادی و ناامیدی از روند اصالحات و انیی ش

های حیات  مانند)اقتصادی، محننیط اند عبارتند از انیی هبندی شدههکه خود در دو مقوله دست

های رهن  یا فرهنی  مانند تبعننیو و تحقیننر، محرومیننت زیست  و نیاز جنس ( و انیی ش

-199:  1398جننوی  و ناامینندی )نننوروز پننور،  نسب ، انیی ه اخالق ، امر ایدئولوژیک، لذت

218.)   

در   معترض در نقاط مختلف کشور همینن  یهاروهگ  1396  یدر دمعتقد است  آصف بیات  

بننه   ارتبنناط یتکنولوژ واسطهزدند و به  ابانینسبتاً واحد دست به اعترایات خ   بستر زمان

مخصور خودشننان   یهاعنوان گروه واحد درخواست ها بهگروه  ریا   هم گره خوردند. ول

باختیان مال ، آب ب یافتاده، کشاورزان برادستم د عقب   یمیالً کارگران برا  دند،یکش  ادیرا فر

فرودست به خاطر مطالبات خودشننان )شننغل   طبقه  شتریاز همه ب  دیاندازشان و شاپس  یبرا

البتننه   انینن م  رینن (. در ا...و   اخالقنن   سیدر برابر پلنن   ت یمتوسط و امن   آبرومند و سطح زندگ 

نبودننند.  ریچننندان سنننی  کردند؛ ولمطرح   ین  مشخص  اسیس یبودند که شعارها   کسان

 ان،یمتفنناوت )فرودسننتان، زنننان، دانشننجو   اجتمنناع یهایاهیمعتریان با پا  98در آبان     ول

و   تر عمننوم  یهامخصور خودشان درخواسننت   یها تیبا وجود ناریا  و...(  ریجوانان، فق

را بننه  98آبان  انیمهم بود که جر اریبس رییتغ کیرویداد،  ری. ای را مطرح ساختندتر اسیس

هننای مختلننف هم، گروه  98در اعترایات آبان  .  کرد  ترکین د   انقالب- جنبش اعترای  کی

 
ها را محصول ریزش طبقه متوسط جدید از منظر سرمایه اقتصادی و نارضایتی این  این ناآرامیشناسان ایرانی برخی از جامعه  2

 .دانند میزده از وضع موجود و همراهی آن با طبقه پایین طبقه بحران
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ها ویژه از شهرستانخصور جوانان و زنان و اقشار فرودست بهاجتماع  شرکت داشتند، به

ر مننناطق درآمنند دولنن  حضننور اقشننار کم   اجتمنناعای جغرافیننای  و  های حاشیهو شهرک 

  ها نقننش طبقننهمیان آن  و  پیرامون ، به عبارت  اقشار فرودست اقتصادی بسیار چشمییر بوده

گننران اجتمنناع ، به اعتقاد بسننیاری از تحلیننل  .(1398)بیات،فرودست بسیار مهم بوده است 

کردننند بلکننه اعترایات اخیر به گران  بن یر را طبقات باال و متوسط جامعه نمایننندگ  نم 

نننوع حرکننت از   قات پاییر جامعه بودند. در واقعبنیان اعتراض در غالب شهرهای کشور طب

تریر تنناثیر مهم بودیم.و شاهد خودآگاه  بیشتر طبقات فرودست و محروم   بودپاییر به باال  

اعتمننادی، ناامینندی و ینناس در سننطح کننالن جامعننه افنن ایش ب   توانم   اعترایات اخیر را

شکاف میان دولت با مردم اسننت. فننار  از یننربه اقتصننادی، بحنن    مساله کنون و    دانست 

بننه اعتقنناد  (.1398مقنندم،  )قراینن گران  بن یر، یربه سیاس  ب رگ  را بننه دولننت وارد کرد

کنناهش   ت،ینن مننردم، احسنناس محروم   تیناریا  1398  مهمتریر مولفه اعترایات  ابوالحسن

  ناراینن   دایشنند   اسنن یمردم ما در جامعه نسبت بننه نخبیننان س  و... است.   اجتماع  هیسرما

 شننانیو برا دانننند جامعننه نم  اسنن یاداره س یبننرا ت یهننا را صنناحب صننالحهسننتند و آن

 رسال اسننت کننه از اواخنن  ریچند  اجتماع هیدر حوزه سرما  ژهی. به وستندیقائل ن  ت یمشروع

 رو به کنناهش اسننت  رانیدر ا  عاجتما هیسرما دهد ها نشان مآمار 80دهه  لیو اوا  70دهه  

  ن ولنن  ریسنن  رینن هننا ااز نهاد   در برخنن ،  ها و اعتماد به نخبیانبه نهاد  اعتمادایر که    ژهیبه و

یر ناکارآمنندی دولننت در ابنننابر  (.1398)ابوالحسننن ،  .  ونیاسنن یاست میل اعتماد به س  دیشد

مسننائل  چننون؛ فسنناد، تر از همننه اقتصننادی، و  های مختلف سیاس ، اجتماع  و مهمبخش

رودسننت تبعیو، فاصله طبقات  و... باع  شد تا فشارهای زیادی به جامعه به ویژه طبقننه ف

دولننت سرخوردگ  سیاسنن  در بدنننه اجتمنناع      نوع  گیریموجب شکلوارد و به تدری   

و اجتمنناع   های  سرمایهمنجر به افول چشمییر    ایر ناکارآمدی،ثمره  در نهایت    ،ودشمستقر  

   گردید.روحان   دولت طلبان و  حاصالنمادیر 

  تفاوتی سیاسی(طبقه متوسط؛ بی4-2

 یانکتهبا ایر حال    است   یاشناسان معتقدند که طبقه متوسط موتور محرک هر جامعهجامعه

، به محاق رفتر نقش طبقننه متوسننط در تحننوالت خیر روی دادچند سال اکه در اعترایات  

 98و همچنیر آبننان  96در دیماه  گرفتههای بارز اعترایات شکلیک  از ویژگ جامعه است.  

