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چکیده

هدف این مقاله بررسی ساختیابی الگوهای مشارکتسیاسی در جمهوری اسالمی است .رویکرد نظری این بررسی مبتنی بر دیدگاه

ساختیابی گیدنز است .روش تحقیق این مقاله روش تطبیقی و تکنیک گردآوری اطالعات به شیوه اسنادی است .در این مقاله ابتدا
به بررس سایس ماظن راتخاس ی ی نآ رب و هدش هتخادرپ یمالسا یروهمج رد  داینب هک تسا یییی ی یی ییییییییترین ویژگی نظام س سسیاس سسی جمهوری
ا سالمی که بر م شارکتتت سیا سی موثر بودههه ،حق حاکمیت الهی ا ست .به وا سطه همین ویژگی بنیادین بوده که نظاممم جمهوری ا سالمی
در پی تقویت جامعه دینی در ایران بوده است .زیرا نیروهای سیاسی هوادار نظام سیاسیییییی ،برآمده از همین جامعه دینیاند .اما در کنار
جامعه دینی ،جامعه مدنی نیز حیات دا شته که از دل آن نیروییهای سیا سی برآمدهههاند که لزوما هوادار نظام سیا سی موجود نی ستند .به
واسطه عملکرد نظام سیاسی و بر اساس نظریه ساختیابی گیدنز سه الگوی مشارکتسیاسی در ایران شناسایی شده است .این الگوها
عبارتند از :الف) الگوی رابطه تخا صم که پیروان آن بیرون از فرآیند م شارکتتت سیا سی قرار گذا شته شدههههههاند؛ ب) الگوی مح ایتی که
برآمده از جامعهدینی بوده و در پی صیانت از حق حاکمیت الهی ه ستند و به دلیل مح ایت نظام سیا سی از پیرررررروان این جریان فکری،
بر ا ساس سل سله مراتب م شارکتتتتتتت سیا سی دارای الگوی م شارکککککتی فراگیر و چرخه کامل م شارکتت سیا سی بودههههاند؛ ج) الگوی سوم
الگوی مشارکتتسیاسی غیر مح ایتی و برآمده از جامعهههمدنی بوده که بر اساس سلسه مراتب مشارکتتتتتسیاسی دارای الگوی مشارکتی
ناقص است و به طور مداوم در حال جذب و طرد از جریان اصلی قدرت سیاسی در ایران هستند.

واژگان کلیدی :ساختیابی ،مشارکتسیاسی حمایتی ،مشارکتسیاسی غیرحمایتی ،حق حاکمیت الهی.

( -1نویسنده مسئول) )mehrdadjavaheri@yahoo.com
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مقدمه
تسیاسی در جمهوری اسالمی ایران است« .اگر مشارکتسیاسی را مجموعه ای از فعالیتها
موضوع این مقاله مشارک تت
ی بدانیم» ( .)Fakouhi, 2004: 27یکی از
و اعمال شهروندان برای اعمال نفوذ بر حکومت یا حمایت از ن ـظامم س ـیاس ی
ی سابقهه م شارکت مردمم در بیش از
ی ،م شارکت در انتخابات ا ست .بعد اززز انقالب ا سالم ی
ت سیا س یی
سازوکارهای م شارک تت
 35دوره انتخابات متعدد در حدود مدت  40سال نشان از میزان باالی مشارکتسیاسی در کشور است .ولی بر خالف
کش یتعنص یاهرو        که دارای الگوی مش کرا تتت تس سای ی یدایز دودح ات  یپ لباق شششششش شبینی هس رد دنت

