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 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

 )47پياپي  (1385، تابستان دوم، شماره چهارمدوره بيست و 

  )جمعيت و توسعه نامه ويژه (

    

  1350-1380 1گذار به دمكراسي در ايران نقش جنبش جوانان شهري در

  

  *اصغر قاسمي علي                                        *دكتر مسعود غفاري

  دانشگاه تربيت مدرس

  

  چكيده

ي پاياني قرن بيستم به  تحوالت سياسي اجتماعي ايران در نيم قرن اخير، به ويژه در سه دهه

دنبال تغييرات دموگرافيك و جوان شدن جمعيت و نيز روند فزاينده شهرنشيني در كشور به وجود 

از سوي . تحوالت تبديل شده استآمده، به نحوي كه جوانان شهري به يك متغير مهم و مؤثر در اين 

ديگر در طول يك قرن اخير و به ويژه از انقالب مشروطه به اين سو، نيل به دمكراسي همواره يكي از 

اين مقاله . ي اجتماعي توسعه و پيشرفت كشور بوده است هاي اصلي مردم و نخبگان به مسأله پاسخ

 به تبيين نقش جوانان شهري در 1350-1380ماني ي ز كوشد با برقراري پيوند اين دو متغير در پهنه مي

در اين مقطع زماني، دو تحول سياسي و اجتماعي مهم، در روند . گذار به دمكراسي در ايران بپردازد

آفريني  دمكراتيك شدن ساختار سياسي در ايران، شكل گرفته كه جوانان شهري در خلق آن نقش

اين مقاله با . 1376 و ديگري انتخابات دوم خرداد 1357يكي انقالب اسالمي بهمن : اند جدي داشته

هاي دمكراتيك را در  گيري دو تحول فوق، از منظر تطبيقي شاخص تبيين نقش جوانان شهري در شكل

  .كند هاي سياسي قبل و بعد از اين دو واقعه تحليل مي نظام

آزادي . 5  جنبش دوم خرداد. 4  الميانقالب اس. 3  دمكراتيزاسيون. 2  جنبش جوانان شهري. 1 :هاي كليدي واژه

  رقابت و مشاركت سياسي. 6 بيان

  

  مقدمه. 1

از زمان آشنايي با غرب و مظاهر فكري و تمدني آن و به طور خاص از انقالب مشروطه به اين سو، چگونگي نيل 

از طرف مردم، نوع پاسخي كه . ي اجتماعي در ذهن ايرانيان تبديل شده است به پيشرفت و توسعه به يك مسأله

هاي فرهنگي اجتماعي كشور و  هاي سياسي و اجتماعي و نخبگان حاكم به اين سؤال داده شده، متأثر از زيرساخت گروه

اي از تحوالت سياسي كشور  ها بخش عمده ي جهاني است و اين پاسخ هاي سياسي و فكري غالب در عرصه نيز گفتمان

ها، فصل  هاي چشمگير در مباني فكري و سياسي اين پاسخ جود تفاوتبرخالف و. را در يك قرن اخير رقم زده است

توان به  هاي فكري و سياسي موجود در كشور، رودررويي با اين سؤال بوده كه چگونه مي مشترك تقريباً تمامي جريان

 - تصاديهاي اق  و نيز پارادوكس1350توسعه و پيشرفت نايل آمد؟ تجارب به دست آمده از انقالب مشروطه تا دهه

ي رژيم شاه براي توسعه كشور، فصل مشترك ديگري بين اپوزيسيون نظام حاكم به وجود آورد و آن  سياسي برنامه

تواند منشأ   استبدادي وابسته به كشورهاي خارجي، نمي-چيزي نبود جز اعتقاد به اين اصل كه يك نظام سياسي 

نظر  هابه اين اتفاق ، تقريباً تمامي گروه1350 در اواسط دههپيشرفت و توسعه در كشور باشد؛ به همين دليل به تدريج

توان مسير مورد نظر را  رسيدند كه تنها با برقراري يك نظام سياسي دمكراتيك متعهد به دو اصل استقالل و آزادي، مي

                                         
 لوم سياسياستاديار ع *

 دانشجوي دكتري علوم سياسي **
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76 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