 بننود،  هاناآرام   یرا  به  تروسپی  از  اجتناب ایر طبقهفرهیخته و  رنگ طبقه متوسط و  کمنقش  

 و  یفتضننع   نتننای  از  متوسط  طبقه  قاطبه  هانیگراواقعی  ها نیران  شاید دلیل اصل  ایر رفتار،

  کنن ینو    فراسننت   به  متوسط  طبقه.  باشدآن    ناخواسته  تبعات  و  یرانادر    دولت   شکننده شدن

 یافرقه  ی گراافراط  وخارج     همداخل  ،ی اقتدارگرا  ، ناامن  روند،  رای  نتای   که  ت اس  افتهیدر

 ازطح  سنن   رینن کرده و اترکالیرا راد  تجمعات  ریجامعه ا   نپایی  طبقات  حضور  ژهوی  به  ت،اس
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-مسننالمت   و  ی پرهینن خشننونت   متضننمر  که  طمتوس  طبقه  کیبا فرهنگ استراتژ  سمیکالیراد 56

 بننه  ططبقننه متوسنن   هننایتهخواسیت  ماه  ناهمیون   نی   دوم  یلدل  دارد.  رتیاست، مغا  ی جو 

 طبقننه  هننایخواسننته.  ت هاسنن ننناآرام   یننرا  کنشیران  هایخواسته  با  آن  هختیفره  بخش  ژهوی

 هننایتهخواسنن اما    ت اس  کیدموکرات   اسسی  اتمطالب  و  زندگ   بکس  ز جنسعمدتا ا  طمتوس

منننابع و  ژهیوبه  ها،فرصت  و منابع بازتوزیع ت خواس توانم  کالم یکدر    ابانخی  رانکنشی

  کنننون  طیمنننابع در شننرا  عیتوز   قیحقالیوی    آنها،  گمان  در  ت؛دانس  یاقتصاد  یهافرصت 

جامعننه   مختلف  اراز اقش   میعظ  یهابخشی  انیاردهیو ناد  یواز تبع  الی درجه با  با  کشور

 (.  29-31: 1397 د،یپورسع) است  همراه

مشننکالت   لینن کوچک شده و به دل  رانیطبقه متوسط به شدت در ا  یمتماد  یهاسال   ط  

نخبیننان مننروز طبقننه متوسننط جامعننه و  اطبقه وارد شنند،    ریکه به ا  ی و فشارها  یاقتصاد

 رینن اننند و ااز دسننت داده  یادینن و تحوالت جامعه تا حد ز  ریینقش خود را در تغ   اجتماع

 یهنناگروه  یریگ و شننکل  یمجنناز  یفضننا  یننرید  یاسننت. از سننو   دهییگرا   نقش به سست

 مکنن   یرید  لیاز دال  یرید   کیرفته،    ریکه نقش معتمدان و نخبیان در آن از ب  یاگونهقارچ

با بننروز  رسد به نظر ماز ایر رو، نقش طبقه متوسط در تحوالت جامعه است.  رنگ شدن  

 رینن واکنننش جامعننه در برابننر ا  ،یو اقتصنناد   اسنن یس  ، مشکالت در ابعاد مختلف اجتماع

  کنناف   زننندگ   یهااسننت کننه از فرصننت    طبقات محروم و مردمنن   یاز سو   شتریفشارها ب

اسننت و   ت یریو فاقنند منند   ختییرمهبه شننکل بننه  شتریب  ها ناآرام  ری. استندیبرخوردار ن

آغنناز شننده، از  96دی  در کشننور مننا کننه از    ها نوع ناآرام.  رودب  ی ممکر است به هر سو 

کننه نخبیننان جامعننه و طبقننه  ی هننا ناآرام برنامننه، ب  یها ناآرام   عنیدست است    ریهم

. در شننوند متعجننب م  اعترایننات  ریرا دارند و خود آنها از ا  ریتأث  ریمتوسط در آن کمتر

و   سننتندیبا  دیکجا با  ها، ناآرام  ریدر ا  که  رندیبی  میتصم  توانند حال سرگردانند و نم  ریع

 یهنناانیجر  عنی دیام یکه افتاد، آن کورسو   در اتفاقات 96ماه  یدفاع کنند. د  از چه کس

  بکنننند و حالننت انفعننال  دینن چننه با  هیقض  ریبا ا  دانستند دچار مشکل شدند و نم   اسیس

کننه اوینناع از   مینن قننرار دار   تی. ما در ویعکردند اتخار م  ویید و نق  وایعداشتند و م

  (.6: 1397) معیدفر، است کنترل نخبیان و طبقه متوسط خارج شده  

 هه گذشته، شنندیدا احسنناس سننرخوردگ د  بویژه در دوطبقه متوسط جدید  به طور کل ،  

. بخش  از ایر سرخوردگ  به مسائل سیاس  و بخش  دییننر بننویژه بننه مشننکالت کندم 

گننردد. مناسب  ندارند بر منن   آمدای و درانداز حرفهکه جوانان چشم  مسالهاقتصادی و ایر  

در نبود اب ار مشارکت طبقه متوسننط جدینند و نهادهننای واسننط قدرتمننند مانننند احنن اب، 

بننا واقعیننات ت  در مقاطع  مانند پدیده دوم خرداد  های غیردولها و تشکلاصناف، اتحادیه

شویم. ایر همان نمایندگ  طبقه متوسط جدید نارای  اسننت رو م غیرمترقبه سیاس  روبه
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 ( 78-76:  1395نیکنن ،  کند )آبشود و تنش ایجاد م که یکباره در صحنه جامعه ظاهر م 

چنانچه موقعیت اقتصادی طبقه متوسط جدید یننا بخشنن  از »توان گفت  از نیاه بوردیو م 

بننه واسننطه تاثیرگننذاری دستخوش تحول بنیادیر شننود  در جامعه    -پاره طبقات–آن طبقه  

اساس  سرمایه اقتصادی بر سرمایه فرهنی  و ایجنناد تمننای  طبقننات  در میننان افننراد طبقننه 