ریا ا جیاتن ن    

مش کرا تت تس یپ لباقریغ یدایز دودح ات یسای شششش شبینی اس چحالصا( ت یییی ی .)31 -29 :1387 ،این در حالی اس هک ت   
مشارک ت
ت سیاسی تنها راه حل عقالنی برای حل منازعات سیاسی بین نیروهای سیاسی فعال در جامعه ااااااا ست ( Lipset,
ت سیا سی در ایران پرداختههههاند
 .)1994: 10-22از اینرو تعدادی مطالعه به چگونگی و چرایی فرآیند و نتایج م شارک ت
ی1377 ،؛ قهرمانی .)1375 ،ولی بی شترر مطالعات این حوزه با ا ستفاده از نظریهههای متعارف
فزاده1374 ،؛ مو سو ی
( سی ف
ت سیا سی یا
ی ،در پی تو ضیح این پدیده بودهاند .این در حالی ا ست که نظریهههای متعارف م شارک ت
ت سیا س ییی
م شارک ت
ت سیا سی در ایران از این رویکردها
عاملیت یا ساختار را در کانون برر سی خود قرار دادهههاند و بی شتر مطالعات م شارک تت
تیابی به عنوان پ شتووانه فکری به برر سی نقش
بهره بردهاند .رویکرد این مقاله آن ا ست که با ا ستفاده از دیدگاه ساخ تتتت
همزمان ساختار و عاملیت در شکلگیری الگوهای مشارکتسیاسی در ایران بپردازد .یا به عبارت دیگر قصد کاربست
نظریه ساختیابی گیدنز در خصوص مشارکتسیاسی را دارد.
برای این منظور پس از پرداخت به مفاهیم اس خاس هیرظن یسا تتتتتت تیابی و اش اعلاطم هب هرا تت ت انجام ش هزوح رد هد   
مشارکتسیاسی به بررسی ساختار سیاسی و ویژگیهای بنیادینی از نظام سیاسی که بر مشارکتسیاسی اثر گذار است
یهای ساختار سیا س ییییی
خواهیم پرداخت و سپس کنش سیا سی عامالن با توجه به ویژگ ییییی
ی ،مورد برر سی قرار خواهد
گرفت و در پایان سعی خواهد شد الگوهای اصلی مشارکتسیاسی در جمهوری اسالمی ایران ،مشخص گردند.
رویکرد نظری :نظریه ساختیابی آنتونی گیدنز
مهمترین هدف این مقاله کاربست نظریه ساختیابی در حوزه مشارکتسیاسی است .نقطه شروع بحث گیدنز دخـیل
ن پدی ـدههای اجتماعی است ،بدون این که یکی را تعیین کننده دیگری بداند.
ن س ـاختارر و عاملیت در ت ـبیی ن
دان ـست ن
ن است و در عالم واقع چنین چ ـیز ی
ل و ت ـبیی ن
البته این جداسازی صرفا جهت ت ـحلی ل
ی م ـشاهده نمیشود ( Seidman,
 .)1996: 148کانون نظريه ساختيابى روشن كردن رابطه متقابل ديالكت كي ى و دوگانه عامليت و ساختار است« .هـر   
كنـ عامتجا ش ىى ى در بر گيرنده ساختارى است و هر ساختارى به كنش اجتماعى نياز دارد .بنابراين عامليت و ساختار
بـ گ ه ـ نو هههههههه هاى جدايىناپذير در فعاليت روزمره در كي ديگر تنيده شدهاند» (« .)Giddens,1984:15آنها دو ر شته
پديدههاى موجود جدا از هـم نـيستند بـلكه وجود واحد دوگانهاى را به نمايش مىگذارند» (.)Giddens,1984:26
البته در نظریه س خا تت تیابی عاملیت بر س لوا راتخا و راد تي دد د (كرايب33-30: 1378 ،؛ پارکر .)101 :1385 ،با وجود
ىدهد و از
این هر جامعه با توجه به اليههاى ساختارى بنيادى كه دارد ،راهبردهاى مختلفى در اخـتيار كنـشگر قرار م ى
طرفى ديگر هر كنشى در داخل سلسله مراتب ساختارى روی میدهد و مىتواند مـ هنآ رد ىئزج تارييغـت اميقتس اااا ا
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ىآورد که آگاهىهاى او را فزونى مىبخشد و
ى ت ـجربههاى ن ـيز ب ـراى كنشگر فراهم م ـ ىىى
ايجاد كند .همچنين ه ـر كن ـش ىى
با آگاهىهاى بهدست آمده ،كنشگر از محدوديتها و امكاناتى كه ساختارها فراهم مىكند ،اطالع مىيابد و در ن ـتيجه
این امکان را دارد که در آينده راهكارهاى منا سب اتخاذ كندد (مـ را ششش ش ،ا سـ كوت ررر رر .)320 :1384 ،یا به عبارتی دیگر
ساختارها هم میانجی عاملیت و هم برآیند آن است (پارکر.)100 :1385 ،
تیابی به این دلیل مبنای نظری مقاله حا ضر قرار گرفته ا ست که در تبیین پدیدههههها هم به ساختار و هم
نظریه ساخ ت
ت سیا سی
تیابی م شارک ت
به عاملیت توجه دارد و این مقاله نیز در پی برر سی نقش ساختار سیا سی و عامالن در ساخ تتتتتت
در جمهوری اسالمی ایران است.
پیشینه نگاشتهها
ت سیا سی در ایرانن ،پژوهشهای ب سیاری با رویکردهای متفاوتی انجام شده ا ست برای
در خ صوص چگونگی م شارک تت
ی .)1374 ،با ا ستفاده
ت سیا سی در ایران ا ستفاده شده ا ست (ر ض یییییی
نمونه از رویکرد نظریه نو سازی برای تو ضیح م شارک تتت
از نظریه کارکردی-س ت هب زنوسراپ یراتخا ب یس هنالاعف تکراشم هب هنالعفنم تکراشم لوحت نیی اا اااااااا اااس ناریا رد ی   
ت سیا سی زنان در ایرانننن پرداختهاند (م صفا،
فزاده .)1374 ،برخی به کمیت و کیفیت م شارک ت
پرداخته شده ا ست ( سی فففف
ت سیا سی شهروندان ایرانی د ست به
1375؛ عبدالهي1383 ،؛  .)Enayat, 2002برخی در خ صوص چگونگی م شارک تتت
ی–اجتماعی به نگرش دان شجویان ن سبت
ی .)1356 ،همچنین به مطالعه تاثیر و ضعیت اقت صاد یی
نظر سنجی زدهاند (ا سد ی
ت سیا سی در
ت سیا سی زنان پرداختهههاند (باور .)1373 ،برخی با رویکرد روان شنا سانه در پی تو ضیح م شارک تتتتت
به م شارک ت
تس یا رد یسای ر نا     
ایران بودهاند (موسو یی ی1377 ،؛ قهرمانی .)1375 ،عدهای با رویکرد آماری به بررس کراشم ی تتتت ت
پرداختهاند (س ار جج جزاده .)1368 ،یا با رویکردی اکتش ب یفا هه ه بررس یی ی الگوهاي مش کرا تت ت در بین دانش دوب نایوج هه هاند
(فرجامفر .)1379 ،برخی به برس کراشم نیب هطبار ی تتتت تس  هعسوت و یسای س یسای

تخادرپ ناریا رد هههههههههه هاند (مردوخي،

.)1373
این مطالعات از دیدگاههای مختلفی به بررسی چگونگی و چرایی مشارکت سیاسی در ایران نظر کردهاند و هر کدام
بر جنبهای از مش کرا تت تس تشاد زکرمت یسای هههههه هاند ولی در هیچ یک از مطالعات یاده ش خاس درکیور زا هد تتتت تیابی به
مشارکتسیاسی ،بهره برده نشده است .این مقاله با استفاده از رویکرد ساختیابی گیدنز به عنوان پشتوانه نظری قصد
بررسی مشارکتسیاسی در ایران را دارد.
 نقش نظام سیاسی در ساختیابی مشارکتسیاسی در جمهوری اسالمی ایرانیگذارد ا صل حق حاکمیت الهی ا ست .با
ت سیا سی تاثیر م ییی
بنیادیترین ویژگی نظام جمهوری ا سالمی که بر م شارک تتت
توجه به اندیش ح قادصم نیرتزراب ناهیقف ه قق قق ق ،حق حاکمیت بر سسسرنوش  نادنمشیدنا زا یخرب .تسا ت م ناملس         
حاکمیت را به منزله تابعی از والیت الهی دانس ت و هت و رد دیح

ار تیمکاح

هب رد دیحوت عبت

دومن حرطم تیالو ههه ههههههههههههههاند.

این والیت در حکومت انبیا و ص م روهظ ناحلا یی ییابد و در سسلل لوط ه یییی ی ،اعتبار خود را از خداوند دریافت میکند.
نظریه فوق مبنای مش نید تموکح یهلا تیعور ی م هدرمش  یییی یش سوم( دو و یییی یخمینی .)184 -181 :1378 ،بر این مبنا
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یآورند (طباطبایی
حاکمیت سیا سی نیز از آن نیروهای آ سمانی ا ست و حاکمان حق حکومت را از آنان به د ست م یییییییی
موتمنی.)67-66 :1380 ،
این دیدگاه در قانون ا سا سی جمهوری ا سالمی ایران انعععععکاس یافته ا ست .در ا صل اول قانون ا سا سی آمده ا ست:
«حکومت ایران جمهوری ا سالمی ا ست  .»...سپس در ا صل دوم آمده ا ست« :جمهوری ا سالمی نظامی ا ست بر پایه
ایمان به  )1خدای یکتا و اخت صاص حاکمیت و ت شریع به او و لزوم ت سلیم در برابر اووووو )2 ،وحی الهی و نقش بنیادی
ح،
آن در بیان قوانین )3 ،معاد و نقش سازنده آن در سیر تکامل ان سان به سوی خداااااا )4 ،عدل خدا در خلقت و ت شری ح
 )5امات و رهبری م ستمر و نقش ا سا سی و آزادی توام با م سئولیت او در برابر خدااااااا» .همچنین در ا صل چهارم آمده
ی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیا سی و غیره اینها باید بر
ا ست« :کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی ،مالی ،اقت صاد ی
ا ساس موازین ا سالمی با شد .این ا صل بر اطالق یا عموم همه ا صول قانون ا سا سی و قوانین دیگر حاکم ا ست و
ت» .در ا صل پنجم قانون ا سا سی جمهوری ا سالمی آمده ا ست:
ت شخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان ا س تتتت
ی ،آگاه
یع صر در جمهوری ا سالمی ایران والیت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و باتقو یی
«در زمان غیبت ح ضرت ول ی
به زمان ،شجاعع ،مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدوهفتم عهدههههدار آن میگردد» (قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران.)1385 ،
در طول حیات جمهوری ا سالمی تفا سیر م سئولین و نهادها بی شتر بر جنننننننبه مابعدالطبیعه حق حاکمیت ا ستوار بوده

