آسيبشناسي مشاركت سياسي در خاستگاههاي انقالب اسالمي
رحمتاهلل معمار
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چكيده :اين مقاله ،حاصل پژوهشي است تجربي ،جهت بررسي نسبت ميان
مشاركت سلبي (انقالبي) براي تأسيس ،و مشاركت اثباتي (انتخاباتي) براي تثبيت و
تداوم نظام جمهوري اسالمي .هدف مذكور در يك مطالعة اسنادي و بهروش
تطبيقي درونكشوري با واحد تحليل شهرستان ،بهعنوان ظرف اصلي وقايع انقالبي و
نيز مشاركت انتخاباتي ،با طرح تحقيق مقطعي ،از طريق بررسي مبارزات مردمي در
 18ماه مختوم به پيروزي انقالب براي ارزيابي مشاركت انقالبي ،و مقطع -1384
 1368براي ارزيابي مشاركت انتخاباتي پيگيري شده است .نهايتاً نتايج تحقيق با تكيه
بر تكنيكهاي آماري ،بهصورت تحليلهاي استاتيك و ديناميك گزارش و تشريح
شده است.
كليدواژهها :مشاركت سلبي (انقالبي) ،مشاركت اثباتي (انتخاباتي) ،خاستگاههاي
انقالب ،برهة انقالبي ،شهرستان ،مقايسة مقطعي ،مطالعة اسنادي ،آسيبشناسي.
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در وجه ايجدابي ،شدايد يكدي از مناسدبتدرين و منطقديتدرين روشهدا بدراي پاسدخ بده سد اس
بددار ،سددنجز ميددزان نقددزآصرينددي و مشدداركت انقالبيددون در صرايندددهاي سياسددي قددانوني و رسددماً
پذيرصتددهشدددة پسدداانقالبي اي اسددت كدده پايدده و مايددة ثبددات و تددداوم نظددام سياسددي مدديباشددند.
«مشدداركت سياسددي» مبددين همددين معناسددت ،و ابددزار تحليلددي عينددي و انضددمامي مبيدددي را بددراي
چنين قضداوتي در اختيدار مدا مدينهدد .مشداركت سياسدي ،ماهيتداً ،كمداً (بده لحدا ميدزان) و كيبداً
(از نظدددر الگدددو) ،در دو سدددطح عدددامليتي (شدددهروندان) و سددداختاري (نظدددام سياسدددي) ،حامدددل
درلت هداي گونداگون و حدااز اهميتدي مديباشدد .از نظدر سيسدتمي ،هديي پديددهاي محدوريتدر و
كليدددي تددر از مشدداركت سياسددي ،بددراي حيددات و پويددايي ،ثبددات و پايددايي ،سددالمت و كددارآيي
مددردم سددارري و حكومددت مددردم سددارر نيسددت .مشدداركت سياسددي و بددهويددژه ر يدهددي ،اصددل
«حكومددت مددردم بددهوسدديلة مددردم» را عمليدداتي مدديكنددد ،و بددهعنددوان يكددي از منددابع اصددلي بدده
حكومددت و سياسددتهددايز مشددروعيت مدديبخشدددع عددالوهبددر ايددنكدده بددهواسددطة دخالددت دادن و
درگيددر كددردن مددردم در صرايندددهاي سياسددي و ت ددميحسددازيهدداي حكددومتي ،ثبددات و بقدداي
سيستح را اصزايز ،و بده شدر رقدابتي بدودن ،سدالمت نظدام سياسدي را نشدان مديدهدد .امدا از نظدر
شددهروندي ،مشدداركت سياسددي ،صرصددت ابددراز ديدددگاههددا را بدده شددهروندان اعطددا ،احسددا
شددراصت و كرامددت را بدده آنددان القددا ،و مددشرً تددأمين بيشددترين منبعددت را بددراي بيشددترين تعددداد از
حكومددتشددوندگان اهدددا مدديكندددع عددالوه بددر ايددنكدده بدده عمددوم ،اطمينددانخدداطر مدديدهددد كدده
درصددورت نيدداز ،روشددي قاعدددهمنددد بددراي تيييددر ب ده سددامان اوعدداو وجددود دارد تددا بدددانوسدديله،
ميزانددي از پاسددخگويي و مسدد وليتپددذيري از جانددب كددارگزاراني كدده بايددد در صواصددل مددنظح،
منتظددر انتخدداب مجدددد باشددند ،بدده ارميددان آيددد
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برگددههدداي ر ي ،مهددحتددرين منبددع حاكميددت مردمددي ،و

بيددانگر پشددتيباني يددا بيددزاري شددهروندان از نظددام سياسددي يددا حددداقل رجحددان آنددان در مددورد
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جامعددهشناسددان سياسددي بددراين اعتقادنددد كدده ميددزان ر يدهددي بددار ،معددرف حددد مطلددوبي از عالقده
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مندددي و صعدداسگرايددي سياسددي ،1احسددا

اثربخشددي ،و تعهددد مدددني در يددك جامعدده تلقددي

مدديشددود .در مقابددل ،نددر هدداي نددازس ر يدهددي ،مدديتواننددد بددهعنددوان شاخ ددهاي از بيگددانگي يددا
بدديتبدداوتي 2سياسددي تلقددي

شددوند(1977: 5

 .)Olsonوانگهددي ،نددر هدداي نددازس ر يدهندددگي از

جانددب مبسددرين اگددر بدده معنددي ناخشددنودي سياسددي نباشددد ،دسددتكددح بدده عنددوان نشددانهاي از
بيتعهدي و دلسردي سياسي تلقي ميشود (.)Franklin 2002: 2
از طرصددي ،صددروكزكددردن تددب انقالبددي در گددذار زمددان ،ابددتال بدده نددوعي رخددوت و بعضدداً
بازگشدددت بددده وعدددعيتي شدددبيه وعدددعيت پددديز از انقدددالب (بيگدددانگي از نظدددام يدددا حدددداقل از
صرايندددهاي سياسددي حدداكح) از ناحيددة انقالبيددون ،پديدددهاي معمددوس در انقددالبهددا بددوده اسددت .از
جانب نظام سياسي نيدز اصدوس قددرت بسديج كننددگي دولدت و تدوان گسديل مدردم بده عرصدههداي
حمايت سياسدي و مشداركت در صراينددهاي سياسدي ددد بدا توسدل بده انگيدزههدايي چدون وصداداري
و پايبنددددي بددده ارزش هددداي انقالبدددي ،تحدددذير از بازگشدددت بددده دوران پددديز از انقدددالب ،رصدددع
مشددكالت داخلددي و دصددع تهديدددهاي خددارجي ددد كدده چهددرة ديگددري از صروخوابيدددن دوران
انقالبدديگددري ،عدداديشدددن اوعدداو ،و نهايتداً بحددران مشدداركت را بدده نمددايز مدديگددذارد ،امددري
محتمددل اسددت .امددا مهددحتددر و تهديدددآميزتر از پيدددايز «ع ددر رخددوت» ددد يعنددي پيوسددتن
انقالبيددون بدده خيددل مددردم عددادي و يرانقالبددي د دد پيدددايز «ع ددر رجعددت» و بددهعبددارتي ادبددار
انقالبيون از نظدامي اسدت كده بدراي حاكميدت آن ،خدونهدا ،جدانهدا و مداسهدا داده و بدا مشدقت
صددراوان ،آن را بدده حاكميددت رسدداندهانددد .اگددر بددروز ع ددر رخددوت ،حدداكي از دسددتشسددتن
انقالبيددون از آرمددانهدداي انقالبددي اوليدده و بدديتبدداوتي نسددبت بدده آنهددا از يددكطددرف ،و اصددوس
قدددرت بسدديجگددري حكومددت نوپديددد از طددرف ديگددر باشددد ،ظهددور ع ددر قهقددرا مدديتوانددد
حاكي از نارعايتي و حتي اعتراض سياسي انقالبيون نسبت به وعع موجود باشد.
عطددب بدده مقدمددة بحددص در خ ددو

مرحلددهشناسددي انقالبددات و نيددز درلددتهدداي خددا

مشدداركت سياسددي بددراي شددهروندان و حاكمددان ،سد اس اصددلي ايددن اسددت كدده انقددالب اسددالمي و
جامعددة پسدداانقالبي ايددران ،اكنددون در چدده دورانددي قددرار داردس ع ددر انقالبدديس ع ددر رخددوتس يددا
ع ددر رجعددتس بددهطوردقيددقتددر ،پرسددز ايددن اسددت كدده در عرصددة مشدداركت سياسددي بددهعنددوان
1 . political activism
2. indifference
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مهددح تددرين مجددراي رسددمي بددراي دخالددت در صرايندددهاي سياسددي قددانوني و تثبيددت و تددداوم نظددام
سياسددي ،كددانونهدداي اوليددة انقددالب ،بددهنسددبت ميددزان مشاركتشددان در جنددبز انقالبددي عليدده ر يددح
پهلددوي از يددكطددرف ،و در مقايسدده بددا سددايرين (مندداطق يردخيددل در برپددايي نظددام جديددد) از
طرف ديگدر ،چده وعدعيتي داشدته و دارنددس بدهطدور مشدخ