گیرد و افننراد حران قرار م های ایر طبقه نی  در معرض بوارهمتوسط جدید در واقع عادت

اقتصادی خود تمننای  توانند به دلیل تضعیف موقعیت دهنده طبقه متوسط جدید نم تشکیل

جننا کننه سننرمایه های طبقات  خود را حفظ کنند. به ایر ترتیننب، از آنوارهطبقات  و عادت

تضننعیف فرهنی  نی  ارتباط  عمیق با سرمایه اقتصادی دارد در بلندمدت چنانچننه فرآیننند 

الشعاع قرار خواهد داد مایه فرهنی  ایر طبقه را نی  تحت طبقه متوسط جدید ادامه یابد سر

بقننه رفتننار طمد ایر روند تغییننر  اپیدر نهایت،  (.  129-1398:127  ،نیری، رفیع  و سمیع )

-دهنده ایر طبقه که بننهبخش عمده تشکیل  ، از رفتار رات متوسط جدید در میدان سیاست 

مینن  و مشننروع تمایننل دارد بننه رفتننار آهای مسالمت جامعه و حل منازعات از راهثبات در  

. به باور بسیاری، وابستی  طبقه متوسط خواهد بودسیاس  رادیکال در اشکال گوناگون آن  

و به صورت اخ  طبقه متوسط جدید در ایران به قدرت و نبود استقالل اقتصادی در ایر 

بنندیل دولننت در ایننر قتصاد رانتنن  در ایننران و نقننش بنن ا طبقه که عمدتا متاثر از سرشت 

ساخت اقتصادی است موجب شده تا طبقه متوسط جدید نتواند برخالف بسیاری دییر از 

کشورهای پیشرفته و حت  در حال توسعه جاییاه باالی  در زمینه اثرگننذاری بننر تحننوالت 

 بننا بنندیر ترتیننب، .(Zahirinejad, 2014: 63)اجتماع  در ایران داشته باشد  -سیاس 

 گذشننته،  دهننه  چننند  در  سیاسنن -اجتماع   جبهه  در  طلباناصالح  محدود  موفقیت   به  توجه

 تغییننر بننرای مناسننب  کانال عنوان به اصالحات را جنبش دییر مردم  از  توجه   قابل  بخش

 پایینناه  تضننعیف  بننا  را  اجتمنناع   بننازییران  فضننای  همچنننیر  هاگیرند. تحریمنم   نظر  در

 و  هننادارای   فرسایش  شاهد  که-ایران  در  مدن   جامعه  فقرات  ستون-متوسط  طبقه  اقتصادی

اقشار و طبقننات   کل   خرید  قدرت  کاهش  در نهایت با.  کرد  محدود  بود،  آنها  اندازهایپس

 ادامه  را  آن  بتوان  که  شد  آن  از  ترگران  بسیاری  برای  اجتماع   گریکنش  مختلف اجتماع ،

 داد.

   نهادهای مدنیوضعیت ( 4-3

حسننر دولت ائتالفنن   روی  های پیشیک  از چالش  گران سیاس ،به زعم بسیاری از تحلیل 

ه بود کنن های فردی و اجتماع   ند اعطای آزادیروند بسیار ُکدر حوزه جامعه مدن   روحان   

با انتشار منشوری با عنوان »منشور حقوق شننهروندی« بننر تننالش   1395در سال    شخ  او

جمهننوری اسننالم  فصل سوم »قانون اساسنن «    تاکید وی به    .داشت نها تاکید  برای تحقق آ

 -به ویژه آزادی بیان و برپای  اجتماعات-اعطای حقوق شهروندان  اشاره داشت که بر  ایران  
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 بننه  اجتماع   هایگروه  از  برخ . اگرچه پس از روی کار آمدن دولت روحان ،  کندتاکید م  58

 در اجتماع  امید فضای و  دکردن  تجربه  را  شده  کنترل  و  محدود  بازگشت   ،شده  رانده  حاشیه

 دموکراسنن ،  بننرای  کم   هایفرصت دمیده شد، با ایر حال در دولت یازدهم همچنان    ایران

 گروههننای اجتمنناع  بننود. دسننترس  در  منندن   حقننوق  هایگفتمان  همچنیر  و  مدن   جامعه

 اجتمنناع   هنناینابرابری  یا  جوانان  یط ،محزیست   مسائل  مانند  اجتماع   هایحوزه  از  برخ 

 مانند  اجتماع ،  هایجنبشبرخ  دییر از    که  حال   در  د،نبود  مدن   هایکنش  اف ایش  شاهد

پس از روینندادهای سیاسنن  سننال   کارگری  جنبش  و  دانشجویان  جنبش  زنان،  حقوق  جنبش

 . شدندهای  روبرو  همچنان با محدودیت  1398

 منندن   هایسازمان  بر  دقیق  بسیار  نظارت  از  همچنیر  دولت به گفته بسیاری از فعاالن مدن ،  

. دکننرم  استفاده مل  و محل ، استان   سطح  در  آنها  عملیات  در  مداخله  برای  راه   عنوان  به

 خننود  صنف  بازگشای   برای  خبرنیاران  ،1392  سال  در  روحان   پیروزی  از  پسبرای نمونه،  

 سننابق  اعضننای  از  یکنن اننند.  به هدف خود نرسیده  امروز  به  تا  اما  دادند،  هم  دست   به  دست 

 مواجننه  متفنناوت  مشننکل  دو  بننا  گذشننته  هایسال  در  ما»  :گویدم   صنف  ایر  اجرای   هیئت 

 امنیتنن  دسننتیاه بننا را ما ،قرنطینه. صنف  فعالیت   ممنوعیت   و  اداری  ساختمان  تعطیل .  بودیم

 قننوه.  روبننرو سنناخت   اجتمنناع   امور  و  کار  وزارت  با  را  ما  ،فعالیت   ممنوعیت   و  قضائیه  قوه

 بننوده  هاسال  آن  در  صنف  ایر  امنیت / سیاس   موایع  نتیجه  قرنطینه  ایر  که  کرد  اعالم  قضائیه

 مننذاکره  اطالعننات  و  کننار  اسننالم ،  ارشاد  وزیر  سهبا    و  آمد  کار  روی  روحان   سپساست.  