اس ومن یارب ت نه     "آیتاهلل مص دزی حاب ی یی ی" در خص  صو و

یال تتت تفقیه چنین میگوید« :همه اختياراتى كه براى امام

ت امام خمينى نيز مىفرمودند:
مع صومم به عنوان ول ّىّى امر جامعه ا سالمى ثابت ا ست براى فقيه نيز ثابت با شددددد ،ح ضر ت
واليت فقيه همان واليت رسولل ل اهلل استتت» (مصاب حح حیزدی .)105 :1379 ،وی همچنین معتقد اس ناگربخ سلجم ت   
ولیفقیه را انتخاب نمیکند بلکه آن را کشف و معرفی میکند (مصباحیزدی.)344 :1394 ،
در نتیجه اصل حق حاکمیت در نظام جمهوری اسالمی ایراننن ،از آن خداوند است که با تفسیری توسط ولی فقییییه در
جامعه جاری می شود؛ مردم ایران نیز این نوع نظام را با اکثریت قاطع پذیرفتههاند .صیانت از این امر در قانون ا سا سی
ی شود.
و نظام جمهوری ا سالمی قابل م شاهده ا ست .این حق تو سط رهبری و اختیاراتی که دارد در جامعه جاری م یییییی
در ا صل  110قانون ا سا سی درخ صوص وظایف و اختیارات رهبری آمده ا ست مهممترین این اختیارات عبارتند از:
تهای کلی ک شور؛  -3فرمان همهپر سی؛ -4
تهای کلی ک شور...؛  -2نظارت بر ح سن اجرای سیا س تتت
« -1تعیین سیا س تت
فرماندهی کل نیروهای مسلح و تعیین فرماندهان نظامی و انتظامی؛  -5نصب و عزل شش عضو فقیه شورای نگهبان؛؛؛؛؛
 -6ن صب رئیس قوه ق ضاییه؛  -7ن صب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما؛؛؛؛؛؛  -8حل اختالفات و تنظیم روابط قوای
س هه هگانه؛  -10امض ختنا زا سپ یروهمج تسایر مکح یا ا مدرم ب ؛؛؛؛ ؛  -11عزل رئیس جمهور ( »...قانون اس یسا     
جمهوری اسالمی.)1385 ،
طبق این ا صل و در را ستای حق حاکمیت الهی تعدادی از مقاااامات کلیدی در ساختار نظام جمهوری ا سالمی ایران
ن این اصل باعث درک متفاوتی از برابری سیاسی در جمهوری اسالمی شده است .طبق قانون
انتصابی هستند .همچنی نن
ت ش شم در مورد احزاب چنین آمده ا ست« :احزاب ،جمعیتها،
ا سا سی جمهوری ا سالمی ایران (((( )1385در ا صل بی س تت
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انجمنهای س یسای      و ص و یفن

مجنا نن نهای اس  یمال ی  ا ا نید تیلق ی دش هتخانش  ه ازآ دن دددد ددد ،مش لوصا هکنیا هب طور     

ا ستقاللل ،آزادی ،وحدت ملی ،موازین ا سالمی جمهوری ا سالمی را نقض نکنند  .»...در ا صل سیزدهم قانون ا سا سی
ی ،کلیمی و م سیحی تنها اقلیتهای دینی
تهای شناخته شده آمده ا ست« :ایرانیان زرت شت ی
( )1385در خ صوص اقلی ت
ی شوند که در حدود قانون در انجام مرا سم دینی خود آزادند و در احوال شخ صیه و تعلیمات دینی بر طبق
شناخته م ی
یبا شند حق
تهای دینی که از نظر جمهوری ا سالمی شناخته شده نم یییی
آیین خود عمل کنند» .بر ا ساس این ا صل اقلی تتت
ت شکیل حزب را نخواهند دا شت و همچنین سایر گروهها ،اق شار و افراد به شرطی که مواردی نظیر ا صول ا ستقاللللللل،
آزادی ،وحدت ملی ،موازین اسالمی جمهوری اسالمی را نقض نکنند ،این امکان را دارند که حزب تشکیل دهند.
در ماده  35قانون انتخابات ذیل ا صل  115قانون ا سا سی ((( ،)1385انتخاب شوندگان ت صدی مقام ریا ست جمممممهوری
ی،
ل )3 ،تابعیت جمهوری ا سالم ی
ی )2 ،ایرانی اال ص ل
باید شرایطی به قرار زیر دا شته با شند )1« :از رجال مذهبی ،سیا س یی
ی )6 ،مومن و معتقد به مبانی جمهوری ا سالمی و مذهب ر سمی
 )4مدیر و مدبر )5 ،دارای ح سن سابقه و امانت دار یی
ک شورر» .بر ا ساس این قانون انتخا ب
ب شونده باید رجال با شدد ،رجال جمع رجل به معنی مرد ا ست .در نتیجه تا کنون
هیچ زنی نتوانس رد هت

ب نابهگن یاروش فرط ه م  ن روظ      

رود هیلک ههه ههه های برگزاری انت خا بات ر یاس زا یروهمج ت

ب شونده باید معتقد به مذهب ر سمی ک شور با شد از این رو
انتخاب شوندگی احراز صالحیت شود .همچنین انتخا بببب
ب شوندگی ه ستند .با این بردا شت بیش از نیمی از افراد ک شور از ا صل
اقلیتهای دینی فاقد صالحیت احراز انتخا ب
برابری سیاسی-در معنای دموکراتیک آن (اونیل -)187 :1391 ،برخوردار نیستند.
مورد دیگری که اص مدع تسا هدرک باجیا یهلا تیمکاح قح ل

اوق کیکفت

کیکفت .تسا  یکی اوق ا لوصا ز       

برخا سته از خردمندی سیا سی ا ست .مطابق این ا صل کارکردهای گوناگون دولت (قانوننننننننگذاری ،اجرایی و ق ضایی)
باید توسط نهادهای مختلف و مستقل انجام شود (.)Barthelemy & Duez, 2004: 138
قانون ا سا سی بارها نظام امت و امامت را مورد تاکید قرار داده ا ست .به عنوان مثال در مقدمه قانون ا سا سی آمده
عال شرایطی را که از طرف
ا ست« :بر ا ساس والیت امر و امامت م ستمرررر ،قانون ا سا سی زمینه تحقق رهبری فقیه جام ععع
یکند تا ضامن عدم انحراف سازمانننهای مختلف از وظایف اصیل اسالمی
یشود آماده م ی
مردم به عنوان رهبر شناخته م ی
خود باشد» (قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :1385 ،اصول .)177 ،110 ،107 ،57 ،5 ،2
آیتاهلل بهش ینچ اوق زکرمت موزل نییبت رب یت ن م  یی یگوید« :نظام س سای یییی ی -اجتماعی جمهوری اس و تما ماظن یمال
امامت است و حق این است که با هیچ یک از این عناوین که در کتابهای حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده قابل
تطبیق نیسسست  ...نام راس و نیت