 ،پرسدز آ دازين پدژوهز حاعدر

ايددن اسددت كدده «وعددعيت نسدبي مشدداركت سياسددي در خاسددتگاههدداي انقددالب اسددالمي نسددبت بدده
ميزان انقالبيگريشان و نيز مشاركت سياسي يرانقالبيون ،چگونه استس»
مددا در ايددن مطالعددة كددالن ،خاسددتگاه هدداي انقددالب اسددالمي را بددا واحددد تحليددل و مشدداهدة
«شهرسددتان» بددهعنددوان اصددليتددرين ظددرف وقددوو انقددالب ،و مهددحتددرين واحددد مرجددع در ارااددة
اسددناد و گددزارش اطالعددات مربددو بدده وقددايع اتباقيدده در برهددة انقالبددي ،مطالعدده مدديكندديح .در
ادامدده ،در ايددنخ ددو  ،بيشددتر خددواهيح گبددت .امددا پاسددخگويي بدده س د اس بددار ،خددود متضددمن
ايضاح س ارت جزايتر زير است:
د د خاسددتگاههدداي انقددالب چدده شهرسددتانهددايي بودنددد و چدده نسددبتي از شهرسددتانهدداي كشددور
در جندددبز انقالبدددي ،مشددداركت داشدددتهانددددس جايگددداه شهرسدددتانهددداي انقالبدددي در طيدددب
انقالبيگري كجاستس ميزان نسبي انقالبيگري اين شهرستانها چقدر بوده استس
دددد پددس از پيددروزي انقددالب اسددالمي ،ميددزان مشدداركت سياسددي شهرسددتانهدداي انقالبددي دددد
در مقايسه با شهرسدتان هداي يدر انقالبدي و نيدز تدراز ملدي مشداركت ددد چگونده بدوده اسدتس چده
نسبتي بين ميزان مشاركت در تأسيس و مشاركت در تثبيت انقالب اسالمي وجود داردس
د درلتهاي هركدام از وععيتهاي محتمل ،براي حاس و آيندة اين انقالب چيستس

اهداف پژوهش
هدددف اصددلي ايددن پژوهز،آسدديبشناسددي مشدداركت سياسددي در خاسددتگاههدداي اوليددة انقددالب
اسددالمي ،نيددل بدده يددك ارزيددابي واقعددي و عينددي از وعددعيت صعلددي آنهددا (مددداومت ،رخددوت يددا
رجعددت) باگذشددت سدده دهدده از پيددروزي انقددالب اسددالمي ،و در صددورت الگومنددد بددودن مسددير
پيموده شدده ،شناسدايي مسديرهاي احتمدالي پديز رو اسدت .بدا وجدود ايدن ،نيدل بده چندين هددصي،
مسددتلزم تمهيددد مقدددماتي اسددت كدده نتددايج آنهددا ،از حيددص ميددزان اهميددت بددراي پددژوهزهدداي
آسدديبشناسددانه و آينددده شناسددانه آينددده ،كمتددر از هدددف اصددلي تحقيددق حاعددر نيسددتند .ايددن
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مقدددمات عبارتنددد از :شناسددايي شهرسددتانهددايي كدده بددهنحددوي از انحددا در پيددروزي انقددالب
اسددالمي ،نقددزآصرينددي كددردهاندددع تعيددين موقعيددت (رتبددهبندددي) شهرسددتانهدداي دخيددل ،در
مقيددا

كلددي انقالبدديگددريع اسددتخراخ نددر هدداي ر يدهددي شهرسددتانهدداي انقالبددي در انتخابددات

رياسددت جمهددوري دوران تثبيددتع و بددارخره ،مقايسددة ميددزان مشدداركت در تأسدديس نظددام (از
طريددق مبددارزات انقالبددي) و ميددزان مشدداركت در تثبيددت نظددام جمهددوري اسددالمي از طريددق
مشدداركت در مهددحتددرين صرايندددهاي سياسددي پسدداانقالبي ،يعنددي انتخابددات مل دي .بددهطددور خالصدده
ايددن پدددژوهز ،شددناخت نسدددبت ميددان ميدددزان نقددزآصريندددي در پيددروزي انقدددالب اسدددالمي و
نقدددزآصريندددي در تدددداوم نظدددام سياسدددي برآمدددده از آن بدددهوسددديلة مشددداركت انتخابددداتي را ،در
دستور كار خود قرار داده است.

پيشينة پژوهش
صددرفنظددر از ايددن واقعيددت تلددخ كدده اصددورً جامعددهشناسددي انقددالب اسددالمي ،دچددار صقددر
تحقيقددات تجربددي اسددت و بخددز عمدددهاي از آثددار موجددود در ايددن حددوزه ،بدده تحليددلهدداي
نظددري و حددداكثر ارااددة شددواهد همسددو بددا مدددعاي اوليدده و م يددد آن اخت ددا

دارد ،بددا گذشددت

بيز از سده دهده از انقدالب اسدالمي ،آسديب شناسدي ايدن انقدالب از طريدق مطالعدة تجربدي يكدي
از اساسدي تددرين صرايندددهاي سياسددي پسداانقالبي ،يعنددي انتخابددات ،هنددوز مسدبوت بدده سددابقه نيسددت.
امددا در خ ددو

آسدديبشناسددي انقددالب اسددالمي بددهطددور عددام ،مطالعددات چندددي انجددام پذيرصتدده

اسددت كدده بيشددتر صددبيهاي تحليلددي و ندده تجربددي دارنددد .بددهعنددوان نموندده ،در مجموعدده مقددارت
حاصددل از همدددايز «چددالزهددداي آيندددة انقدددالب اسددالمي» كددده توسدد معاوندددت پژوهشدددي
پژوهشددكدة امددام خمينددي(ره) و انقددالب اسددالمي ( )1382منتشددر گرديددد ،تنهددا يكددي از مقددارت،
تحددت عنددوان «مشدداركت سياسددي و آيندددة انقددالب اسددالمي» بدده موعددوو مشدداركت سياسددي
پرداختدده ،كدده آن هددح بيشددتر معطددوف بدده جنبددههدداي مبهددومي و تحليلددي (علددل و عوامددل م د ثر)
مشدداركت سياسددي و نيددز جايگدداه مشدداركت سياسددي در نگدداه امددام خمينددي و سدداير تحليددلگددران
اسددت .همينددين ،در مجموعدده مقددارت اولددين دوره از سلسددله همددايزهدداي «آسدديبشناسددي
انقددالب اسددالمي» ( ،)1385هدديي موعددوعي دربددارة مشدداركت سياسددي كدده يكددي از مهددحتددرين
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معيارهددا بددراي آسدديبشناسددي همددةنظامهدداي سياسددي و ارزيددابي ميددزان مشددروعيت سياسددي آنهددا
ميباشد ،بهچشح نميخورد.

چهارچوب مفهومي پژوهش
مبهددوم كددانوني مطالعددة حاعددر «مشدداركت سياسددي» 1اسددت ،كدده همددواره يكدي از مبدداهيح بنيددادي
و اصددلي در مطالعددات جامعددهشناسددانة پديدددههدداي سياسددي
2002:xiii

بددوده اسددت ( ;Orom 1983: 235-236

 .)Buzzeتعريددب و تلقددي از مبهددوم مشدداركت سياسددي ،در گددذار تدداريخي ،متييددر و

متحددوس بددوده اسددت .ت ددويري كدده پدديز از ايددن راجددع بدده مشدداركت سياسددي وجددود داشددت،
گويدداي ارتبددا نزديكددي بددين مبهددوم مشدداركت و دموكراسددي بددود و تقريب داً بددهطددور كامددل در
چهارچوبهداي دموكراتيدك ترسديح مدي شدد .در ايدن تلقدي ،مشداركت واقعدي بدهمعندي جريداني
مدنظح و كنتددرس شدده اسددت كدده ممكدن اسددت گداهي از كنتددرس خددارخ شدود .اعتراعددات گسددترده
و بيز از هدر چيدز خشدونت سياسدي ،بازتداب نبدود يدا ناكدارايي نهادهدا و صراگردهداي مشداركت
اسددت .درواقددع ،اعتددراض ،نقطددهمقابددل مشدداركت اسددت .مشدداركت ،خددواه بددراي شددهروندان و
خددواه بددراي سيسددتحهددا ،امددري مطلددوب بددهشددمار مدديرود .امددا ت ددوير جانشددين دربددارة مشدداركت،
ناشددي از تددالش بددراي شددموليت بيشددتر و نيددز اد ددام اعتددراض در نظددامهدداي دموكراتيددك بددا
الگوهدداي سددنتيتددري از مشدداركت اسددت .در ايددن ت ددوير ،مشدداركت بددهمعنددي تددالشهدداي مددردم
عددادي در هددر نددوو نظددام سياسددي ،جهددت نبددوك بددر كارهدداي حاكمددان خددود و گدداهي تيييددر دادن
آنددان اسددت .در ت ددوير دوم ،مشدداركت مدديتوانددد از گبتگوهدداي مدددني شددرووشددده و تددا ر ي
دهددي سددازماندهيشددده و سددرانجام شورشددي آشددوببرانگيددز برسددد .ايددن ت ددوير از مشدداركت از
لحددا هنجدداري ،خنثددي اسددت .مشدداركت مدديتوانددد در ايددن حالددت ،خددوب يددا بددد ،يددا هددردوي
آنهددا باشددد و ايددن امددر ،بدده ارزشددي كدده شددخ
شراي