تحوالت هاي سياسي در  ماندگي كشور پاسخ مناسب داد؛ بنابراين تمامي گروه ي اجتماعي عقب پيمود و به مسأله

هاي دمكراتيك نظام  سقوط رژيم اقتدارگراي پهلوي و رشد مؤلفه. انقالبي معطوف به سرنگوني رژيم شاه مشاركت كردند

هاي انقالبي به ابزارهاي غيرمدني، وقوع  هاي اين تحول را فراهم ساخت، ولي با تمسك برخي گروه جايگزين، زمينه

ه بازسازي اقتصادي، برقراري و تثبيت يك نظام سياسي دمكراتيك جنگ تحميلي و نيز اهتمام دولت پس از جنگ ب

ي مناسبي فراهم شد تا مردم با مشاركت گسترده در انتخابات   بار ديگر، زمينه1376در سال . تمام عيار به محاق رفت

هاي  ؤلفهطلب، نظام سياسي موجود را از خواست خود براي احياء م رياست جمهوري و رأي دادن به كانديداي اصالح

هاي پس از  هاي دمكراسي در سال دمكراتيك آگاه نمايند و به اين وسيله با روي كار آمدن يك دولت دمكراتيك شاخص

بدين ترتيب در مقطع زماني سه دهه آخر قرن بيستم، همگام با موج جهاني . تر شد  برجسته1376انتخابات 

از سوي ديگر . رفت؛ هرچند به تثبيت و تحكيم آن منجر نشددمكراتيزاسيون، روند برقراري دمكراسي در ايران شدت گ

در طول اين سه دهه، تحوالت اجتماعي به ويژه روند رو به رشد جواني جمعيت و گسترش شهرنشيني در كشور، 

با توجه به اهميت تاريخي مسأله دمكراسي در ايران . جوانان شهري را به يك متغير مهم در تحوالت سياسي تبديل كرد

اين مقاله درتالش است با ارزيابي ) 1350-80 (أثيرگذاري جوانان شهري در تحوالت سياسي اجتماعي سه دهه اخيرو ت

. هاي دمكراسي در كشور به تبيين نقش جنبش جوانان شهري در روند گذار به دمكراسي در ايران بپردازد شاخص

  : برهمين اساس سؤال اصلي مقاله عبارت است از

  ، جنبش جوانان شهري در گذار به دمكراسي در ايران چه نقشي داشته است؟1350-80در مقطع زماني 

  :كه شود عبارت است از اين اي كه در پاسخ به اين سئوال مطرح مي فرضيه

انقالب اسالمي  (، جنبش جوانان شهري يك بار از راه مشاركت در فرآيند انقالبي1350-80در مقطع زماني

در گذار به دمكراسي در ايران نقش مؤثري داشته ) 1376دوم خرداد  (كت در انتخاباتو يك بار از راه مشار) 1357

  .است

فرض اصلي مقاله اين است كه در مقطع زماني فوق، هرچند دمكراسي به طور كامل در ايران تثبيت و تحكيم 

  .هاي دمكراسي، روند رو به رشدي در كشور داشته است نشده، ولي شاخص

  

  ب نظريمفاهيم و چارچو. 2

  مفاهيم. 2. 1

ي؛ عام،  ها را به سه دسته هاي اجتماعي، آن بندي جنبش بلومر در تقسيم: جنبش جوانان شهري. 2. 1. 1

هاي  از نظر بلومر، جنبش. دهد هاي عام قرار مي ي جنبش تقسيم و جنبش جوانان را در زمره و احساساتي و بياني خاص

كنند، در  م دارند و به آهستگي و همراه با تأمل به سمت آن حركت ميهاي ناهماهنگي است كه جهتي عا عام، تالش

اي ندارند و تجمع يك اعتراض يا  ها معموالً رهبري شناخته شده اين جنبش.  مدت و متداوم هستند نتيجه طوالني

ف دقيقي شوند؛ اما فاقد تعري شهري هستند كه در قالب ادبيات متنوعي بيان مي ترسيم كلي نوعي موجوديت آرمان

 هاي عام و از جمله جنبش جوانان، تغييرات تدريجي و فراگير در گيري جنبش هاي شكل هستند، بنابراين زمينه