 نیا لماک ن اظ مم م ،نظام امت و امامت اس  رد .ت ر  نیا سا ن اظ مم م ،اص و یتدیقع لو

یلمع   

اسالم بر اساس کتاب و سنت است .همه چیز باید از این قله سرازیر شود» (حسینیبهشتی.)19 :1377 ،
در ا صل  57قانون ا سا سی جمهوری ا سالمی ایران (((((( )1385چنین آمده ا ست« :قوای حاکم در جمهوری ا سالمی
ایران عبارتند از قوه مقننه ،قوه مجریه و قوه قض و رما هقلطم تیالو رظن ریز هک هییا

ما ام هدنیآ لوصا قبط رب تما ت     

این قانون اعمال میگردند؛ این قوا مستقل از یکدیگرند».
قانونگذار در ا صل  57قانون ا سا سی (((( ،)1385والیت امر و امامت را فراتر از قوای سه گانه در نظر گرفته ا ست.
تامل در اصول مربوط به رهبری در قانون اساسی و به ویژه اصل  110نشان میدهد که نظارت رهبر بر قوای سهگانه،
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نظارتی تش دوبن یتافیر هه ه ،نظارتی همه جانبه اس م تیاکح تموکح یاوق رب نآ قوفت زا هک ت

یی یکند .فرق میان نظام

تفکیک قوا در ایران که وجود یک قوه برتر ناظر را به رسمیت شناخته است با نظام تفکیک قوا در سایر کشورها فرع
بر م سئله م شروعیت حاکمیت ا ست .در صورتی که م شروعیت حاکمیت را از آن ملت بدانیمممممم ،وجود قوه برتر در نظام
تفک یک قوا توجیهی ندارد؛ ا ما اگر مش ار تیمکاح تیعور

ینادب ینید و یهلا ممم ممممممممم ،پذیررش چنین حاکمیتی چیزی جز

التزام به نظارت نهاد دین بر قوای سه گانه نخواهد بود (جوان آراسته.)65 :1395 ،
م شخص ا ست که حق حاکمیت الهی در قانون ا سا سی صیانت شده ا ست اما برخی از مقامات در ساختار سیا سی
ی شوند .در ا صل ش شم قانون ا سا سی آمده ا ست« :در جمهوری
جمهوری ا سالمی تو سط آرای م ستقیم مردم انتخاب م ییی
اس وهمج سیئر باختنا هار زا .دوش هرادا یمومع یارآ هب دیاب روشک روما ناریا یمال

رررررر ر ،نمایندگان مجلس ش یارو   

یگردد» .بخش
ی ،اع ضای شوراها و نظایر اینها یا از همهههپر سی در مواردی که در ا صول دیگر این قانون معین م یی
ا سالم ی
ت سیا سی شهروندان ایرانی مختص به انتخاب این مقامات ا ست .اما همواره این پر سش مطرح
عمدهای از م شارک ت
ا ست که آیا این امکان وجود دارد که مردم ا شخا صی را برای ت صدی این مقامات انتخاب کنند که تهدیدی برای حق
یتوان از انتخاب اولین ریا ست جمهوری ا سالمی ایران (کوالئی ،صفرپورر)1388 ،
حاکمیت الهی با شد برای نمونه م ی
شبینیهای صورت پذیرفته ا ست از جمله نظارت
یاد کرد .البته در قانون ا سا سی برای پی شگری از چنین و ضعیتی پی ششششش
یر س د
ا ست صوابی شورای نگهبان یا عزل ریا ست جمهوری با شرایطی که در قانون ا سا سی آمده ا ست .اما به نظر م ییییییییییی
تهای انتخاباتی تو سط نیروهای سیا سی حافظ
تهایی ،روش پایدار ،شرکت در رقاب ت
برای جلوگیری از چینین و ضعی ت
نظام است و برای کسب موفقیت در انتخابات ،فعالیتها ابتدا در جامعهمدنی رخ میدهد.
 جامعهمدنی در جمهوری اسالمی ایرانی،
ت در نظر گرفت (مح مد ی
یتوان احزاب و س مزا ا ننن ننهای مردم نهاد در فض ب یا ی د و هعماج ن ول تتت تتتتت
جام عه مدنی را م ییی
 .)1 :1376رویکرد جمهوری اس نیا رب یهاگدید .تسا یهلا تیمکاح قح زا رثاتم یندم هعماج هب یمال  رواب ا تس      
یرود و ع بارت اس زا ت
که« :امروزه در غرب ،جام عه مدنی در برابر جام عه دینی به کار م ییییییی

عماج ههه ههههای که در آن دین

الت و فعالیتهای اجتماعی نداشته باشد» (مصباحیزدی .)53 :1379 ،با توجه
حاکم نباشد و دین هیچ نقشی در تشکی ال
ی ،بودجه
به اینکه جمهوری ا سالمی ا سا سا یک حکومت دینی ا ست و در پی برپای جامعه دینی ا ست تا جامعه مدن ییییییی
مش روط هب یصخ

امزاس و اهداهن یارب هنالاس نننننننن نهای مذهبی تعیین میکند .برای نمونه در بودجه سلا     1394برای

ی ،شورای
ی ،بنیاد شهید و امور ایثارگرانن ،سازمان تبلیغات ا سالم ییی
متولیان مذهبی نظیر «دان شگاههای مذاهب ا سالم ی
عالی حوزههای علمیه و غیره»  95104میلیارد تومان در نظر گرفته شده است (قانون بودجه سال  1394کل کشور).
ت ،که عبارتند از-1 :
به طور کلی میتوان گفت عملکرد ک شورهای خاوورمیانه در قبال جامعه مدنی به سه شیوه ا س تتت
تقویت نیروها و نهادهای هوادار نظام؛  -2تض و اهورین فیع ؛ماظن فلاخم یاهداهن     -3ترکیب دو ش تروص هب هوی     
همزمان (کامروا ،دلفروز .)143 :1378 ،مو ضع نظام سیا سی ایران ن سبت به جامعهههههههمدنی منطبق با شیوه سوم ا سسسسست.
برای نمونه در دولت اص و متفه تلود( تاحال

ور زا یخرب )متشه ز مان هههه ههای عمدتا اص یدرگ فیقوت بلط حال دند   

ط ،ع صرآزادگانن ،سالمم ،خرداد ،زن ،نوروز ،جمهوریت و یاس نو ،ا ست
برخی از این روزنامهها شامل :جامعهه ،ن شا ط
(رس یلحت یربخ هنا لی فگ  تت توگو .)1392/12/2 :در دولت نهم و دهم  46نش یر هه ه عمدتا اص هب کیدزن ای بلط حال   
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ا صالح طلبان توقیف گردیدند (هم شهری .)1392 /9 /10 :این در حالی ا ست که برخی روزنامهههای که هوادار نظام
یرغم تخلفات مطبوعاتی همواره به کار
ی شوندد ،با کمکهای مالی حکومتی ،تامین می شوند و عل ی
سیا سی شناخته م یییی
ی ،حقوقی و  ...از سوی
خود ادامه دادهاند برای نمونه روزنامه کیهان علیرغم چند ده شکایات مختلف اعم از سیا س یییی
اش و صاخ