 طننرف  از  نوشننتیم،  نامننه  چننندیر  کردیم،  مالقات  جمهور  رئیس  معاون  با  بار  چندیر  ردیم،ک 

 هننایوعننده  صنننف  ایننر  بازگشای   خصور  در  نی   وزیر  سه.  کردیم  صادر  بیانیه  خبرنیاران

 نشننان ما به گذشته سال چهار .«است  نرسیدهایر مذاکرات تاکنون به جای     اما.  دادند  مبهم 

 روحننان   آقننای  دولننت   اولویننت   در  آنهننا  توانمندسازی  و  صنف   هایتشکل  ویعیت   که  داد

 در دولننت  هایسیاست  از را خود انتقاد نی  معلمان  صنف   کانون  فعاالن  از  دییر  یک   .نیست 

 نینن  دوازدهننم احتمنناالً و یازدهم  دولت : »کنداینیونه بیان م   معلمان  صنف   هایتشکل  قبال

 دولننت . ]...[  کندم   پیروی  نیران کننده  مش   خط  یک  از  ها،انجمر  هایفعالیت   کنترل  برای

 چنننیر اسننتقالل  به  هامکانیسم  ایر،...کندم   دخالت   هاانجمر  کار  در  مختلف  هایصورت  به

 .(Voluntieer activists, 2018:43).«زندم   آسیب  های انجمر

رو یرورت ه عنوان یک شخصیت میانهب  92های انتخابات  سال  در رقابت همچنیر  روحان   

-های مدن  توسط سازمانظارت مداوم بر دانشجویان و انجمرگسترش ویعیت امنیت  و ن

آزادی بیشتر مطبوعات و آزادی بیان و توجه بننه   را رو زیر سؤال برد و از نیاز به های امنیت

دولت حسر روحان  در دور نخست برای نمونه،  مسائل مربوط به حقوق زنان سخر گفت.  

ای در بنناره انتقادهننای داخلنن  و خننارج  ف ایننندهپس از معرف  کابینه جدید با    همچنیرو  
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بننر ایننر باوراسننت  -نماینده سابق مجلس -عل  شکوری رادغیاب »وزیر زن« روبه رو بود، 

بننود پشننت پننرده سیاسنن  که، عدم معرف  احتمال  نام د زن برای وزارت به دلیل فشارهای 

(Salimpour,2018.)  بننر  شنندید  هایمحنندودیت   از  برخ   دولت یازدهم،  کارآمدن  روی 

 ایننراندر دوره وی، جامعننه منندن  .  برداشت   را  بود  های قبلدولت   مشخصه  که  زنان  فعالیت 

 بننه بازگشننت  بننه احیننا ایننر حننال، ایننر ، بابود زنان غیردولت  هایسازمان آرام ظهور  شاهد

 اصننالحات  هایسال  طول  در  غیردولت   هایسازمان  فعالیت   از  حاک   که  آشکاری  گریکنش

هننا نینن  اقلیننت رویکرد و عملکرد دولت نسبت به ویننعیت  اف ون بر ایر،  نشد.    تبدیل  بود،

 امید چندان   سنت،  اهل  ویژه  به  ایران،  قوم   هایاقلیت چندان امیدبخش نبود. در ایر دوره،  

 گسننترده حمایت  رغمعل  ،شتندندا خود اقتصادی و سیاس  شرایط پیشرفت  برای بهبودی و

 سنننت   اهننل  بننه  که  های وعده  به  روحان  او  مبارزات انتخابات   از  سنت   اهل  مردم  و  رهبران

آبننان   در( کننرد و عننرب مننناطق در ویننژه به) آنها از بسیاری  از ایر رو،  .نکرد  عمل  بود  داده

 .(Shahi &Tabrizi,2020:8)  پیوستند  معترییر به 1398

در بننیر احساس  ایر  ،  بویژه در دور دوم آنط  دوره حکمران  دولت یازدهم  به هر تقدیر   

ها سننازیها و تصمیمگیریدر تصننمیم  انکه نظرشنن   اجتماع  به وجود آمد  فعاالن سیاس  و  

. بدنننه دارننندن انشنن تنظرات انتقننادی و اعترایابرای بیان نقطه    فرصت و    نیست   موثرچندان  

به ویژه وقت    شتندها انتظار بیشتری دامش  جریان اصالحات از آناجتماع  با توجه به خط

تماع  به عرصه قدرت بازگشننت. های اخیر با حمایت ایر سرمایه اجچنیر جریان  در سال

های داده شده به ویژه در حوزه نتوانست به وعدهمورد حمایت اصالح طلبان،  جمهور  رئیس

مطالبننات مننردم را   کننه بتواننندهای سیاس  و صنننف   شکلاقتصادی و معیشت  عمل کند و ت

بننا  1390در نیمننه دوم دهننه تقویت نشنند.  ،دنکن آن را به دولت و حاکمیت منتقل  وکانالی ه  

های اعترای  مواجه بودیم کننه مطالبننات اقتصننادی و سیاسنن  خننود را ای از کنشمجموعه

مطرح کردند. اعترایات  که نوجوانان و جوانان در آن نقش مننوثر داشننتند. عنندم پاسننخ بننه 

خود باع  شد تا در بهمننر همچون اح اب سیاس ،    در غیاب نهادهای مدن مطالبات فوق  

ننند. بننه بروز پینندا ک   ترتر و رفتاری خشربه شکل رادیکال  به بهانه باالرفتر قیمت بن یر  98

و عنندم تحقننق   ، فعالیت نهادها و تشننکالت منندن شناختر حق اعترایات مردم نرسمیت  

 نسننبت بننه مجموعننه تصننمیماتی جامعننه اعتمادحجم ب های داده شده باع  شد تا وعده

اعتمادی . ایر ب اف ایش گردد، شودتصمیمات  که در عرصه اقتصادی گرفته م بویژه  ،  دولت 

وی جریان اصالحات که حننام  اصننل    ویژهباع  فاصله گرفتر بدنه اجتماع  از دولت و ب

ات طبقنن جامعه مدن ، بننویژه ای از بخش عمدهبه هر روی،  در به قدرت رسیدن آن بود شد.