مدديخواهددد بدددان بيشددترين ارخ را بدهددد و نيددز

تحقق مشاركت ،بستگي خواهد داشت (نلسون .)137-139 :1379

بنددابراين بددهطددور خالصدده ،تعبيددر و تلقددي اوس از مشدداركت سياسددي ،مبددين ت ددوري سددنتي و
ابتدددايي از مشدداركت سياسددي اسددت كدده آن را مددالزم بددا رقابددت و دموكراسددي ،در چددارچوب

1. Political participation
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هدداي دموكراتيددك ،رسددمي و قددانوني ،داراي جريددان مددنظح و كنتددرس شددده ،متضدداد مبهددوم
اعتددراض و خشددونت ،و امددري كاتدداً مطلددوب و وسدديلهاي بددراي رسدديدن بدده بسددياري از اهددداف
متعددالي ماننددد آزادي ،عدددالت و ثبددات در نظددر مدديگيددرد .امددا تلقددي دوم ،كدده معددرف ديدددگاهي
نددوين بدده موعددوو مشدداركت سياسددي مدديباشددد ،مشددعر بدده الحددات اعتددراض و حتددي خشددونت بدده
صراينددد مددذكور بددوده و آنهددا را مخددت

نظددامهدداي دموكراتيددك نمدديدانددد .يددك اتبددات مهددح در

تحددوس تبكددر علمددي و تحقيقددات مربددو بدده مشدداركت در ندديحقددرن گذشددته ،جددايگزيني ت ددوير
اوس بددا ت ددوير دوم اسددت .بددا توجدده بدده آنيدده گبتدده شددد ،در يددك سددنتز و تعريددب كلددي ،مددي
توانيح مشاركت سياسي را چنين تعريب كنيح:
هرگونه صعاليت سياسي داوطلبانده ،مسدالمتآميدز يدا خشدونتبدار ،صدردي يدا
گروهي ،سازمانياصته يا تودهوار ،در جهت انتخدابكدردن ،انتخدابشددن يدا
تأثيرگذاري ،اصالحي يا بنيادي ،بر كارگزاران ،صراينددها يدا كليدت سداختار
سياسي حاكح.

در تعريددب صددوت ،مشدداركت سياسددي مدديتوانددد در جهددت حمايددت از نظددام سياسددي مسددل ،
يددا در راسددتاي تقابددل بدا آن صددورت بگيددرد .بددر ايددن اسددا

و عطددب بدده جهددتگيددري نسددبت بدده

نظام سياسي حاكح ،مي توانيح دو نوو عمده از مشاركت سياسي را از يكديگر تمييز دهيح:
الدددب) «مشددداركت اثبددداتي» 1كددده اقددددامي مشدددروو ،نهادمندددد ،مسدددالمت آميدددز ،رسدددمي و
پذيرصتددهشددده از جانددب نظددام سياسددي حدداكح ،در چهددارچوبهدداي قددانوني و در راسددتاي تددداوم
حاكميددت مددي باشددد .مق ددود مددا از مشدداركت سياسددي اثبدداتي در ايددن تحقيددق« ،مشدداركت
انتخاباتي» و بهطور خا

«ميزان ر يدهي» در انتخابات سراسري ميباشد.

ب) «مشددداركت سدددلبي» 2كددده مشددداركتي خدددارخ از چهدددارچوبهددداي تعريدددبشدددده،
يرقدددانوني ،يررسدددمي ،نامشدددروو ،يرنهادمندددد و بعضدداً خشدددونتآميدددز در جهدددت تقابدددل بدددا
حاكميدددت مددديباشدددد (ر.ك.بددده :راش  .)133-34 :1377مشددداركت سدددلبي ،كددده مدددا آن را در يدددك
تعريددب مقدددماتي ،بددهعنددوان «هرگوندده اقدددام جمعددي عليدده صدداحبمن ددبان سياسددي ،ر يددح
سياسددي يددا سياسددتهدداي آن در درون يددك واحددد سياسددي» تعريددب مدديكندديح اشددكاس و صددور
1. Positive participation
2 . Negative participation
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گوندداگوني دارد كدده در قالددب اصددطالحاتي چددون خشددونت جمعددي ،اعتددراض سياسددي ،منازعددة
مدددني ،بددي ثبدداتي سياسددي ،خشددونت سياسددي ،جنددبز انقالبددي و نظدداير آن ،قابددل رديددابي و
مطالعدده اسددت .ايددن مبهددوم ،شددامل مجموعددهاي از اقدددامات اسددت كدده وجدده مشددترك تمددامي
آنهددا ،اسددتبادة واقعددي از خشددونت يددا تهديددد بدده كدداربرد آن اسددت .تعريددب صددوت ،شددامل انقددالب
و نيددز جند

هدداي چريكددي ،طييددانهددا 1و شددورشهددا 2هددح مدديشددود (ر.ك.بدده :گددار  .)24 :1379بايددد

بدددين صهرسددت ،اعت ددابات و تظدداهرات را نيددز اصددزودع چددرا كدده آنهددا نيددز نددوعي تقابددل بددا
حاكميت تلقي ميشوند.

روش تحقيق
ايددن مطالعدده ،از آن حيددص كدده بررسددي دادههدداي از قبددل موجددود مدديباشددد ندده توليددد داده و
گددردآوري اطالعددات جديددد يددك «تحليددل ثانويدده »3محسددوب مدديشددود (ر.ك.بدده :بيكددر :1377

 )305امددا از آن حيددص كدده گددزارشهدداي موجددود از رخدددادهددا در برهددة انقالبددي را بددهصددورت
دادههداي كميدتپددذير و سدنجزپددذير درآورده اسدت ،مدديتدوان گبددت كده بددهندوعي توليددد داده
اقدددام نمددوده اسددت .از طرصددي ،نددوو دادههدداي مددورد اسددتباده در ايددن پددژوهز ،ندده دادههدداي
پيمايشدددي ،بلكددده اسدددناد و مددددارك آرشددديوي دربدددارة آمارهددداي انتخابددداتي از يدددكطدددرف ،و
گددزارشهدداي مضددبو از وقددايع اتباقيدده در برهددة انقالبددي مدديباشددد .از ايددن حيددص ،مطالعددة
حاعددر« ،مطالعددهاي اسددنادي ،»4بددهحسدداب مدديآيددد .همينددين از آن حيددص كدده دادههدداي مددورد
اسددتباده در ايددن تحقيددق ،بددر شددواهدي از گذشددته و دربددارة گذشددته اسددتوارند ،بددا مطالعددات
تاريخي 5دد بهمعناي عام دد نيز قرابت دارد (بيكر .)326 :1377
وانگهددي ،مطالعددة حاعددر ،معطددوف بدده مقايسددة ميددزان مشدداركت سياسددي شهرسددتانهدداي
كشددور ،پدديز و پددس از انقددالب اسددالمي مدديباشدددع عددمن آنكدده واحددد تحليددل و مشدداهده در

1. rebellions
2. riots
3. secondary Analysis
4. documentary method
5. historical study
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اين تحقيق ،واحددهاي كدالن اجتمداعي مديباشدند و نده اصدراد .لدذا مديتدوان آن را ندوعي مطالعدة
تطبيقددي 1دانسددت (ر.ك.بدده:

1987: 3-7

 .)Raginبددارخره اينكدده پددژوهز حاعددر بددهجدداي بررسددي

يددك نقطددة زمدداني ،يددك مقطددع زمدداني نسددبتاً طددورني را تحددت پوشددز قددرار مدديدهددد و از ايددن
حيص ،مطالعهاي مقطعي 2محسوب ميشود.
«واحددد تحليددل» و «واحددد مشدداهده» در ايددن پددژوهز« ،شهرسددتان» اسددت .سددطح تحليددل نيددز
كشددور ايددران مدديباشددد .شهرسددتانهددا ،كوچددكتددرين د دد و بنددابراين دقيددقتددرين د دد واحدددهدداي
اجتمدداعي ،سياسددي و جيراصيددايي در ايددران هسددتند كدده آمددارهدداي انتخابدداتي قابددل مقايسدده در
انتخابدددات رياسدددتجمهدددوري از آنهدددا ،قابدددل دسترسدددي هسدددتند .وانگهدددي ،ا لدددب اطالعدددات
مضددبو دربددارة وقددايع اتباقيدده در برهددة انقالبددي نيددز مربددو بدده شهرسددتانهدداي كشددورند ،و در
اين سطح گزارش شدهاند.
تحقيددق حاعددر ،بددهصددورت تمددامشددماري اسددت و ندده نمونددهگيددري .لددذا جمعيددت آمدداري
تحقيددق ،كليددة شهرسددتانهدداي موجددود كشددور در مبددد زمدداني مقدداطع مددورد بررسددي دددد سدداس
 1356بددراي مقطددع  1356-1357و سدداس  1368بددراي مقطددع  1368-1384د دد را شددامل مدديشددود.
تعددداد شهرسددتانهددا در ايددن دو مقطددع ،بددا اندددكي تيييددر در محدددودههددا ،حدددود  190مددورد بددوده
است.
منبدددع دادههددداي تحقيدددق :بدددراي مشددداركت اثبددداتي ،يعندددي ندددر هددداي ر يدهدددي سدددطح
شهرسدددتاني ،آمارهددداي مسدددتند و رسدددمي ثبدددتشدددده در وزارت كشدددور اسدددت .منبدددع اصدددلي
داده هدداي مربددو بدده مشدداركت سددلبي (ميددزان مبددارزات انقالبددي) نيددز ،مجموعددة ده جلدددي
روزشمممار انقممالب اسممالمي بددوده ،كدده واحددد تدددوين تدداريخ انقددالب اسددالمي حددوزة هنددري سددازمان
تبلييددات اسددالمي آن را تهيدده كددرده اسددت .محدددوده زمدداني بددراي سددنجز ميددزان مشدداركت
اثبدداتي ،كليددة انتخابددات رياسددتجمهددوري پددس از جندد

تحميلددي ( )1368تددا سدداس 1384

(يعندددي پدددنج دوره انتخابدددات) را شدددامل مددديشدددود .محددددودة زمددداني بدددراي سدددنجز ميدددزان
انقالبدديگددري ،از آ دداز برهددة انقالبددي در كشددور ( 23شددهريور  )1356تددا پيددروزي انقددالب
اسالمي ( 22بهمن  )1357را شامل ميشود.
1. comparative study
2. cross-sectional study

دو متييددر اصددلي در ايددن تحقيددق ،عبارتنددد از :مشدداركت سددلبي (انقالبدديگددري) و مشدداركت
اثباتي (ر يدهي) .رزم است البته اين دو متيير را به صورت عملياتي تعريب كرد.
 )1مشمماركت ااتممامي اميمميا ر يدهممي) كددنز «ر يدهددي» در سددطح سيسددتمي ،الب داً
بددهصددورت نسددبتي از واجدددين شددراي ر يدهددي در زمددان برگددزاري انتخابددات كدده بددراي تعيددين
مناصدب سياسدي ،ر يشدان را بده صدندوت مدياندازنددد ،سدنجيده مديشدود (ر.ك.بدهolson 1997: :

 .)82; Geys 2006: 638بددالتبع ،مددا در ايددن تحقيددق ،مشدداركت اثبدداتي (ميددزان ر يدهددي) را
برحسددب متوس د نددر ر يدهددي سددطح شهرسددتاني در پددنج دوره انتخابددات رياسددتجمهددوري
(طددي يددك مقطددع  16سدداله از  1368تددا  )1384ع و نددر هددر دوره را بددر پايددة تعددداد آراي ريختدده
شددده بدده صددندوت در آن دوره تقسدديح بددر جمعيددت واجددد سددن قددانوني ر يدهددي شهرسددتان در
زمان برگزاري انتخابات ،عربدر

صد ،محاسبه ميكنيح1.

)2مشمماركت سمملتي اميمميا انقال مميگمم)ي)  :چنددانكدده پدديزتددر اشدداره شددد ،مق ددود از
مشاركت سدلبي در ايدن تحقيدق ،هرگونده اقددام صراقدانوني جهدت مقابلده بدا ر يدح شداه مديباشدد.
واحدد تحليدل بدراي سددنجز ايدن اقددامات نيددز همانندد مشداركت اثبدداتي« ،شهرسدتان» اسدت چددرا
كدده شهرسددتانهددا ظددرف اصددلي اقدددامات انقالبددي عليدده حكومددت شدداه ،و در عددينحدداس واحددد
اصددلي ثبددت و عددب وقددايع اتباقيدده در برهددة انقالبددي بددودهانددد .لددذا بددا ايددن واحددد تحليددل،
مقايسددهپ دذيري كدداملي بددراي دو نددوو مشدداركت سددلبي د دد عليدده ر يددح شدداه د دد و اثبدداتي د دد لدده
جمهوري اسالمي دد حاصل ميشود.
بددده منظدددور برسددداخت مقياسدددي بدددراي سدددنجز ميدددزان صعاليدددت و مبدددارزة انقالبدددي در هدددر
شهرسددتان ،ابتدددا انددواو و اقسددام ايددن صعاليددتهددا ،از طريددق مطالعددة روزشددمار انقددالب (مجلدددات
دهگاندده) شناسددايي و اح ددا گرديدنددد .مددا بدده تبددع تعريددبگددار ( )24 :1379دامنددة ايددن اقدددامات را
تمددامي حمددالت جمعددي د اعددح از محدددود يددا گسددترده ،واقعددي (صيزيكددي) يددا تهديددد بدده كدداربرد
آن (در تظدداهراتهددا ،بيانيددههددا …) د در هددر شهرسددتان ،عليدده كددارگزاران ،سياسددتگددذاريهددا و
سدداختار سياسددي حدداكح (نظددام شاهنشدداهي) در نظددر گددرصتيح .ايددن تعريددب ،شددامل مبددارزات منبددي
 .1يكي از دريل ت ميح به مطالعة انتخابات رياست جمهوري آن بود كه در اين انتخابات ،واحد پايه براي برگزاري و
محاسبه ميزان مشاركت ،شهرستان است كه واحدي بسي تر و متجانستر از «حوزة انتخاباتي» بهعنوان واحد پايه در
انتخابات مجلس محسوب ميشود.
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(شددامل اعت ددابات ،تح ددن …) بددهعنددوان نددوعي تقابددل بددا حكومددت نيددز مدديشددود كدده موجددب
صلددج شدددن امددور و اعمدداس صشددار اقت ددادي ،سياسددي و اجتمدداعي روي حاكميددت مدديگددردد.
اقدامات مذكور در جندبز انقالبدي مدردم ايدران ،بسديار متندوو بدودهاندد .لدذا مدا پدس از اح داي
آنها در اسناد موجدود ،بدا جدرح و تعدديل مقولدهبنددي هداي مدورد اشداره در ادبيدات نظدري ،آنهدا
را تحددت  9طبقددة كلددي ،جدداي داديددح .سدداس ايددن طبقددات برحسددب ميددزان خشددونت نهبتدده در
كددنز ،مخدداطرهآميددز بددودن و هزينددههدداي بددالقوة اقدددامات ،رتبددهبندددي گرديدنددد (معيددار شدددت
مشدداركت) .مددا بددراي تددأمين ايددن هدددف ،بددهروش داوري ،متوسددل شددديحع و از سدده كارشددنا
متخ د د

و داراي دكتدددراي تخ

دددي در حدددوزة جامعدددهشناسدددي انقدددالب ،جامعدددهشناسدددي

سياسددي و تدداريخ معاصددر د كدده در عددينحدداس ،خددود نيددز جددز كددنزگددران انقالبددي بددودهانددد،
كمددك گددرصتيح .در نتيجدده ،بددر اسددا

ر ي الددب ،طبقددات مددذكور را بددهترتيددب شدددت كددنز

(از كح به زياد) ،بدينصورت مرتب نموديح :
اول) اجتممماس سياسممي :هرگوندده گردهمددايي سياسددي مخالبددتآميددزع شددامل برگددزاري
مجددالس سددخنراني ،يددادبود ،مراسددح سياسدديددد مددذهبي ،تددرحيح ،تجليددل از شددهدا و قربانيددان
مبارزه (هبتح ،چهلح و سالگرد شهدا) ،استقباس از زندانيان سياسي ،ديدار از تبعيديهاع
دوم) موض م گيمم)ي سياسممي هرگوندده مبددارزه و مقابلددة شددباهي و بيدداني عليدده ر يددح شدداهع
شدامل صدددور ،پخددز و ن ددب اعالميدههددا ،بيانيددههددا و شددبنامدههدداي عدددحكومتي ،اعددالم عددزا،
حمايت ،همبستگي و همدردي ،دعوت به اعتراض و اعت اب … ؛
سمموم) مهمماه)اا متمما متآميممي برپددايي تظدداهرات و راهايمددايي دسددتهجمعددي بدددون
درگيري و تنز ،جهت بيان خواستهها و مطالبات از ر يح.
چهممارم) متممارزف من ممي محددروم كددردن حكومددت از انددواو خدددمات مسدداعد ،جهددت
صلددجكددردن جريددان عددادي امددور دولتددي (عمدددتاً شددامل اعت دداب ،تحددريح ،تعطيلددي ،اسددتعبا) يددا
برپايي تجمع ،تح ن ،بستنشيني و روزة مقاومتع
پنجم) شورش حمالت خسارتبار به اماكن دولتي ،امواس عمومي ،مراكز صساد …ع
ششم) مهاه)اا ختارا ار تظاهرات تو م با حمله به اماكن و امواس عموميع
ه تم) مهاه)اا خشونت ار تو م با درگيري ميان مردم و نيروهاي دولتيع
هشتم) مهاه)اا ممامعيار تظاهرات خسارتبار و خشونتبار؛
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نهممم) مهمماجم حمددالت طراحدديشددده بدده كددارگزاران و مددأموران ر يددح ،بددهصددورت تددرور،
بمبگذاري ،عمليات مسلحانه ،درگيري و زد و خورد با مأموران.
در ايددن رتبدده بندددي ،اجتمدداو سياسددي ،عددريب يددك و خشددونت سياسددي ،عددريب ندده را بدده
خود ،اخت دا