و یتلود یاهداهن

 . ..تسا هدشن فیقوت هاگ چیه  :یرهشمه(           .)1390/6/31روزنامههای دیگری نظیر

رس لا تت ت ،جمهوری اس مال یی ی ،وطن ،جامجم ،هفته نامه پرتو ،خبرگزاریهای و پایگاههای خبری اینترنتی ش اجر لما   
ک ،الف ،ج هانن ،مشر ققق ق ،خبرآنالین ،خبرگزاری مهر و ....از همین قا عده مس  ینثت ن دوب ههه هههها ند (پو نهههزار:
نیوز ،تاب نا کک
.)1392/12/9
در دوره جمهوری اسالمی طیف وسیعی از احزاب اصالح طلب با حکم قضایی منحل گردیدند (خبرگزاری مشرق:
 .)1392/7/13اما در مقابل احزاب حامی حکومت همواره بدون مانع در انتخاباتها و س یلاعف ریا تت تهای س یسای      –
ت .)1390 ،عالوه بر احزاب اصوللگرا تشکلی به
اجتماعی حضور پررنگ داشتهههاند (شجره نامه احزاب متمایل به راس تت
نام بسیج در فضای سیاسی ایران وجود دارد که به عنوان یک سازمان شبهنظامی به نمایندگی از خرده نظام سیاسی در
همه بخشهای جامعه وظایفی را برای هماهنگ کردن کل نظام در رس دهع فادها هب ندی هههدار اس شاه( ت مممم ممزهی،
تاهلل م صباح یزدی ( )54 -52 :1379که گفته بودند:
 .)53 :1387آنچه گفته آمد نمونههای به منظور صحت ادعای آی ت
«ما در پی جامعه دینی هستیم نه جامعه مدنی غربی» ،است.
 ساختیابی الگوهای مشارکتسیاسی در ایرانی -دینی؛  )2جامعه
در ایران به وا سطه رویکرد نظام سیا سی دو نوع جامعه از هم قابل شنا سایی ا ست )1 :جامعه سنت ی
ی -دینی وظیفه بازتولید نیروهای هوادار نظام را بر عهده دارد و جامعه مدنی لزوما چنین ر سالتی را
مدنی .جامعه سنت ی
لگیری سه
ی  ،شک ل
ت سیا س یی
ندارد و نظام سیا سی توان سته این و ضعیت را تقویت کند .تاثیر این دو رویکرد بر م شارک تتتتتتت
نوع الگوی مشارکتسیاسی در جمهوری اسالمی ایران است.
ت سیا سی دارای دو بعد ا ست یک ساختارها که شامل سسسسسسسساختارهای سیا سی یا به
تیابی م شارک ت
بر ا ساس نظریه ساخ تت
تیابی عامل امری جمعی
لها که شامل مردم ا ست .البته در نظریه ساخ تتتت
عبارت دیگر نظام سیا سی ا ست و دوم عام لللل
یداند (جالئیپور ،محمدی.)373 :1392 ،
ا ست نه مجزا در واقع گیدنز عامل جمعی را واحد تحلیل جامعهه شنا سی م ییی
بر اساس نظریه ساختیابی ،مشارکتسیاسی میتواند تابع سه گفتمان شود که در (جدول  )1به نمایش درآمده است.
جدول ( )1گفتمانهای مشارکتسیاسی بر اساس نظریه ساختیابی
وضعیت عاملیت

گفتمانها

وض تیع         

تبیی ن

عاملیت /ساختار

مصداق گفتمانها

سا خ تا ر
گ یوگلا و نامتف

         

گ یوگلا و نامتف

حمایتی

ل ها ت حت الزا مات
ف قدان عامل یت ( عا م للللللل
ساختاریاند)

سا خ تا ری

سا خ تا ر

ساختاری است.

کا ر

         

وجود عاملیت

وج دو           

ساختیابی

ت سیا سی م ستلزم تبیین نهادی
م شارک ت

نیروهای سیا سی ا صالح

         

وجود عاملیت

غیرحمایتی
گ یوگلا و نامتف
متخاصم

ال تاماز         

ادغ رد تیلماع ما    

  

مش کرا تت تس نییبت مزلتسم یسای      

نیروهای سیاسی محافظه

است.

طلب

ف نادق           

اد غام س تخا ا د ر ر   

مشارکتسیاسی مستلزم کنش سیاسی

ن یروه یسایس یا           

ساختارها
ساختارها

عاملیت

است.

رادیکال

منبع :برگرفته از (.)Sibeon, 2004

 402فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره چهارم ،پاییز 1397

ت سیا سی متفاوتی
ث"1دارای سطوح م شارک تت
ت سیا سی "ل ستر میلبرا ث
این سه الگو با توجه به سل سله مراتب م شارک تتتتت
ی ،ع ضویت
ثهای سیا سی غیرر سم یییی
ا ست .سل سله ممممراتبی که به ترتیب از عدم درگیری ،رایدادن ،م شارکت در بح ث
ی،
ی ،م شارکت در اجتماعات عموم ی
ی ،ع ضویت انف صالی در یک سازمان سیا س ییییییی
انف صالی در یک سازمان شبه سیا س ییییییی
ی ،ج ستجوی مقام
ی ،ع ضویت فعال در یک سازمان سیا س یییی
تظاهرات و غیره ،ع ضویت فعال در یک سازمان شبهههه سیا س یی
یکند .پایینترین سطح م شارکت واقعی «رای دادن» در انتخابات
سیا سی یا اداری تا گرفتن مقام ر سمی دولتی تغییر م ییی
ت سیا سی در ایران قابل تمایز و
ا ست ( .)Dowse & Hughes, 1975: 29بر این ا ساس سه گفتمان یا الگوی م شارک تتتت
شناخت است که عبارتند از :الف) گفتمان رابطه تخاصم؛ ب) گفتمان حمایتی؛ ج) گفتمان غیرحمایتی.
الف) الگو رابطه تخاصم
در این الگو عالوه بر اینکه رابطه تابعیت وجود ندارد بلکه رابطهای مبتنی بر طرد و برونگذاری پدید آمده اس رد .ت   
نظام جمهوری اسالمی ایران دو نوع اپوزیسیون سیاسی قابل تعریف است .که در این مقققاله به آن اپوزیسیون رسمی و
اپوزی سیون غیرر سمی خواهیم گفت .اپوزی سون غیرر سمی شامل طیفی از کن شگران سیا سی ا ست که از طرف نظظظظظظظظظظظظظظام
طرد شده و اجازه هیچگونه فعالیت سیاسی به آنها داده نمیشود این گروهها شامل تشکلهای سیاسی چپ تا سلطنت
طلبهای راستگرا است .که با توجه به دستهبندی فوق گفتمان تخاصم محسوب میشود.
با پیروزی نیروهای انقالبی در سال  1357شمار و سیعی از نخبگان سیا سی ک شور از عر صه سیا ست کنارررررررررررر گذا شته
یتوان ستند مقامی دا شته
شدند .این نخبگان که همگی سابقه همکاری با رژیم پی شین را دا شتندددددد ،در ساختار جدید نم ی
جه سروری و دیگرانن .)17 :1392 ،ویژگی این گروه سیا سی نگاه دین گریز و دین ستیز شان بببببود در واقع
با شند (خوا ج
یفیروزآبادی:1391 ،
این گروه سیا سی با یکی از ا صول ا سا سی این انقالب یعنی نگاه دینی تعارض دا شتند (دهقان یییییییییی
ن حالت سیا ست م ستقل ملی دا شششششتند .از
 .)397این نیروها در عر صه سیا ست خارجی گرایش به واب ستگی و در بهتری نننن
اختال فات فاحش دیگری که م یان این گروه با نیرو های انقالب بود این اس هک ت