از حيث جمعيت شناختي . )1381 :79 مشيرزاده، (باشد هاي مردم در مورد خودشان، حقوق و امتيازاتشان مي ارزش

افزوده شدن صفت شهري به جنبش .  سال قرار دارند15-29ي منظور از جوانان، افرادي از جامعه است كه در فاصله سن

چرا كه اساساً در غالب . كند جوانان، معناي جديدي كه باعث تغيير ماهيت آن شود، به اين مفهوم اضافه نمي

  .آموزان محوريت دارند هاي جوانان و جوانان شهري به ويژه دانشجويان و دانش جنبش

هايي تعريف  توان گفت، حكومت مردم بر مردم با مكانيسم عريف دمكراسي مي اجماالً در ت:دمكراسي. 2. 1. 2

ها  ي آن هاي سياسي اقتدارگرا قرار دارد كه وجه اشتراك همه اين نوع نظام سياسي در تقابل با نظام. شده در قانون

قتدارگرايي، طيفي از البته بين دموكراسي و ا. ي سياسي است فقدان آزادي و حق تعيين سرنوشت براي مردم در عرصه

نظران براي تعريف  صاحب. ها متفاوت است هاي دموكراسي در آن هاي سياسي وجود دارد كه شدت و ضعف شاخص نظام
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77   گذار به دمكراسي در ايران نقش جنبش جوانان شهري در

نظراني چون جوزف شومپيتر،  صاحب. اند هاي حداقلي تا حداكثري را به كار برده و سنجش دمكراسي، طيفي از شاخص

). 1974: 269شومپيتر،  (اند ي براي انتخاب رهبري سياسي محدود كردهدمكراسي را به يك روش سياسي و مكانيزم

ي آن را از آزادي و  اند و دامنه حال آنكه افرادي چون ديويد هلد مفهومي جامع و گسترده از دمكراسي ارائه داده

هاي حفظ  الملل دمكراتيك و ضمانت ي مدني جهاني، حقوق بين مشاركت غيرمستقيم تا دمكراسي جهان وطن، جامعه

هايي چون انتخابي  هاي بينابيني از شاخص رابرت دال با ارائه ديدگاه). 1995: 267هلد،  (اند حقوق شهروندي گسترانده

بودن مقامات، برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه و مكرر، آزادي بيان، دسترسي به منابع براي سنجش دمكراسي سخن 

  ).1378: 106دال،  (به ميان آورده است

هاي نهادينه شده و با ثبات در كشورهاي  هاي حداكثري دمكراسي با توجه به اين اصل مهم كه نبايد شاخص

: 214كالرك و فووريكر،  (كار برد هاي نوظهور و لرزان كشورهاي در حال توسعه به توسعه يافته را در مورد دمكراسي

هاي دمكراتيك، از سه معيار زير  ي اساسي نظام  الوده به عنوان ش»آزادي«، اين مقاله با محوريت دادن به اصل )2001

  :براي سنجش دمكراسي بهره جسته است

   آزادي بيان با شاخص مطبوعات آزاد و منتقد،-1

  هاي سياسي و نهادهاي مدني، ها و شكل هاي با شاخص حزب ها و دسته گيري و فعاليت گروه  آزادي شكل-2

  .ص برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه آزادي مشاركت و رقابت سياسي با شاخ-3

  چارچوب نظريچارچوب نظري. . 22. . 22

  .ها و الگوهاي گذار به دمكراسي تشكيل شده است چارچوب نظري اين مقاله از دو بخش زمينه

به طور كلي دو الگوي اساسي در مورد چگونگي پيدايش فرآيند : : هاي گذار به دمكراسيهاي گذار به دمكراسي  زمينهزمينه. . 22. . 22. . 11

در الگوي ). 1380  :14بشيريه،  (لگوي همبستگي وديگري الگوي دترمينيستييكي ا: دارد ياسي وجودـعه سـتوس

همبستگي كه مبتني بر نگرش جامعه شناسي كاركردي است، اجزاي سيستم اجتماعي با يكديگر مرتبط تلقي 