مديدهندد 1.امدا از آنجدا كده ميدزان مشداركت مدردم و ورودشدان بده هدر يدك از

ايددن اقدددامات ،در مددوارد مختلددب (برحسددب مكددانهددا و زمددانهدداي رخددداد آنهددا) متبدداوت بددوده
استع لذا نمي توان همدة آنهدا را علديالسدويه تلقدي كدرد .در واقدع ،وسدعت و گسدترة ا لدب ايدن
اقدددامات ،تبدداوت معندداداري بددا يكددديگر داشددتهانددد (محدددود /گسددترده) .بنددابراين در مرحلددة
سددوم ،معيددار وسددعت مشدداركت نيددز لحددا گرديددد .اقدددامات محدددود ،عددريب يددك ،و اقدددامات
گسددترده ،عددريب دو را بددهخددود اخت ددا

دادنددد .در ايددن بددين« ،موعددعگيددري سياسددي» از

حيص گستره ،قابل وزندهي نبود.
در نهايددت ،معيددار كثددرت (تددواتر) مشدداركت انقالبددي را نيددز بدده معيارهدداي شدددت و وسددعت
اصزوديح تا بتوانيح حجح يا ميزان كلي مبارزة انقالبي شهرستانها را محاسبه نماييح.
بنددابراين ،انددواو اقدددامات انقالبددي بددا تقدداطع سددهمعيددار كثددرت (دصعددات وقددوو) ،وسددعت
(ميددزان مشدداركت مددردم) و شدددت (پتانسدديل خشددونت و ويرانگددري) كددنز ،اندددازهگيددري
شدددندع و بدددينطريددق ،شدداخ
وزندهيشدة اقدام انقالبي بر اسا

مشدداركت سددلبي (انقالبددي) شهرسددتانهددا از تجميددع  9شاخ ددة
معيارهاي مذكور ،سنجيده شد:

شدت× وسعت × كثرت = ارزش كمي هر كنز انقالبي
ايدددن روش شددداخ

سدددازي ،تاحددددود زيدددادي بدددا روش معمدددوس صددداحبنظدددران حدددوزة

جامعددهشناسددي انقددالب و خشددونت سياسددي ،تطددابق دارد .بددهعنددوان نموندده گددار ()29-30 :1379
بدددراي انددددازهگيدددري حجدددح خشدددونت سياسدددي ،از شاخ دددههددداي ميدددزان مشددداركت اصدددراد در

 .1بديهي است كه در صورت وجود اطالعات و آمار دقيق ،ميزان تلبات انساني (كشته و زخمدي) شاخ دة دقيدقتدري
براي سنجز ميزان شدت كنز انقالبي ميباشد .ما در اين تحقيق ،متأسبانه چنين اطالعاتي را در دست نداشتيح.
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خشددونت سياسددي (دامندده ، 1شدديوو يددا صراگيددري )2و ميددزان ويرانگددري اقدددام از حيددص ميددزان
عايعات بشري (شدت )3استباده كرده است

(كوهن 4.)206 :1372

يوشدديو سددوگيموتو 5در مطالعددهاي دربددارة «ا تشاشددات تددودهاي» در اپددن از سدداس  1952تددا
اواس سداس  1960بدا الهدام از تعداريب و رويده هداي تيلدي ،و نيدز بده پيدروي از سدوروكين و گدار
مقياسددي سدداخت كدده از سدده شاخ دده تشددكيل شددده بددود :تعددداد حددوادث ،ميددزان دوام و شدددت.
سددوگيموتو سدداس بددهوسدديلة مقددادير اسددتخراخشددده از تحليددل عوامددل ايددن سدده نمددرة منبددرد ،آنهددا
را بدراي هدر مرحلدده از كدنز بددا هدح تركيدب كددرده ،و بدا عددربكدردن آنهدا بددا يكدديگر ،حجددح
هددر مرحلدده از كددنز را بدددينگوندده ،محاسددبه كددرد :شدددت × اندددازه × دوام .وي سدداس بددا
جمددعزدن تمددامي مراحددل كددنز ،حاصددلجمددع حادثدده را بددهطددور كلددي محاسددبه كددرد (تيلددي :1385

 .)135-145سددوروكين نيددز بددراي اندددازهگيددري حجددح ندداآراميهدداي داخلددي ،سددنجههدداي زيددر را
تركيددب كددرد :بخشددي از ملددت كدده تحددت تددأثير قددرار مدديگيرنددد (حددوزة اجتمدداعي) ،نسددبت
جمعيتددي كدده صعارندده درگيددر مدديشددوند ،دوام ،شدددت و قددوت تددأثيرات خشددونت (ر.ك.بدده :گددار
 28-29 :1379ع نيدددز بدددراي مطالعددده بيشدددتر :هدددوس  1964بددده نقدددل از صايرابندددد  82-83 :1379ع بنسدددون -202 :1379

.)201
مق ود مدا از «خاسدتگاه انقدالب» ،كليدة شهرسدتانهدايياندد كده بدهنحدوي از انحدا و ندوعي از
انددواو كددنزهدداي انقالبددي ،صددرفنظددر از ميددزان و كميددت آن ،در جنددبز انقالبددي مددردم عليدده
ر يح پهلوي ،سهح داشته و نقزآصريني كردهاند.

1. Scope
2 . Pervasiveness
3 . Intensity
 .4البتدده گددار عددالوه بددر وسددعت و شدددت ،مدددت زمدداني كدده خشددونت بددهطددوس انجاميددده اسددت (دوام) را نيددز مدددنظر
قرار داده بود (كوهن .)206 :1372
5. Yoshio Sogimoto
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يافتههاي تحقيق
ياصتددههدداي تحقيددق نشددان دادنددد :د از حدددود  190شهرسددتان موجددود در برهددة انقالبددي (يعنددي
هجددده مدداه منتهددي بدده پيددروزي انقددالب اسددالمي د تعددداد  148شهرسددتان (يعنددي حدددود 78
درصد) بهنحوي در مبارزات انقالبي عليه ر يح شاه مشاركت داشتهاند.
د د از  148شهرسددتان انقالبددي تعددداد  31شهرسددتان (حدددود يددكپددنجح) ،اجتماعددات سياسددي
آرام را سروسددامان دادنددد .نيددز در  139شهرسددتان (يعنددي قريددب بدده اتبددات آنهددا) بددهصددورت
محددود يدا گسدترده ،تظداهرات مسدالمتآميددز ،برگدزار شدده اسدت .تعدداد  72شهرسدتان (حدددود
نيمددي از شهرسددتانهدداي انقالبددي) بدده نحددوي از انحددا و كددح يددا بدديز ،بدده مبددارزة منبددي (برحسددب
اعت دداب ،تحددريح ،تعطيلددي ،اسددتعبا ،يددا برپددايي تح ددن ،بسددتنشدديني و روزة مقاومددت) عليدده
حكومددت شدداه متوسددل شدددهاندددد .در  46شهرسددتان انقالبددي ،شددورشهدداي شدددهري و در 44
شهرسددتان ،تظدداهرات شورشددي (خسددارتبددار و تددو م بددا حملدده بدده امدداكن و امددواس دولتددي)
بدده صددورت محدددود يددا گسددترده ،ر داده اسددت .در بدديز از نيمددي از شهرسددتانهدداي انقالبددي
(يعنددي  87شهرسددتان از  148شهرسددتان) ،تظدداهرات خشددونتبددار و تددو م بددا تلبددات انسدداني ،ر
داده اسدت .تنهددا  17شهرسددتان انقالبددي ،شدداهد خشددونت سياسدي تمددامعيددار (تو مداً خسددارتبددار و
خشددونتبددار) بددودهانددد .در حدددود يددكسددوم از شهرسددتانهدداي انقالبددي ( 52شهرسددتان) حددداقل
يدكبددار ،عمليددات مسددلحانه عليدده مددأموران حكددومتي ددد كدده بددهجدداي عّددده ،بدده عيدددة زيددادي نيدداز
دارند دد صورت گرصته است.
ددد در مجمددوو 20 ،شهرسددتان پيشددگام در بددين شهرسددتانهدداي انقالبددي بددهترتيددب عبددارت
بددوده انددد از :تهددران ،اصددبهان ،مشددهد ،قددح ،تبريددز ،زنجددان ،شدديراز ،كرمددان ،كرمانشدداه ،اهددواز،
همدان ،آبادان ،يزد ،اراك ،بوشهر ،رشت ،قزوين ،بابل ،آمل و كاشان.
د د شهرسددتان تهددران ،در انددواو مبددارزات انقالبددي عليدده حكومددت پهلددوي در برهددة انقالبددي،
پيشددگام سدداير شهرسددتانهددا بددوده اسددت .مددردم تهددران بددهجددز اعت ددابات كدده در آن ،حددااز رتبددة
دوم گرديدددهانددد انقالبدديتددرين مددردم در دوران چددالز قدددرت بددودهانددد .شهرسددتان اصددبهان،
پيشدتاز اعت ددابات صلدجكننددده در برهدة انقالبددي بدوده اسددت .ايدن شهرسددتان ،در ديگدر گونددههدداي
مبددارزات انقالبددي نيددز ،يكددي از رتبددههدداي دوم تددا ششددح را بددهخددود اخت ددا