زا اهورین نیا یماح ا ننن نننننننننننننننن رژیم

ی جمهوری
ی .)1389 ،این جریان در جنگ تحمیلی با صدم ارتباط داشت و خواستار نابود ییی
صهیونیستی بودند (مهدو یی
اسالمی و از تحریککنندگان اصلی حمله نظامی آمریکا به ایران است (خواجهسروری ،شارعی.)201-202 :1393 ،
جریان موسوم به چپ مارکسیستی دیگر اپوزیسیون غیررسمی جمهوری اسالمی است (صوفی آبادی-281 :1387 ،
 .)324یکی از گروههای این جریان سازمان مجاهدین خلق ا ست .افراد ت شکیل دهنده این سازمان قرائتتتتتی چپگرایانه
از دین اس ایرفعج( دنتشاد مال نننن نن .)48 :1383 ،در واقع این افراد مخالف پذیرش مقام روحانیت در اس الال الم بودند و
ی ،شارع ی
ا سالم منهای روحانیت را خوا ستار بودند (خواجهههه سرور ی
ی .)207 :1393 ،سرانجام از قدرت کنارر گذا شته
شدند و اع ضای آن ایران را ترک کردند و تمامی اننننتخابات در ایران را تا کنون تحریم کردند ( صوفی آبادی:1387 ،
.)324 -281
تطلب و مجاهدین خلق به عنوان نمونه گفتمان متخا صم و اپوزی سیون غیرر سمی جمهوری
نیروهای سیا سی سلطن تتت
ت سیا سی کککنار گذا شته
ی شود که به لحاظ گفتمانی رابطه تخا صم دارند و از سیا ست و م شارک تتتتت
ا سالمی در نظر گرفته م ی
Milbrath.L
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یگیرند و در سل سله مراتب م شارک تتتتت
ت
تیابی در زمره گروه ادغام ساختار در عاملیت قرار م ی
شدهاند .به لحاظ ساخ ت
ت سیا سی میلبراث دارای واب ستگی سازمانی
یدادن قرار دارند .البته بر ا ساس سل سله مراتب م شارک تتتت
سیا سی در عدم را یی
یتوانند وارد شوند این گروه به
ب شوندگی نم ی
تهای سیا سی نیز دارند ولی در پرو سه انتخا ب
سیا سی ه ستند و فعالی تتتت
هوادارن توص م هی یی یکنند که وارد فرآیند رایدهی نش راد هک یدارفا زا نازیم هچ هکنیا .دنو ا و دنتسه باختنا قح ی   
صددر صدی در
یدانیم هیچگاه انتخابات ص
یکنند پایبندی به این گروهها دارند ،برآورد ن شده ا ست ولی م ییی
م شارکت نم ی
جمهوری اسالمی برگزار نشده است.
ب) الگوی حمایتی
یگیرد که در آن عاملیت تابع ساختار سیا سی ا ست .در این رابطه عاملیت ا سا سا فاقد
در این الگو رابطهای شکل م ی
معنا اس تسه یناسک لماش نالماع .ت ند نورد هک

کبش هههههههههه ههههی حامیپروری قرار دارند ،دارای توان بازاندیش و ی

عقالنیتاند و از این رو به بازتولید نظام یاری میرسانند.
ت،
قویترین جریانی که در ساللهای نخستین انقالب اسالمی موفق بود و بیشترین تعداد شهروندان و حامی را داش تتتتت
ی .)208 :1393 ،این طیف شامل ا صوللللگرایان در ادبیات
ی ،شارع ی
پیروان ا سالم انقالبی و فقاهتی بود (خواجهه سرور ی
س م ناریا یسای یییی یش و دنو

تنس هعماج زا هدمآرب یییی ی -دینی در ایران هس هم .دنت مممترین اص و لو

ناشن هههه ههای گفتمانی

ی -اجتماعی؛ تاکید بر نقش
ا صوللگرایی ،عبارتند از« :تاکید بر نقش تاثیرگذار آموزههای دینی در عر صه زندگی سیا س ییی
شهای ا سالمی؛ تاکید بر عدالت
والیت فقیه در نظام ا سالمی با گرایش به نظریه انت صاب الهی ولی فقیه؛ تاکید بر ارز ش
اجتماعی–اقت صادی به عنوان نیاز واقعی مردم که بر ا ساس چنین نگر شی تو سعه اقت صادی بر تو سعه سیا سی مقدم
میشود» (حسینیزاده ،حسینیزاده68 :1393 ،؛ بهروزلک .)253 :1386 ،این دیدگاه قائل به والیت انتصابی فقیه حاکم
یکند (فیرحی )275 :1396 ،و مردم
ا ست و والیت فقیه را مهممترین نهاد ت صمیممگیری در جمهوری ا سالمی تلقی م ی
در این دیدگاه مش هب یتیعور

من هیقف تموکح ییی یدهند ،مردم با رای به خبرگان ،در واقع رجوع به بنیه کردهاند ،با این