. دشو هاي ديگر جامعه، همبستگي در نظر گرفته مي شوند، به اين دليل بين توسعه سيستم سياسي با توسعه بخش مي

هاي اقتصادي چون درآمد ملي، صنعت،  به طور مثال سيمور مارتين ليسپت با برقرار كردن همبستگي بين شاخص

هاي سياسي عقب مانده و توسعه يافته بر  آموزش، شهرنشيني با توسعه سياسي به اين نتيجه رسيده است كه نظام

ترمينيستي از برقراري همبستگي بين توسعه سياسي الگوي د. هاي اساسي دارند ها با يكديگر تفاوت مبناي اين شاخص

ها، توسعه سياسي را  ي علّي و معلولي پديده و توسعه اقتصادي و اجتماعي پا را فراتر گذاشته و با مشخص كردن رابطه

ي  ي سياسي و اولويت تعيين كننده در اين ديدگاه بر تابعيت مطلق توسعه. داند تابعي ازعوامل اقتصادي و اجتماعي مي

اي تحت  به طور مثال تانتر در مقاله). 1380: 18بشيريه،  (شود عوامل اقتصادي و اجتماعي در اين فرآيند تأكيد مي

گيري  هاي حزبي و شكل  استدالل كرده است كه پيدايش احزاب و رقابت»به سوي يك تئوري توسعه سياسي«عنوان 

اي كه در  دانيل لرنر نيز در مقاله. و توسعه اقتصادي استتوسعه سياسي، تابعي از گسترش شهرنشيني، بسيج اجتماعي 

تركيه، لبنان، اردن، سوريه و ايران انجام داد، در چارچوب : اي از جمله  در خصوص چند كشور خاورميانه1950ي  دهه

را واجد يك لرنر مسأله اين جوامع را نوسازي ذكر كرده، اما نوسازي . اي را طراحي و عرضه كرده است اين الگو، نظريه

شناسد و اين روند در  وي معتقد است نوسازي، غرب و شرق نمي. ي غرب دانسته است الگوي خطي، مبتني بر تجربه

هاي زيادي نداشته  ي كشورها قابل تكرار است، چرا كه اساساً مشكل اين جوامع با مشكالت موجود در غرب تفاوت همه

آيند،  كار نمي هاي زندگي خود را كه ديگر به  نحوي كه بتوانند روشي جوامع به دنبال نوسازي هستند، به همه. است

  :كند داراي چهار مرحله است الگويي كه لرنر ارائه مي. تغيير دهند

  مشاركت سياسي. 4  ،هاي همگاني كاربرد رسانه. 3  ،سواد. 2  ،شهرنشيني. 1

سواد و شهرنشيني هردو به افزايش شود و افزايش  او معتقد است رشد شهرنشيني منجر به افزايش سواد مي

  ).1958: 46لرنر،  (انجامد هاي همگاني و نهايتاً افزايش مشاركت سياسي مي كاربرد رسانه

او اين سئوال را طرح . گويي به آن است كند و در صدد پاسخ لرنر در اين پژوهش سئوال مهمي را مطرح مي

هتي و با چه سرعتي در حال تغيير است؟ لرنر در پاسخ به كند كه در كشورهاي مورد مطالعه، چه كسي، در چه ج مي
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78 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

ي شهرنشيني، افزايش سواد و  گانه هاي سه سازد، در اين كشورها اكثر مردم به دليل شاخصه اين سئوال خاطرنشان مي

 ي مردان جوان هاي همگاني واجد حس مشاركت جويي هستند، ولي معموالً رهبري گذار بر عهده گسترش كاربرد رسانه

و سرعت تغيير را تابعي از تعداد  وي جهت تغيير را از زندگي سنتي به سمت زندگي مدرن. با سواد غير كشاورز است

  ).1958: 83لرنر،  (گيرند ي در حال گذار قرار مي داند كه در طبقه افرادي مي

است و نيز از اين جهت اي به ويژه ايران  هاي كشورهاي خاورميانه ي لرنر از آن جهت كه مبتني بر تجربه نظريه

كند، براي تجزيه و تحليل تحوالت سياسي اجتماعي مقطع زماني مورد  هاي مناسبي براي تحليل ارائه مي كه شاخص