هننای ب رگنن  را گننروه ،دننن ا و جوانان که بننه روحننان  رای دادهزنان، اقلیت پاییر، همچنیر  

با مطالبننات  دولت یازدهم، در واقع، .بودندخواستار بهبود ویعیت خود  دادند کهتشکیل م 

؛ از یک سو مطالبات جدید کسننان  کننه از وی در انتخابننات بودمتعارض و متفاوت   روبرو  

کاران سنت  که او باینند د و از سوی دییر خواستهای محافظهجمهوری حمایت کردنریاست  
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ای از جمعیننت های عمنندهبخش ،شیوه حکمران ایر روی هم رفته،  .کردم آنها را دلجوی   60

ایران را دچار سرخوردگ  و ناامیدی کرد. ایران از تمام شننش شاخصنن  کننه بانننک جهننان  

آورد بسننیار دولتها بر اساس ویژگ  ایدئولوژی آنها به عمل م برای ارزیاب  عملکرد واقع   

هننای  دوره روحان  پیشرفت  یعیف عمل کرده است، بنا بر گ ارشهای ایر بانک اگرچه در

صورت گرفته است، با ایر حال، از لحاظ  پاسخیوی ، حاکمیننت قننانون، ثبننات سیاسنن  و 

   (.Cordesman, 2019).  شت سطح یعیف تا بد قرار دا عدم وجود خشونت، در

 

 شهرونداندهی رفتار رایتغییر ( 4-4

که چننه و کنندام   و تفاوت  نداردبرخوردار است    ویژگ  خاص ه از  یشدر ایران انتخابات هم

و به خاطر شننرایط خننار   بودمستین  ن  قائدههم از ایر    مجلس یازدهمانتخابات، انتخابات  

 .بننودکنندگ  آن در تیبیت یا تضعیف گفتمان اعتدال از اهمیت دو چندان  برخننوردار  تعییر

رسید که می ان مشننارکت  اتمامانتخابات یازدهمیر دوره مجلس شورای اسالم  در حال  به 

ی در جمهننورانتخابات رکورد کمتریر می ان مشننارکت مننردم . ایر  اعالم شد   42/ 57  در آن

گران دو جناح اصل  حکومت را بازندگان اصل  برخ  تحلیلرو  از ایرثبت کرد.    رااسالم   

 منته  بننه آن یهاها و ماهپرشمار هفته حوادلدر کنار ،  1398اسفند    دومانتخابات    دانند.م 

  فعلنن   ت یدر کشور را قبول دارند اما نسبت به ویع   اسیساختار س  انینشان داد که مردم بن

 دنینن د  ب یموجننب آسنن   لیسننال سنن   در آغازپرتالطم بود.     سال  98معتریند. سال    یاقتصاد

کشننور شنند و خسننارات    مرکنن  کشننور و جنننوب غربنن   ، شمال شرق  یروستاها و شهرها

دولننت بنندون اقننناع   یاز سننو   ریبننن   مت یق  شیبعد از اف ا   یماه نآبان  دروارد کرد.     فراوان

داشت کننه    را در پ   مردم  یهااز اعتراض   موج  ش،یاف ا  ریعلت ادر مورد     افکار عموم

شنند و خسننارات   دهیکشنن   خشننونت اعترایات به    ر،یبه صف معتری  انرگ غتشاشبا ورود ا

 ، انسننان  یبراثر خطا   نیاوکرا  یمایبا انتشار خبر سقوط هواپ   ین  ماهیوارد کرد. در د   مهم

بننه  یبننندیحضننور مننردم نشننان از پا  ،حننوادل  ریبا وجود همه ا  میرا شاهد بود   یاتاعترا

 آمی  ویننع موجننودبهبود مسالمت   یبرا  یرا  یهاکشور و اعتماد به صندوق   اسیساختار س

 است.

فعنناالن سیاسنن  دالیننل مختلفنن  داشننته اسننت. برخنن  نظر  از    اما  نرخ مشارکت   پاییر بودن

مجلس را عامل افت مشارکت دانسته و سهم پر رنی  در ایر گرایان عملکرد دولت و  اصول

طلبان اند. در مقابل اصالحها قائل نشدهزمینه را برای شورای نیهبان و مویوع رد صالحیت 

گیرننند و منکننر اگر چه انتقادها به دولت و فراکسیون امینند در مجلننس دهننم را نادیننده نم 

دهننند کننه امکننان رقننابت  شنندن نیهبننان م   شوند، اما سهم عمده را به عملکرد شوراینم 

یاب  در ریشننه، غالمریا انصاری عضو شورای مرک ی ح ب اتحاد ملت   .انتخابات را گرفت 
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تواننند ایر کاهش در یک سطح م   کند؛م سه دلیل اشاره    به  علل کاهش مشارکت انتخابات

متأسننفانه در   ...های سیاس  در انتخابات بستی  داشته باشدبه چیدمان صحنه حضور جریان

طلبان و ایر دوره با تنگ شدن فیلتر نظارت استصننواب  و رد صننالحیت حننداکیری اصننالح

هننای نیروهای مستقل و اعتدال  شرایط  به وجود آمد که عمالً رقابننت در بننیر خننود گروه

طلب و گرا در جریان قرار گرفت و طبیعتاً برای طیف عمده آرا پیننرو احنن اب اصننالحاصول

رکت سیاسنن  فننراهم مشننا بننرای مناسننب  بستر  و  امکان خاکستری    ءای از آراگستردهبخش  

نشد. عامل دییر بح  کارآمدی بود. برای بسیاری از مردم کارآمدی نهادهای انتخاب  یعننن  

. نشنند  تلقنن   مطلننوب  جامعهشان در روند مسائل مهم  دولت و مجلس و حدود تأثیرگذاری

 عنندم دییر مؤثر  عاملرک  شد.  متم  آن  بر  ایگسترده  غاتتبلی  سیاس   هایرقابت   در  که  امری

 هواپیمننای  سقوط  ماجرای  در  آبان،  حوادل  در  جمله  از  همیان   هایرسانه  صادقانه  برخورد

 و ملنن  رسننانه متأسننفانه. بود  کرونا  ویروس  شیوع  با  مرتبط  اخیر  مسائل  در  حت   و  اوکراین 

. (1398کنند)انصنناری،  برقننرار مننردم بننا ارگننانیک  ارتبنناط نتوانسننتند هارسننانه سننایر

کارنامننه یننعیف بر ایر باور است کننه   عضو شورای مرک ی ح ب مؤتلفه اسالم  انبارلوی 

کند ه است؛ وی بیان م دولت و مجلس در کاهش مشارکت مردم در انتخابات تأثیرگذار بود

طلب در ایر دوره موفق نشد سرمایه اجتماع  خود را به صننحنه بینناورد و جریان اصالحکه  

طلب از هننای حننام  اصننالحتریر دلیننل اعتننراض جریانتردید مهم بعمالً شکست خورد. 