تحلیل ،انتخابات زمینهای برای کشف رهبر میشود ،نه این که به او مشروعیت ببخشد (مصباحیزدی1378 ،ب.)25 :
تبخ شی به حکومت او
در چارچوب این گفتمان ،ولیفقیه از سوی خدا ن صب شده و مردم نق شی در م شروعی تتتتتتتتت
ندارند و حداکثر در تحقق و فعلیت یافتن آن موثراند (مص اب حح حیزدی 1378 ،الف .)94 :ص حا بب بنظران دیگری ،نظیر:
آیتاهلل جوادی آملی ()162 :1368؛ آیتاهلل مکارم شیرازی (1411ق )486 :و آیتاهلل صافی گلپایگانی ( 1415ق) نیز
دیدگاه فوق را تقویت مینمایند.
بر اس خاس هیرظن سا تت تتتیابی گیدنز ،عاملیت این طیف در س زلا تحت اهنآ تیلماع و تسا هدش ماغدا راتخا ا تام    
ت سیا سی پیروی و حمایت از انتخا بب
ساختاری ا ست .نمود عینی چنین و ضعیتی در م شارک تت
ب شوندگانی ا ست که حافظ
یهای جمهوری اسالمی ایران از ابتدا تا انتخابات ریاست جمهوری
ساختارهای حاکم هستند .در انتخابات و همهههپرس ی
صفرپور .)1388 ،این جریان
دوره هفتم در سال  1376به ا ستثنا دور اول ریا ست جمهوری در سال ( 1358کوالئی ،ص
ی،
یها بوده ا ست .همههپر سی قانون ا سا سی جمهوری ا سالمی ایران ( شفیع یییییییی
برنده بالمنازع همه انتخابات و همهپر س ی
 ،)1391انتخابات دوره دوم ریاس زق( یروهمج ت للل لایاق .)1390 ،انتخابات خبرگان رهبری دوره اول (قمی.)1393 ،
ت جمهوری (با شگاه خبرنگاران جوان .)1392/1/7 :انتخابات دوره پنجم و ش شم
انتخابات دوره سوم و چهارم ریا س تت
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ی ،عالیزاد .)1392 ،انتخابات مجلس شورای ا سالمی از دوره اول تا پنجم (فقیهی و دیگراننن،
ریا ست جمهوری (قادر ی
ی )1395 ،و انتخابات دوره نهم مجلس شورای
 .)1393انتخابات دوره نهم و دهم ریا ست جمهوری (علویانن ،مو سو ی
اسالمی (پایگاه خبری یافته.)1394/4/4 :
ی -سنتی در ایران ا ست به دلیل عملکردی که در حفظ ساختار سیا سی
این نیروی سیا سی که برآمده از جامعه دین ییی
موجود و بازتولید نیروهای سیا سی هوادار نظام داردددد ،همواره تو سط حاکمیت سیا سی مورد حمایت و ت شویق برای
ت سیا سی میلبراث از
ی ،قرار گرفته ا ست؛ و طبق سل سله مراتب م شارک تتتتت
ح ضور در سسساختار سیا سی جمهوری ا سالم یییی
امکان مشارکتسیاسی از پایینترین سطح تا باالترین سطح برخوردار است.
ج) الگو غیرحمایتی
در این الگو رابطهای تابعیت وجود ندارد .عامالن دارای مواضع متفاوت نسبت به فرمانروا هستند البته در نهایت به او
حطلبان در ادبیات
یپروری ه ستند .این طیف شامل ا صال حححح
پایبند ه ستند و همواره در حال جذب و دفع از شبکه حام ییی
سیاسی ایران میشود و به عنوان اپوزیسیون رسمی در عرصه سیاست ایران فعالیت دارند.
«جریان اسالممگرا در دهه  60شمسی اولین شکاف سیاسی خووووود را موسوم به چپ و راست تجربه نمود .این شکاف
قتر و عینیتر شد .در اوایل دهه  80شم سی مجددا عناوین دو جناح ک شور دچار
با ت شکیل جبهه دوم خرداد عمی ق
حطلب و ا صوللگرا تغییر نام یافت» (دارابی .)53 :1390 ،در واقع در انتخابات
تحول در مفهوم واژهها شد و به ا صال ححح
ریا ست جمهوری دور هفتم ائتالف خط امام و کارگزاران هم سو با مجمع روحانیون مبارز شامل سازمان مجاهدین
انقالب اس مال یی ی ،دفتر تحکیم وحدت ،انجمن اس املعم یمال نن ن ،جمعیت زنان جمهوری اس اریا یمال نن ن ،خانه کارگر،
حزب همبسگت یی ی ،مجمع اس اوناب یمال نن ن ،مجمع محققین و مدرس ق هیملع هزوح نی مم م ،مجمع نمایندگان ادوار مجلس
ی ،انجمن ا سالمی مدر سین دان شگاهههه ،انجمن روزنامهنگاران زن ،جامعه ا سالمی پز شکاننن ،حزب ا سالمی
شورای ا سالم یی
کار ،ائتالف خط امام (ره) و  ...از کاندیتاتوری محمد خاتمی حمایت کردند (جوانی.)119 :1386 ،
ی میکرد ،جدایی دین از سیا ست را نفی م یی
این گفتمان بر سیا سی بودن ا سالم پاف شار ییییی
ینمود و به حکومت ا سالمی
باور دا شت و در چارچوب این گفتمانن ،انقالب ا سالم ی
ی ،جنب شی مدرن در جهت ایجاد یک حکومت دموکراتیک و
مبتنی بر ارزشهای دینی به شمار م ی
یآمد .از ن شانهههای دیگر این گفتمان ،مفهوم جامعهمدنی ا ست که در ضمن آآآآن
ت ،مش درم تکرا مم م ،قانونمندی و محدودیت دولت ،پاس خخ خگو بودن همه افراد
عناص موکح یمدرم اشنم :نوچ یر تتتت ت
بمن صب در برابر قانون و مردم و وجود نهادهای مدنی وا سط را به عنوان ا صول ا سا سی جامعه مدنی مورد نظر
صاح ب
خود معرفی میکند (حسینیزاده ،حسینیزاده.)75 :1393 ،
یکند ،جمهوریت نظام را
ب ،که بر ا سالمیت انقالبی و جمهوری ا سالمی تاکید م یی
این گفتمان میکو شد در برابر رقیب ب
برج سته ساخته و والیت فقیه را به عنوان مبنای نظام و یکی از رک ننن
نهای ا صلی آن پذیرفتهه ،ولی میکو شند تا از آنن،
قد سی ت
تزدایی کرده و قرائتی مدرن و دموکراتیک از آن ارائه دهند ،لذا بر م شروعیت مردمی والیت فقیه بی شتر تاکید
یزاده .)404 :1386 ،محورهای ا صلی اعالمی گفتمان ا صال ححح
میکنند (ح سین ی
حطلبی را میتوان ،تاکید بر نقش مردم در
ت ،مخالفت با نظارت ا ست صواببببی
ی ،طرح و دفاع از نظریه انتخابی والیت فقیه ،مبارزه با انح صار قدر ت
فرآیند سیا س ییی
شورای نگهبان ،آزادی و در نهایت جامعهمدنی و توسعه سیاسی دانست (حسینیزاده ،حسینیزاده.)76 :1393 ،
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تاکید بر نقش مردم و جمهوریتخواهی س لاد ات دش بب صفم نوناک رد هیقف تیالو لللللل لبندی آنان قرار نگیرد .آنان
ل بن د ی
جمهوریت و نقش مردم را دال محوری خود قرار داده و ن شانهههای دیگر ،همچون والیت فقیه را در بدنه مف ص ل
گفتمانی خود قرار دادند ،همچنین تمرکز بر جمهوریت و نقش مردم در حکومت ا سالمی موجب شد تا آنها در این
ی ،مانند :جامعهمدنی ،آزادی و برابری را در مف ص ل
دوران ،اغلب ن شانهههای مربوط به تو سعه سیا س ییییی
لبندی خود قرار
دهند و بر آن تاکید کنند (بهروزلک.)255 :1386 ،
این گفتمان و در واقع نیروی سیاسی موسوم به اصالحطلبی برآمده از جامعه مدنی در ایران است و تا کنون توانسته
اس باختنا رد ت ا ارگید و مالکابیز( متشه و متفه هرود یروهمج تسایر ت نننننن ن )1389 ،و یازدهم (بشریییی ،ازغندی،
 )1393و انتخابات مجلس ششم شورای اسالمی (پورسعید )1383 ،قدرت سیاسی را کسب کنند.
نظام حاکم در جمهوری ا سالمی برآمده از جامعه سنت یی
ی -دینی در ایران ا ست و همواره سعی بر کنترل جامعه مدنی
دارد از این رو این کنترل را بر فعالیتهای نیروهای س  هداد طسب زین بلط حالصا یسای ا تس یدب