داده اسددت.

همينددين ،شهرسددتانهدداي مشددهد و قددح ،در ا لددب گونددههدداي مبددارزات انقالبددي ،رتبددههدداي دوم و
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سددوم را بددهخددود اخت ددا

دادهانددد .در گونددههدداي پرهزينددهتددر مبددارزات انقالبددي (شددامل

تظدداهرات خشددونتبددار ،تظدداهرات تمددامعيددار و تهاجمددات مسددلحانه علي ده اهددداف دولتددي) نيددز
تري داشتهاند.

شهرستانهاي قح ،مشهد ،اصبهان ،تبريز و شيراز نقز پررن

مددا بددهمنظددور معرصددي ميددزان رواخ و شدديوو هددر يددك از انددواو اقدددامات انقالبددي در برهدده
چددالز قدددرت ،در جدددوس  ،1تعددداد و نسددبت (درصددد) شهرسددتانهدداي درگيددر در انددواو 9گانددة
كنزهداي انقالبدي را محاسدبه و آنهدا را از كدح بده زيداد مرتدب كدردهايدح .ياصتدههداي منددرخ در
ايددن جدددوس نشددان مدديدهنددد كدده از حيددص ميددزان رواخ روشهدداي مبددارزه ،رايددجتددرين روش،
تظدداهرات مسددالمتآميددز ،بددا  93/92درصددد مشدداركت بددوده اسددت .سدداير انددواو روشهدداي
مبددارزه بددهترتيددب ميددزان رواخ ،عبددارت بودنددد از :تظدداهرات خشددونتبددار ،اعت ددابات سياسددي،
تهدداجح مسددلحانه ،شددورش ،تظدداهرات خسددارتبددار ،اجتماعددات سياسددي ،موعددعگيددري سياسددي و
تظاهرات تمدامعيدار .چندانكده مالحظده مديشدود ندادرترين روش ،تظداهرات تمدامعيدار (تدو م بدا
تلبات مالي و جاني) با  11/48درصد مشاركت بوده است.
رديف

شيوههاي

معدادشه)ستا هاي

اقدام انقال ي

مشاركت كننده

درصدشه)ستا هاي
مشاركت كننده

1

تظاهرات مسالمتآميز

139

93/92

2

تظاهرات خشونتبار

87

58/78

3

اعت ابات سياسي

72

48/65

4

تهاجح مسلحانه

52

35/13

5

شورش

46

31/08

6

تظاهرات خسارتبار

44

29/73

7

اجتماعات سياسي

31

20/94

8

موععگيري سياسي

21

14/19

9

تظاهرات تمامعيار

17

11/48

1

جدوس ( :)1ميزان نسبي شيوههاي اقدام انقالبي برحسب نسبت شهرستانهاي درگير در انواو كنزهاي
انقالبي
 )1ايددن نسددبت بددراي انددواو كددنزهدداي انقالبددي ،برمبندداي كددل شددهرهاي انقالبددي ( 148شهرسددتان) ،و بددراي مقيددا
كلي انقالبيگري ،بر اسا

كل شهرهاي موجود در برهة انقالبي ( 190شهرستان) محاسبه شده است.
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در زاويدددة مشددداركت ايجدددابي (انتخابددداتي) مدددا ميدددانگين مشددداركت انتخابددداتي (ميدددزان
ر يدهددي) تددكتددك شهرسددتانهدداي انقالبددي در  5دورة متددوالي از انتخابددات رياسددتجمهددوري
و در يك دورة نسبتاً طورني ( )1368-1384را محاسبه كردهايح.
مقادير بهدسدتآمدده نشدان مديدهندد كده شهرسدتان هداي تبدت ،صدردو  ،بويراحمدد ،ايدالم،
ري ،اردكددان ،اقليددد ،سددايدان ،مهددران و گيسدداران ،ده شهرسددتان انقالبدديانددد كدده بددارترين
ميدددانگين مشددداركت انتخابددداتي را نسدددبت بددده سددداير شهرسدددتانهدددا داشدددتهاندددد .در مقابدددل،
شهرسدتانهدداي اهددر ،تبريدز ،اروميدده ،خميندديشدهر ،سردشددت ،بروجددرد ،سدنندخ ،مهابدداد ،شددادگان
و مسجدسدددليمان ،ده شهرسدددتان انقالبدددياندددد كددده داراي كمتدددرين ميدددزان از مشددداركت مثبدددت
نسبت به ساير شهرستانهاي انقالبي ،در مقطع مورد اشاره بودهاند.
امددا عطددب بدده موعددوو و مسددألة تحقيددق حاعددر ،ايددن مقددادير هنگددامي مدديتواننددد معنددادار و
درلددت آميددز باشددند كدده در نسددبت بددا ميددزان مشدداركت انقالبددي قددرار گيرنددد .بددر اسددا

اسددتدرس،

در وعدددعيت مطلدددوب و آرمددداني ،بايسدددتي نسدددبت مسدددتقيح و معنددداداري ميدددان ايدددندو ندددوو
مشدداركت (مشدداركت انقالبددي و مشدداركت انتخابدداتي) برقددرار باشددد .بددهعبددارت ديگددر ،ايدددهآس
آن اسددت كدده بددهتناسددب مشدداركت انقالبددي ،مشدداركت پسدداانقالبي (مشدداركت انتخابدداتي) نيددز
بيشددتر باشدددع يعنددي هددر قدددر مشدداركت انقالبددي بيشددتر ،مشدداركت انتخابدداتي نيددز بيشددتر باشددد .مددا
بدده منظددور بررسددي ارتبددا ميددان مشدداركت انقالبددي و مشدداركت انتخابدداتي ،پددس از اسددتاندارد
سددازي شدداخ

هدداي انقالبدديگددري و مشدداركت سياسددي ،و بددا اسددتباده از عددريب همبسددتگي

پيرسددون ،نسددبت ميددان مشدداركت انقالبددي و مشدداركت انتخابدداتي را از حيددص جهددت ،شدددت و
معناداري آماري رابطه ،سنجيدهايح:

ارتبا مشاركت انقالبي و انتخاباتي
مشاركت انقالبي د مشاركت انتخاباتي

عريبهمبستگي مرتبهصبر
-0/156

معناداري آماري
0/058

جدوس ( :)2عريب همبستگي پيرسون بين ميزان مشاركت انقالبي و مشاركت انتخاباتي
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چنددانكدده در جدددوس صددوت ،پيداسددت ،ارتبدداطي معكددو

بددين ميددزان مشدداركت انقالبددي و

ميددزان مشدداركت انتخابدداتي وجددود داردع امددا شدددت ايددن ارتبددا  ،نسددبتاً عددعيب ،و بددهلحددا
آماري معنادار ،نبدوده اسدت .جهدت ايدن رابطده نشدان مديدهدد كده در مقطدع مدورد مطالعده ،هدر
قدددر شددهرها ،انقالبدديتددر بددودهاندددع ميددزان مشدداركتجددوييشددان در انتخابدداتهدداي پددس از
انقددالب ،كمتددر بددوده اسددت و بددالعكس .بددا ايددنحدداس ،بددهدليددل معنددادارنبودن آمدداري ايددن رابطدده
نمدديتددوان آن را قطعددي پنداشددت و احتمدداس ت ددادف در ح ددوس ايددن ياصتدده را ناديددده انگاشددت.
امددا اگددر بخددواهيح نگدداهي دقيددقتددر بدده وعددعيت مشدداركت انتخابدداتي شهرسددتانهدداي انقالبددي
برحسددب ميددزان مشدداركت انقالبدديشددان داشددته باشدديح ،مدديتددوانيح مقطددع زمدداني مددورد مطالعدده
دربارة مشاركت انتخاباتي را تجزيه نماييح.