شان بود که باع  شد ایر پاسخ ماندن مطالباتا ب ها و ورزشکاران حام  آنهجمله سلبریت 

طلب، بننه رد صحنه نشوند. در واقع عدم مشننارکت حامیننان اصننالحبار به نشانه اعتراض وا

هننای معنای اعتراض به عملکرد ایر جریان بود در غیر ایر صورت حتمنناً تعنندادی از چهره

مشهور ایر جریان از جمله آقای محجننوب و خننانم جلننودارزاده کننه در انتخابننات حضننور 

کننه در قضننیه  بودندرو  دم با دولت  روبهمر  .آوردندداشتند، باید به می ان قابل قبول  رأی م 

اف ایش قیمت بن یر خیل  یعیف عمل کرد و حت  مجلس و دولننت نتوانسننتند، مطالبننات 

فار  از ایننر کننه کنندام   (.  1398)انبارلوی ،  خوب  پاسخ دهنداقتصادی و معیشت  مردم را به

کنناهش سنن   در آسننیب شناقبننول اسننت    قابننل  ی ارائه شده در ایننر زمینننههایک از تحلیل

باینند مننورد های صننرفاً جننناح  نینن   عوامل دییر بدور از نیاه  ،مشارکت مردم در انتخابات

 توجه قرار بییرد.

میابننه نننوع  اعتننراض   دم مشارکت اکیریت واجدیر شرایط رای در انتخابات را باینند بننهع

 آمی  به حساب آورد. مشارکت پاییر مننردم اسننتفاده از شننرایط بننرای بیننانسیاس  مسالمت 

ناخشنودی از روند اداره امور است و از ایر زاویه متفاوت از مخالفت با سیسننتم اسننت. در 

داننند و از ه که رای دادن را صرفاً یک حننق منن واقع احتماالً برخ  از اقشار و طبقات جامع

نیرد عدم مشارکت خود را واجد پیام هننای  بننرای سیسننتم باب تکلیف و وظیفه به آن نم 
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مننردم بننه عملکننرد مجموعننه   تیاعتراض و ناریاتوان به  همچنیر م   .ندک سیاس  تلق  م  62

هننا در برنامننه  یسنناز اتیرا در عمل   . اگر چه دولت نقش اصلاشاره کرد   تیحاکم  ینهادها

 دهینن اعتراض صرفاً بننه دولننت ناد  ریمختلف برعهده دارد اما فروکاستر ا   استیس  یهاحوزه

بنناور  رینن هستند و بننه ا یاقتصاد  طیخواهان بهبود شرا  مردماست.    ت یاز واقع   گرفتر بخش

  ه اسننت.داشتآنها ن   در زندگ   نتیجه مطلوب   ریچند سال اخ   اسیس  یهااند که رقابت دهیرس

مردم و   ریشکاف و فاصله ب  دیمهمتر از همه گفت و گو و خدمت صادقانه به مردم است. با

 کینن   باور اسننت طنن  ریبر ا  ترق دریایحم     .(1398فرد، )کریم ...شود    میمسئوالن ترم

دو دارنده  و حضور آنها در عرصه قدرت در بر  اصالح طلبان  یورزاست یس  جهینت  ر،یدهه اخ

 یبننرا  انینن جر  رینن ا  یتئننور  دنیبست رسآنها بوده که  چالش اول به بر  یبرا   چالش اساس

 یهنناوعده  کردناهداف و برآورده    یساز  ادهیدر پ  یکشور  و چالش دوم ناکارآمد  ت یریمد

در    اسنن یکنناهش مشننارکت ساز ایننر رو،  (.  1399  ، اسننت.)ترق   داده شده به افکار عموم

دولت و مجلننس  ینسبت به نهادها « عموم ی »اعتمادزدانوع   توان را میازدهم  انتخابات  

 یهایکارآمنندیننعف  مشاهده    مبنایبر    شدن پرسوی امید به تغییراتکم  و   اسالم  یشورا

 ریا  هیدر سااف ایش مشکالت روزمره    و  یناکارآمد  اف ایش می اندانست.     و نظارت  ی اجرا

انفعننال  نننوع شود، خود را در قالب  رییمعطوف به تغ یابه اراده لیآنکه تبد یدو امر به جا

  نشان داد.  در امر مشارکت انتخابات     اسیس فاوت ت و ب

های سیاس ، اجتماع  و اقتصننادی نننه تنهننا باعنن  ناکارآمدی دولت در حوزهبه طور کل ،  

که خود روزی با پشننتیبان  از دولننت    طلباصالحران  ناریایت  بدنه اجتماع  شد بلکه رهب

. ندبننه یکنن  از منتقنندیر دولننت تبنندیل شنند پیروزی از آن نقش اساس  را داشت،  وقت در

هننا و حتنن  عنندم اجننرای گ هبرنامنن و ب   هاخاتم  با نقد عملکننرد دولننت گفننت: »یننعف

کار نیست و باید مسائل حل هتوان به گردن رقبا انداخت، ایر چارهای مصوب را نم برنامه

های  داده شده، اما عمل  نشده که یننا در نتیجننه عنندم اهتمننام بننه آن بننوده کننه وعده  شود...