ن جهت الگوی
ننننن ننننن

ث ،دارای چرخه
ت سیا سی میلبرا ثثث
سیا سی دیگری در ایران شکل گرفته ا ست که بر ا ساس سل سله مراتب م شارک تتتتتتتتتتتتتت
ت س یا س ی
ت سیا سی کاملی نی ست .این نیرو و هواداران آن در جامعه امکان کنش سیا سی همانند الگوی م شارک تتتتتتت
م شارک ت
ا صوللگرایان را ندارند .برای نمونه همواره کاندیدهای این جریان با سد شورای نگهبان برای ورود به عر صه انتخاب
یها شمی و دیگرانن .)257-253 :1395 ،همچنین همواره سعی شده ا ست از
شوندگی روبرو بوده ا ست (د شتگل ییییی
یهاش ارگید و یم ننن)261-257 :1395 ،؛ و در مواردی
گردهماییهای اعتراض لگتشد( دوش یریگولج نایرج نیا ی ییی ییی
احزاب مربوط به جریان اصالحطلب غیرقانونی اعالن شده است (دشتگلیهاشمی و دیگران.)261 :1395 ،
نتیجهگیری
مهمترین ویژگی نظام جمهوری اس لصا نیا ساسا رب .تسا یهلا تیمکاح قح لصا یمال

ح قح ا تیمک

زا

نآ     

     

ی شود .تعدادی از مقامات کلیدی در نظام جمهوری
خداوند ا ست که با تفا سیری تو سط ولی فقیه در جامعه جاری م یییی
ی شوند و برخی از مقامات تو سط مردم .فرآیند م شارک تتتت
ا سالمی تو سط رهبری انت صاب م یییی
ت سیا سی در جهت ک سب
ت سیا سی بر خالف حق حاکمیت الهی با شد .البته در قانون
مقامات انتخابی ا ست و ممکن ا ست گاهی نتایج م شارک تتتت
اساسی برای جلوگیری از این رویداد پیشبینیهای صورت گرفته شده است .همچنین عملکرد ساختار سیاسی نیز در
پی صیانت از همین اصل اساسی است.
ساختار سیاسی دینی جمهوری اسالمی در جامعه تاثیر گذاشته است .در ایران دو نوع جامعه قابل مشاهده است)1 :
ی-دینی وظیفه بازتولید نیروهای هوادار نظام را بر عهده دارد و
جامعه س تن ییی ییی -دینی؛  )2جامعه مدنی .جامعه س تن ییی ییییی
لگیری سه نوع الگوی
ی  ،شک ل
ت سیا س ییی
جامعه مدنی لزوما چنین ر سالتی را ندارد .تاثیر این دو نوع جامعه بر م شارک تتت
ت سیا سی میلبراث دارای سطوح م شارک تتتت
ت
ت سیا سی بوده ا ست ....این سه الگو با توجه به سل سله مراتب م شارک تتتت
م شارک ت
سیاسی متفاوتی هستند.
در نظام جمهوری ا سالمی ایران دو نوع اپوزی سیون سیا سی قابل تعریف ا ست .اپوزی سون غیرر سمی شامل طیفی از
یشود این گروهها
کنشگران سیاسی است که از طرف نظام طرد شده و اجازه هیچگونه فعالیت سیاسی به آنها داده نم ییییییی
تگرا ا ست .که با توجه به د سته بندی فوق گفتمان تخا صم
بهای را س ت
لهای سیا سی چپ تا سلطنت طل ببب
شامل ت شک لل
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تیابی در زمره گروه ادغام ساختار در
ی شود .اپوزی سیون غیرر سمی جمهوری ا سالمی به لحاظ ساخ تتتتتتتتت
مح سوب م ی
عاملیت قرار میگیرند و در سلسله مراتب مشارکتسیاسی در عدم رای دادن قرار دارند.
ت ،در این گفتمان رابطهای شکل م ی
الگوی دیگر گفتمان حمایتی ا س ت
یگیرد که در آن عاملیت تابع ساختار سیا سی
است .در این رابطه عاملیت اساسا فاقد معنا است .عامالن در واقع شامل کسانی هستند که درون شبکهی حامیپروری
قرار دارند ،دارای توان بازاندیش ینالقع و ی تتت تاند و از این رو به بازتولید نظام یاری میرس فیط نیا .دننا    

ش لما    

ی شوند .عاملیت این طیف در ساختار ادغام شده ا ست در واقع عاملیت تحت
ا صوللگرایان در ادبیات سیا سی ایران م یی
ت سیا سی پیروی و حمایت از انتخا بب
الزامات ساختاری ا ست .نمود عینی چنین و ضعیتی در م شارک تتتتت
ب شوندگانی ا ست
که حافظ ساختارهای حاکم هستند .این نیروی سیاسی که برآمددددده از جامعه سنتی در ایران است به دلیل عملکردی که
در حفظ ساختار سیا سی موجود و بازتولید نیروهای سیا سی هوادار نظام دارددددددد ،همواره تو سط حاکمیت سیا سی مورد
حمایت و ت شویق برای ح ضور در ساختار سیا سی جمهوری ا سالم ییییییییییی
ی ،قرار گرفته ا ست؛ و طبق سل سله مراتب
نترین
ت سیا سی از پایی نن
ت سیا سی فراگیری ا ست یعنی از امکان م شارک تتتتت
ث دارای الگوی م شارک ت
ت سیا سی میلبرا ثث
م شارک ت
سطح تا باالترین سطح برخوردار است.
الگوی دیگر گفتمان غیرحمایتی اس طبار نامتفگ نیا رد ت هه های تابعیت وجود ندارد .عامالن دارای مواض توافتم ع   
نس هب تیاهن رد هتبلا دنتسه اورنامرف هب تب

   او پایبند هس و دنت

و بذج لاح رد هراومه

ماح هکبش زا عفد یییی یپروری

هستند .این طیف شامل اصالحطلبان در ادبیات سیاسی ایران میشود و به عنوان اپوزیسیون رسمی در عرصه سیاست
ت همواره
ایران فعالیت میکنند .نظام حاکم در جمهوری اس یا رد یتنس هعماج زا هدمآرب هک ور نآ زا یمال ر سا نا تتتتتت ت
تهای نیروهای سیا سی ا صالح طلب
سعی بر کنترل جامعه مدنی نه لزوما دینی دارد از این رو این کنترل را بر فعالی ت
نیز ب سط داده ا ست بدین جهت الگوی سیا سی دیگری در ایران شکل گرفته ا ست که بر ا ساس سل سله مراتب
ت سیا سی کاملی نییی ستند .این نیرو و هواداران آن در جامعه امکان کنش
ث ،دارای چرخه م شارک ت
ت سیا سی میلبرا ثث
م شارک ت
سیاسی همانند الگوی مشارکتسیاسی اصولگرایان را ندارند.
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