ارمتاط ميا مشاركت انقال ي

ض)يبهمتتتگي م)متهص )

معناداري آماري

و مشاركت انتخا امي

مشاركت انقالبي د مشاركت

*-0/190

0/021

در انتخابات 1368
مشاركت انقالبي د مشاركت در

*-0/180

0/028

انتخابات 1372
مشاركت انقالبي د مشاركت در

-0/070

0/398

انتخابات 1376
مشاركت انقالبي د مشاركت در

-0/070

0/397

انتخابات 1380
مشاركت انقالبي د مشاركت در

-0/063

0/444

انتخابات 1384
مشاركت انقالبي د مشاركت در
انتخابات 1368-84

-0/156

0/058
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جدوس ( :)3عريب همبستگي پيرسون بين ميزان مشاركت انقالبي و ميزان مشاركت انتخاباتي در
دورههاي مختلب
*معنادار در سطح ( 0/05آزمون يكدامنه)

نتدايج مندددرخ در جددوس  3نشددان مديدهنددد كده در مقطددع مدورد مطالعدده ،ارتبدا ميددان ميددزان
مشدداركت انقالبددي و مشدداركت پسدداانقالبي (انتخابدداتي) ،همددواره منبددي بددوده اسددت (هرقدددر
انقالبددي گددري بيشددتر ،ميددزان مشدداركت سياسددي كمتددر ،و بددالعكس) .امددا بالصاصددله بايددد دو نكتدده
را بدددين ياصتدده بيدداصزاييح :اوس آنكدده ايددن رابطددة معكددو  ،تنهددا در دو دوره انتخابددات  1368و
 ،1372معنددادار بددوده اسددت .ثاني داً ،رابطددة معكددو

صددوت ،در گددذار زمددان ،تضددعيب و بدده صددبر

نزديددك شددده اسددت .بنددابراين ،هددر چنددد در تحليددل اسددتاتيك ،مشدداركت سياسددي شددهرهاي
انقالبددي در مقايسدده بددا ميددزان مشدداركتشددان در جنددبز انقالبددي ،وعددعيتي مطلددوب نيسددتع امددا
در تحليددل ديندداميكي ،بايددد رونددد مشدداركتجددويي شهرسددتانهدداي انقالبددي را در مجمددوو،
روندي روبه بهبود ارزيابي كرد.
آسدديبشناسددي مشدداركت سياسددي شهرسددتانهدداي انقالبددي ،از زاويددهاي ديگددر نيددز ميسددر
اسددتع و آن ،مقايسددة ميددزان مشدداركتشددان بددا ميددزان مشدداركت شهرسددتانهدداي يرانقالبددي
اسددت .در مقايسدده بددا شهرسددتانهدداي يددر انقالبددي ،يعنددي شهرسددتانهددايي كدده در برهددة انقالبددي
هددييگوندده اقدددامي در آنهددا عليدده ر يددح شدداه صددورت نگرصتدده اسددت ،انتظددار مدديرود ميددانگين
مشاركت انتخابداتي شهرسدتان هداي انقالبدي ،بيشدتر باشدد .مدا بدا اسدتباده از آزمدون تدي 1ميدانگين
مشددداركت سياسدددي شهرسدددتان هددداي انقالبدددي و يرانقالبدددي را بدددا يكدددديگر مقايسددده كدددرده ،و
تباوتهاي احتمالي بين اين ميانگينها را به لحا آماري ،آزمودهايح:
متوس

تعداد

ميانگين

انحرافمعيار

مقدار t

معناداري

مشاركت سياسي
14

شهرهاي انقالبي

66/82

8/64

8
شهرهاي

2/094
44

70/13

9/37

040
0/

)1 . (T-test
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يرانقالبي
جدوس ( .)4آزمون تي براي مقايسة ميانگين مشاركت انتخاباتي شهرستانهاي انقالبي و يرانقالبي (-1384
)1368

خروجددي آزمددون تددي نشددان مدديدهددد كدده در مقطددع  16سددالة مددورد بررسددي ،ميددانگين ميددزان
مشدداركت انتخابدداتي شددهرهدداي انقالبددي ( )66/82كمتددر از شهرسددتانهدداي يرانقالبددي ()70/13
مي باشدد .آزمدون معنداداري تبداوت ميدانگين هداي صدوت نيدز نشدان مديدهدد كده ايدن تبداوت ،بده
لحدددا آمددداري ،معندددادار اسدددت ( .)sig = 0/040بددددينترتيدددب بدددا ميدددزان اطميندددان  95درصدددد
مدديتددوان ادعددا كددرد كدده در مقطددع مددورد مطالعدده ،ش دهرهاي انقالبددي ،عموم داً كمتددر از شددهرهاي
يرانقالبددي ،مشدداركت سياسددي داشددتهانددد .ياصتددههدداي مددا نشددان مدديدهنددد كدده هدديييددك از 20
شهرسددتان پيشددتاز در جنددبز انقالبددي ،در زمددرة  20شهرسددتان پيشددگام در مشدداركت پسدداانقالبي
قددرار ندارنددد ،و بددالعكس .كي دالً رتبددة مشدداركت سياسددي انقالبدديتددرين شهرسددتانهددا در بددين 192
شهرستان كشور را نشان دادهايح:

انقال يم)ين

رمتة

رمتة

انقال يم)ين

رمتة

رمتة

شه)ستا ها

مشاركت انقال ي

مشاركتانتخا امي

شه)ستا ها

مشاركت انقال ي

مشاركتانتخا امي

تهران

1

179

همدان

11

98

اصبهان

2

155

آبادان

12

167

مشهد

3

65

يزد

13

63

قح

4

42

اراك

14

107

تبريز

5

182

بوشهر

15

55

زنجان

6

103

رشت

16

176

شيراز

7

148

قزوين

17

89

كرمان

8

67

بابل

18

118

كرمانشاه

9

171

آمل

19

88

اهواز

10

156

كاشان

20

114

جدوس ( .)5رتبة انقالبيترين شهرستانها در شاخ

مشاركت انتخاباتي (تعداد= )192
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در يددك نگدداه كلددي مالحظدده مدديكندديح كدده قريددب بدده اتبددات بيسددت شهرسددتان پيشددگام در
پيددروزي انقددالب اسددالمي ،داراي رتبددههدداي نسددبتاً پدداييني در مشدداركت سياسددي مدديباشددند.
بددهنحددوي كدده  12مددورد از ايددن شهرسددتانهددا در مقيددا

مشدداركت انتخابدداتي داراي رتبددههددايي

بددارتر از  100هسددتند .در عددينحدداس ،هدديييددك از  20شددهر برتددر در مبددارزات انقالبددي ،داراي
يكي از مراتب  1تا  20در مشاركت انتخاباتي نيستند.
همددة ايددن ياصتددههددا نشددان مدديدهنددد كدده وعددعيت مشدداركت انتخابدداتي در خاسددتگاههدداي
انقددالب اسددالمي ،وعددعيت مطلددوبي نيسددت و ندده تنهددا تناسددبي بددا ميددزان حضورشددان در مبددارزات
انقالبي ندارد ،بلكه در قيا

با شهرستانهاي يرانقالبي نيز در تراز پايينتري قرار دارد.

مددا بددهمنظددور شناسددايي رونددد مشدداركت سياسددي در شهرسددتانهدداي انقالبددي ،ميددانگين
مشاركت انتخاباتي آنها در پنج انتخابات متوالي از  1368تا  1384را محاسبه كردهايح:

سال )گياري انتخا اا

ميانگين ن)خ مشاركت
انتخا اميار يدهي)

1368

65/22

1372

60/23

1376

78/79

1380

67/15

1384

62/72

جدوس ( .)6ميانگين مشاركت انتخاباتي شهرستانهاي انقالبي در پنج دوره متوالي انتخابات

چنددانكدده در جدددوس بددار پيداسددت ،الگددوي واحددد و رونددد همگددوني را در كددنز مشدداركتي
شهرسددتانهدداي انقالبددي ،در مقطددع شددانزدهسددالة مددورد مطالعدده ،نمدديتددوان تشددخي

داد .امددا

مددديتدددوان ايدددن الگدددوي جزادددي را مالحظددده كدددرد كددده از سددداس  1376بددده ايدددنسدددو ،روندددد
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مشدداركتجددويي شهرسددتان هدداي انقالبددي ،روندددي نزولددي و كاهنددده بددوده اسددتع هرچنددد شدددت
نزوس در اين ساسها ،رو به اصوس بوده و از حدود  10درصد به  5درصد تنزس ياصته است.