ن  مواجه بوده که مننردم حننق مسئوالن موظفند به مردم بیویند یا بخش  از آن با موانع بیرو

  داشتر مردم میان هننوا و زمننیر کننار اشننتباه  دارند ایر را هم به شکل شفاف بشنوند؛ نیه

معتقنند اسننت: »آقننای نینن   زیباکالم فعال سیاس  اصننالح طلننب    .(14:  1398)نظری،  است«.

ون تفاوت  نسبت به مطالبننات جامعننه، سننتروحان  متأسفانه نه با عملکرد یعیف بلکه با ب 

جمهننور در آنچه مسلم است سقوط آزاد محبوبیت رئیس…فقرات اصالحات را خرد کردند

ایر روزها و شرایط سخت است و بدتریر بخش ماجرا ایر است که در ایر سننقوط، آقننای 

بننه هننر روی، دولننت   (.1398اییر کشننیده شنند«)زیباکالم،  خاتم  و جبهه اصالحات هم پنن 

در   رد وی  بان به ریاست جمهوری رسننید، امننا عملکنن طلروحان  با سرمایه اجتماع  اصالح
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طلبان وارد کرد اصالحو نمادیر  لطمه جدی به سرمایه اجتماع     های پایان  دولت وی،سال

  همراه داشت.ها به برای آن  سنیین   سیاس  اجتماع های  و ه ینه
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 گیرینتیجه 64

نظری پیر بوردیننو مانننند سننرمایه  های مفهوم  اندیشهولفهگیری از مهرهدر ایر پژوهش با ب 

 پرسننش اصننل   بننودیم کننهاجتماع ، سرمایه نمادیر، میدان و... در پ  پاسخیوی  به ایننر  

چننه رویکننرد و نینناه  بننه سیاسننت و   88طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری  اصالح

یاس  و بدنه اجتماع  حننام  ایر جریان سبرای  اند؟ و ایر رویکرد چه تبعات   قدرت داشته

جریان اصالحات بعد از درپ  داشته است؟ چنانکه در متر مقاله اشاره گردید روند افول   آن

 کنناهشو، و واگذار کردن میدان سیاسنن  قنندرت بننه جریننان رقیننب 1384شکست در سال  

محبوبیت مردم  ایر جناح که جرقه آن عمننال از دومننیر دوره انتخابننات شننوراها در سننال 

تسننریع   1388  های سالایر روند بعد از حوادل و آشوب؛ آغاز گردید.  زده شده بود  1381

اسننتراتژی  اتخننار، سع  کرد با 80جریان اصالحات با کنار رفتر از قدرت در دهه    گشت و

، دستیاب  صددرصنندی بننه ت جمهوری یازدهم که در چارچوب آندر انتخابات ریاس  نوین 

بننا جریننان  «ائننتالف و شننراکت اسننتراتژیک»در قالب نوع  سیاست  و    اهداف کنار زده شد

اعتدال، مسیر خود را برای ورود به قدرت هموار کند تا بتوانند همچنننان تننوان تاثیرگننذاری 

های نمادیر مایهسر  رخایررو  از ایر  .اجتماع  کشور را حفظ نماید  -خود بر ساختار سیاس 

توانست   جریان اصالحات  .جریان قرار دادند  ایر  موفقیت طلب  را درگرو  و اجتماع  اصالح

 1392ریاست جمهوری    انتخابات  ای درکنندهتعییر  نقشدر چارچوب استراتژی اتخار شده  

، و بیننذاردهننای ملنن  کمننک بننه حصننول برجننام و کنناهش بحران  ، مجلس دهم و1396و  

توانستند استراتژی جانشین  اتخار شده را که در مقابل استراتژی حفظ جریان رقیب بننود بننا 

طلبان برای ورود دوبنناره بننه عرصننه قنندرت ایر تصمیم از جانب اصالحموفقیت اجراکنند.  

رای  هامیلیون  توانستند  که  طلباناصالح  رو شد.های مختلف  روبهسیاس  با پیامدها و بحران

رفتننه رفتننه  1390از میننان دهننه  بیاورننند، رای هننایصندوق پای به 1392در سال   را  دهنده

که ایر خود موجننب تضننعیف روزافنن ون سننرمایه   دادند  دست   از  را  خود  اجتماع   حمایت 

یاب  ایر رویداد گذشته از یعف تشکیالت  و فقدان . در علت گردیدآنها    اجتماع نمادیر و  

روی دولننت مشننکالت و موانننع پننیشانسجام و یکپارچی  گفتمان اصالحات و اعتدال، به  

دولت روحان  که گشایش و رشد اقتصادی را بننه برجننام گننره زده .  روحان  باید اشاره کرد

دسننت و المللنن ، بننه دولننت های بننیرو تشدید تحریمنامه ایر توافقبود با خروج امریکا از 

اقتصننادی مننورد انتظننار از تبدیل شد که در عمل نتوانست دستاوردها و سننرمایه    ای  پابسته

ف یننع  .هننای مننردم منتقننل نماینندرج ( را به میدان اقتصننادی و سننفرهمیدان سیاست )خا

بهننا، اجارههای مختلف )اف ایش قیمت کاالی اساس ، افنن ایش نننرخ دولت در زمینهعملکرد  

هننای گیر بازار مسکر و نوسان در بازار ارز و...( و بحرانشوک در بازار خودرو، رکود نفس

موجب شد آن (  98، بهمر  96اخیر)اعترایات دیماه    هایسال  ط به وجود آمده بخصور  

جریان اصننالحات های سیاس ،  های مختلف اجتماع  و همچنیر برخ  جناحشد که بخش

ایننر   از دولت روحان  مسبب ایر عملکننرد یننعیف بدانننند.  حمایت موثر آنرا با توجه به  

رو شنند بیشتر از طرف طبقات فرودست و یعیف روبننهشورش و اعتراض    ناکارآمدی که با
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موجننب  -وردآتفاوت  سیاسنن  روی به انفعال و ب  عمدتاطبقه متوسط در ایر اعترایات   -

های مربوطه ولت و سایر دستیاهت اعم از داعتمادی بیر مردم و حاکمینوع  ب   گیریشکل

ای که جامعه با کاهش مشارکت خود در انتخابات مجلس یننازدهم کننه رکننورد به گونه    شد