هاي گذار به دمكراسي استفاده  ي مقاله مناسب است لذا از اين نظريه به عنوان چارچوب نظري مقاله در زمينه مطالعه

  .شود مي

ساموئل هانتينگتون دركتاب موج سوم دمكراتيزاسيون از سه الگوي   :: به دمكراسي به دمكراسيالگوهاي گذارالگوهاي گذار. . 22. . 22. . 22

  :گذار به دمكراسي نام برده است

دهدكه نخبگاني كه قدرت را در  اين فرآيند، زماني رخ مي ):Transformatian (الگوي تبديل. 2. 2. 2. 1

دادن به  طلبان حاضر در رژيم اقتدارگرا در خاتمه  اصالح. دست دارند خود رهبري استقرار دمكراسي را بر عهده گيرند

 مورد گذاري كه در 35 مورد از 16هانتينگتون معتقد است . كنند رژيم و تبديل آن به دمكراسي نقش كاملي ايفا مي

ن طلبا يكي ظهور اصالح : داند ي پنج مرحله مي وي اين فرآيند را در برگيرنده. موج سوم رخ داد از اين نوع بوده است

مند به حركت نظام سياسي به دمكراسي هستند و آن را براي بقاي رژيم ضروري  بالقوه در رژيم اقتدارگرا كه عالقه

 مرگ  چون پيروزي در انتخابات، هاي مختلفي هم طلبان از راه دوم به دست گرفتن قدرت توسط اين اصالح. دانند مي

. اني كه قصد داشتند با آزادسازي، نظام اقتدارگرا را تثبيت نمايندسوم شكست ليبرالي شدن از طرف كس... . ديكتاتور و

كوشند، اعتماد  طلبان مي هاي مهم، اصالح كاران از پست چهارم مشروعيت قهقرايي يعني در كنار حذف محافظه

 نظم نوين مشروعيت قهقرايي هم. قشرهاي معتدل را نيز به دست آورند تا در مسير گذار به دمكراسي مانع ايجاد نكنند

پنجم انتخاب و جذب . گيرد بخشد، چرا كه نظم نوين براساس نظم گذشته شكل مي و هم نظم گذشته را مشروعيت مي

: 140-156هانتينگتون،  (رو جهت انزواي مخالفان تندرو مخالفان يعني فرآيند مذاكره و معامله با مخالفان، ميانه

1381.(  

طلبان يا در رژيم حضور ندارند و  در فرآيند فروپاشي، اصالح ):Replacement (الگوي فروپاشي. 2. 2. 2. 2

اند؛ در  كاران هستند كه با تمام نيرو در مقابل تغيير ايستاده عناصر غالب در حكومت، محافظه. يا بسيار ضعيف هستند

كه سرانجام حكومت  نتيجه گذار به دمكراسي، بستگي به اين دارد كه مخالفان قدرت بيابند، حكومت ضعيف شود تا اين

فروپاشي، به طور خالصه، سه مرحله را طي . هاي مخالف پيشين به قدرت برسند از هم بپاشد و يا سرنگون شود و گروه

  ).1381: 158هانتينگتون،  (مبارزه براي برانداختن حكومت، سقوط حكومت و مبارزه پس از آن: كند مي

 مورد از 11جايي كه از نظر هانتينگتون   در فرآيند جابه):Transplacement (جايي الگو جابه. 2. 2. 2. 3

در درون . دهد، گذار به دمكراسي حاصل اقدامات مشترك حكومت و مخالفان است گذارهاي موج سوم را تشكيل مي

ي  كاران طوري است كه حكومت متمايل به مذاكره با مخالفان درباره طلبان و محافظه ي قواي اصالح حكومت، موازنه

هاي موفق، آگاه هستند كه به تنهايي و يك طرفه  جايي رهبران حكومت و مخالفان در جابه. شود يير رژيم ميتغ

جايي  فرآيند منتهي به جابه. دهند  بگيرند، و به مذاكره تن مي ي موضوع نظام سياسي آينده تصميم توانند درباره نمي