جمعبندي و نتيجهگيري
مددا در ايددن تحقيددق ،بددر آن بددوديح تددا بددا رويكددردي پيامدشناسددانه و آسدديبشناسددانه بدده انقددالب
اسددالمي ،بددا تكيدده بددر يددك مطالعددة تجربددي و مبتنددي بددر اطالعددات عينددي و قابددل اندددازهگيددري،
وعددعيت مشدداركت سياسددي در «خاسدتگاههدداي انقددالب اسددالمي» را ،در قيددا

بددا شهرسددتانهدداي

يرانقالبددي ،و بددهتناسددب ميددزان مشدداركتشددان در پيددروزي انقددالب اسددالمي ،بررسددي نمدداييح.
پرسدز اصدلي تحقيدق حاعدر ايددن بدود كده در عرصدة مشداركت سياسددي ددد بدهعندوان مهدحتددرين
مجددراي موجددود بددراي دخالددت در صرايندددهاي سياسددي قددانوني و مسدداعدت بدده تددداوم يددا اصددالح
وعددع موجددود د دد كددانونهدداي دخيددل در پيددروزي انقددالب اسددالمي در مقايسدده بددا سددايرين ( يددر
انقالبيددون) و نيددز در نسددبت بددا ميددزان دخالددتشددان در پيددروزي انقددالب اسددالمي ،چدده وعددعيتي
داشدددته و دارنددددس ايددددة اصدددلي و انتظدددار ت وريدددك در پدددژوهز حاعدددر آن بدددوده اسدددت كددده
خاستگاه هداي انقدالب اسدالمي ،بايسدتي بده تناسدب ميدزان نقدزآصرينديشدان در پيدروزي انقدالب
اسددالمي (ميددزان انقالبددي بددودن يددا مشدداركت انقالبددي) و در قيددا

بددا مندداطق يرانقالبددي ،در

تثبيددت و تددداوم انقددالب اسددالمي از طريددق مشدداركت در مهددحتددرين صراينددد سياسددي رسددمي پددس
از انقددالب اسددالمي (انتخابددات) ،مشدداركت داشددته باشددند .بدده لحددا ت وريددك ،سدده وعددعيت
احتمددالي بددراي نسددبت ميددان مشدداركت انقالبددي و پسدداانقالبي در خاسددتگاههدداي انقددالب اسددالمي
مت ددور اسددت :تددوازن مثبددت (دوام شددور انقالبددي) ،موازندده (رخددوت و عدداديشدددن) و تددوازن
منبي (بيگانگي سياسي).
ياصتددههدداي عينددي و مسددتند ايددن تحقيددق تجربددي نشددان دادنددد كدده سدده ويژگددي اصددلي جنددبز
انقالبددي مددردم ايددران عبددارت بودنددد از :توسددع ،تنددوو و تكثددر :انقالبيددون ،بددهصددورت صراگيددر (در
قريددب بدده  80درصددد از شهرسددتانهدداي كشددور) و بددا روشهدداي مبددارزاتي گوندداگون (در 9
گونددة اصددلي و دههددا گونددة صرعددي)  ،ر يددح شدداه را آمدداخ صشددارهاي بدديوقبددة خددويز (در يددك
برهددة حدددوداً  550روزه) قددرار داده بودنددد .امددا عطددب بدده مسددألة تحقيددق ،ياصتددههدداي مددا نشددان
دادنددد كدده در تحليددل مقطعددي ،ارتبدداطي معكددو  ،ولددي نسددبت ًا عددعيب و بدده لحددا آمدداري
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بددي معنددا ،بددين مشدداركت انقالبددي و مشدداركت انتخابدداتي وجددود دارد (عددريبهمبسددتگي =
 .) -0/156ايددن بدددان معناسددت كدده شهرسددتانهدداي انقالبددي ،بدده تناسددب ميددزان مشدداركت و
نقدزآصرينددي شددان در تأسدديس انقددالب اسددالمي ،در تددداوم و تثبيددت نظددام سياسددي برآمددده از ايددن
انقالب ،تشدريكمسداعي نمدي كننددع و بلكده بدالعكس ،هدر قددر ميدزان مشداركت انقالبدي بيشدتر،
ميددزان مشدداركت انتخابدداتي كمت در .گددو اينكدده عدددم معندداداري آمدداري ايددن رابطدده ،اطمينددان بدده
ياصتددة مددذكور را منددو بدده مطالعددات بيشددتر مددينمايددد .مقايسددة ميددانگين مشدداركت سياسددي
شهرسددتانهدداي انقالبددي ( 66/82درصددد) بددا شهرسددتانهدداي يرانقالبددي ( 70/13درصددد) در
مقطددع  16سددالة مددورد بررسددي نيددز نشددان داد كدده تبدداوت معندداداري بددين ايددن ميددانگينهددا بددهنبددع
شهرسددتانهدداي يددر انقالبددي وجددود دارد .ايددن بدددان معناسددت كدده شهرسددتانهدداي انقالبددي ،در
مقايسه با شهرسدتانهداي يرانقالبدي ،بدهطدور متوسد بدا ندر هداي پدايينتدري در صرايندد سياسدي
مهمددي چددون انتخابددات ،مشدداركت مدديجوينددد .ياصتددههدداي مددذكور نشددان مدديدهنددد كدده وعددعيت
مشدداركت سياسددي در خاسددتگاه هدداي انقددالب اسددالمي ،ندده تنهددا تناسددبي بددا ميددزان حضددور ايددن
شهرسددتانهددا در مبددارزات انقالبددي ندددارد ،بلكدده در قيددا

بددا شهرسددتانهدداي يرانقالبددي نيددز ،در

تراز پايينتري قرار دارد.
در تحليددل اسددتاتيك ،بايددد گبددت كدده وعددعيت مددورد اشدداره ،طبعدداً و طبيعتدداً ،نددامطلوب و
نگددرانكننددده ارزيددابي مدديشددود و بددا وعددعيت آرمدداني و مددورد انتظددار از مشدداركتجددويي
خاسددتگاههدداي انقددالب ،كمددي صاصددله داردع چددرا كدده بددهنددوعي ،حدداكي از صددروكزكددردن تددب
انقالبدديگددري ،و تاحدددودي ،بددروز نشددانههدداي رخددوت و حتددي كنددارهگيددري سياسددي انقالبيددون
ميباشد.
امددا در تحليددل ديندداميكي (طددولي) و بدده تبكيددك انتخابددات مختلددب ،دريدداصتيح كدده ميددزان
همبسددتگي معكددو

بددين مشدداركت انقالبددي و مشدداركت پسدداانقالبي در انتخابددات مختلددب،

روندي نزولي داشته و از منبدي معندادار بدهسدمت منبدي بديمعندا و در صدورت تدداوم ايدن روندد،
مددشرً بددهسددمت صددبر شدددن ،ميددل مدديكنددد .از طرصددي ،ياصتددههدداي مددا نشددان دادنددد كدده هرچنددد
متوسدد مشدداركت سياسددي در خاسددتگاههدداي انقددالب اسددالمي از  1376بدده ايددنسددو ،روندددي
نزولددي بددوده ،بددا وجددود ايددن ،شدددت ايددن نددزوس در سدداسهدداي اخيددر ،رو بدده اصددوس بددوده اسددت و
ادامددة ايددن رونددد ،مدديتوانددد اخددتالف ميددانگين مشدداركت بددين خاسددتگاههدداي انقددالب و مندداطق
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يرانقالبددي را بدده صددبر برسدداند .لددذا در تحليددل ديناميددك و روندشناسددي از ايددن وعددعيت ،بايددد
تنددزس نسددبي مشدداركتگريددزي خاسددتگاههدداي انقددالب را روندددي نويدددبخددز ،و نشددانهاي از
بازتوليددد قدددرت بسدديجسددازي و بقدداي مشددروعيت سياسددي جمهددوري اسددالمي تلقددي كددرد .در
مقدددام ترسددديح رونددددهاي پددديزرو ،اگدددر حدن ددداب مشددداركت در خاسدددتگاههددداي انقدددالب،
حدن داب قابدل قبددولي باشدد و روندد اصزايشددي مشداركت سياسدي شددهرهاي يرانقالبدي ،بدا رونددد
كاهشددي مشدداركت سياسددي در شددهرهاي انقالبددي ،تددو م نباشدددع از جهتددي ،ايددن بدددان معناسددت
كدده نظددام تأسدديسشددده ،رويددزهدداي جديدددي داشددته و توانسددته اسددت بخددزهدداي جديدددي از
جامعدده را بددا خددود همددراه و همنددوا سددازد .در ايددنصددورت ،بيشددتر شدددن متوسدد مشدداركت
انتخابدداتي شددهرهاي يددر انقالبددي نسددبت بدده شددهرهاي انقالبددي ددد و بدده بيدداني ديگددر ،كمتددر شدددن
متوس مشداركت انتخابداتي شدهرهاي انقالبدي نسدبت بده شدهرهاي يرانقالبدي ددد را بايدد بده صداس
نيك گرصت ،و در ير اينحالت ،خير.
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