در  تریر سطح مشارکت را به نسبت گذشته را رقم زد، ناریایت  خود را نشننان دادننند.پاییر

اگر نه   را    مقبولیت اجتماع  جریان اصالحات  ش سرمایه اجتماع  و افولکاهتوان  قع م او

برخنن  نهادهننای حنناکمیت ،  یناکارآمنندنادرست و محصول عملکرد کامال اما تا حد زیادی 

های اجرای ، تقنیننن  و منندیریت شننهری طلب در عرصه مسئولیت نیروهای اصالحدولت و  

گیری درست و نتوانست با بهرهگفت دولت روحان   توان  از منظر تئوری بوردیو م   .دانست 

های سیاسنن  سرمایههای طبقات  گروههای حام  اصالحات و همچنیر  وارهعادت  منطق  از

جامعننه و در   -ای معنای  بیر دولننت اجتماع  آنها در میدان سیاست، ایر منابع را به رابطه-

و در نهایننت گراینن  طلب /اعتدالبخش برای گفتمان پیوندی اصالحنهایت اب اری مشروعیت 

 صننورت  در  نکته حائ  اهمیت ایننر کننه  تبدیل نماید.طرح و اقدام  راهبردی در سطح مل   

پایداری ویعیت ویننعیت موجننود ، در سیاست داخل  فقدان افق روشن  از تغییر و اصالح

اعترایننات اجتمنناع  کننرده و    رادیکننال  ایف اینننده  طور  به  را  ایران  سیاس   فضایتواند  م 

عملکرد نهاد دولت، به سایر نهادهای حاکمیت  تسری یابد. امری که مستل م توجننه اف ون بر  

 های کالن و راهبردی است.بیش از پیش مسئوالن و دولتمردان در حوزه سیاستیذاری
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 منابع 66

 ی، خبرگنن ار98اعترایننات آبننان     شننناختجامعه  لینن (. تحل1398)  م،یرحنن   دیس  ، ابوالحسن

 ./https://fararu.com/fa/news/420403آرر،  24، 420403 فرارو، کد خبر

 و داخلنن  اجماع ؛ 94 سال انتخابات در طلبان اصالح تاکتیک (،1393، )شهراد عشری،اثن 

 .50، ر مرداد ،261 شماره،  گ ارش ، مجلهرقیب  با ائتالف

دولت و مجلس در کاهش مشارکت مردم در   فی،  کارنامه یع1398محمدکاظم،    ،ی انبارلو 

 .http://ana.ir/i/473570اسفند،  4آنا،    یبودند، خبرگ ار رگذاریانتخابات تأث

 یخبننر  ت ی، چهار واکنننش بننه افننت مشننارکت در انتخابننات، سننا1398غالمریا،    ،یانصار

 .hamshahrionline.ir/x68zYاسفند،   5، 486372کد خبر  ،یهمشهر

(. بررس  نظریة زبان وقدرت نمادیر پیربوردیو، 1389انصاری، منصور، طاهرخان ، فاطمه، )

 .55- 59 ، تابستان، ص 3، دوره اول، شماره الملل های سیاس  و بیرپژوهشفصلنامه  

(. امکانات سیاس  در نظریه جامعه شناخت  پیربوردیننو: تولینند نظریننه 1390بابای ، رسول، )

 .39-56، پایی ، ص 3، شماره41، دوره  فصلنامه سیاست سیاس ،  

 ، اسفند.57، شماره  فردا رانیامتوسطِ فرودست، مجله   طبقه انی، طغ1398آصف،   ات،یب

 بان دیده ،96 دیماه اعترای  الیوی تغییر یا داوم: مراد ناآرامیهای (،1397، )فرزاد پورسعید،

 .  29-34، ص 77شماره،  شهریور، مل  امنیت 

سننرمایه (.  1384پیربوردیو، پاتنام، رابرت، کلمر، جیمنن ، فوکویامننا، فرانسننیس و دییننران، )

افشننیر خاکبنناز و کوشش کیان تاجبخش، ترجمننه  به  اجتماع : اعتماد، دموکراس  و توسعه،

 حسر پویان، تهران: نشر شیرازه.

، طلبنن  بننه خننودش بننودحمایننت از اعتنندال خیانننت اصننالح،  1397تاجیک، محمدریننا،   

فننننننروردیر،  19، 890846کنننننند خبننننننرخبرگنننننن اری جننننننام نیننننننوز، 

https://www.jamnews.com/detail/News/890846 . 

  اسنن یس جهیسننرگ   طلبان دچننار نننوعاصننالح (، خبرگنن اری،1399 ، حمیدریننا، )ترقنن 

 .mshrgh.ir/1068295،  بهشت یارد 13 ،1068295کد خبر،اندشده

(. پیربوردیو، ترجمه لیال جوافشان  و حسیر چاوشیان، چنناا اول، 1385جنکین ، ریچارد، )

 تهران: ن .

 77   جالجن  هیانیتا ب   ها؛ از سکوت خاتمطلبان به اعتراضفرارو، واکنش اصالح  یخبرگ ار

 ./https://fararu.com/fa/news/419149آرر،  4، 419149نفر، کد خبر 

 اسننت یانتخابننات ر  یبر فضا   لیجامعه شناس  انتخابات یازدهم)تحل  (.1392)عل ،    داراب ،

 چاا دوم، تهران: همشهری. (.انیرانیا  ده  یو رفتار را  یجمهور

، درصنند شنند 50مننر  ت ینن حما، با درصد بود 3   روحان  یرأ(.  1394رفسنجان ، هاشم ، ) 

 .2اسفند، ر 2، 21286روزنامه کیهان، شماره  
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 یجامعه زنننگ خطننر رییروند اعترایات از طبقات باال به پا  ریی، تغ1398کالم، صادق،    بایز

آرر،  19، 516874انتخننناب، کننند خبنننر:   لننن یتحل یخبنننر یننناهیاسنننت، پا یجننند

ttps://www.entekhab.ir/fa/news/516874/ 
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https://www.alef.ir/news/3981204198.html. 
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