سو و فشار و اختناق و زنداني شدن،  اهرات خياباني، از يكها، اعتصابات، اعتراضات و تظ غالباً با پيش و پس رفتن

  ).1381: 168-170هانتينگتون،  (خشونت پليس، حمله و گريز و اعالم حكومت نظامي از سوي، ديگر همراه است

هاي اجتماعي در ادبيات گذار، متأثر  توجه به جنبش :هاي اجتماعي در ادبيات گذار جايگاه جنبش. 2. 2. 3  

. هاي پيشين است هاي تحليلي دهه هاي اخير گذار به دمكراسي در برخي كشورها و تكامل بخش سنت سالاز تجارب 

 و 19م سنت تحليلي غالب، در مورد دمكراتيزاسيون مبتني بر تجارب تاريخي اروپاي غربي قرن 70 و 60ي  در دهه

در اين . هاي پس از جنگ جهاني دوم بود اوايل قرن بيستم و تالش برخي كشورهاي رها شده از بند استعمار در سال

شناسي تاريخي در مورد گذار به دمكراسي غالب بود كه هر دو الگو، دمكراسي را  مقطع، دو الگوي مدرنيزاسيون و جامعه
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79   گذار به دمكراسي در ايران نقش جنبش جوانان شهري در

م تحت تأثير حوادث اروپاي جنوبي و آمريكاي جنوبي، ادبيات گذار 80ي  در دهه. 2دانست برون داد شرايط اجتماعي مي

گرايي و عامليت، تغيير جهت داده و دمكراتيزاسيون را به عنوان  ه با دترمينيسم ساختارگرايي به سمت نخبهدر مواجه

و نه طبقات اجتماعي در آن نقش ايفا ) نخبگان حاكم و اپوزيسيون (گران ي معين و خاصي تعريف كرد كه كنش مرحله

تري يافتند و با توجه به  ش در فرآيند گذار تركيب متنوعاما در فاز جديد ادبيات انتقال، بازيگران صاحب نق. كنند مي

هاي سياسي ناشي از  ، ساختار فرصت)رژيم پيشين (هاي رژيم اقتدارگرا هاي مدرنيزاسيون، مسايلي چون پويايي فرضيه

كر، كالرك و فووري (هاي اجتماعي مركز ثقل ادبيات گذار به دمكراسي شدند المللي و نيز جنبش شرايط داخلي و بين

668-667 :2001.(  

اي  اشان، واجد اهميت ويژه طلبانه هاي جوانان به دليل ماهيت دمكراسي هاي اجتماعي، جنبش در ميان جنبش

دهد،  نتايج تحقيقات انجام شده در خصوص فعاليت سياسي جوانان نشان مي. در مباحث گذار به دمكراسي هستند

ترش حقوق شهروندي، تثبيت حق تعيين سرنوشت و استقرار ي كشورها به دنبال گس هاي جوانان در همه جنبش

هاي جواناني كه در مقاطع  ها در بين جنبش ها از وجود برخي تفاوت اين بررسي. باشند هاي سياسي دمكراتيك مي نظام

كند كه   نميكند، اما اين واقعيت را نيز انكار اند، حكايت مي زماني مختلف و يا بسترهاي زماني و مكاني متفاوت رخ داده

هاي جوانان در  هاي تطبيقي كه در خصوص جنبش پژوهش. دهد دمكراسي اساس مطالبات جوانان را تشكيل مي

اي چون اياالت متحده آمريكا، ژاپن و اروپاي غربي با كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال  يافته كشورهاي توسعه

دهد در كشورهاي  و آمريكاي التين انجام شده، نشان ميي خاورميانه  اي همچون كشورهاي واقع در منطقه توسعه

هاي اتمي و  اي، برچيدن نيروگاه هاي هسته كارگيري سياسي و بيولوژيك سالح دسته اول موضوعاتي چون گسترش و به

 در كشورهاي دسته دوم،  كه آلودگي زيست محيطي جوامع دور و نزديك، توجه جوانان را به خود جلب كرده درحالي

نتايج اين . هاي بيشتر، برقراري دمكراسي و رعايت حقوق شهروندي بوده است اها عمدتاً براي تأمين آزاديتقاض

هاي جوانان، دمكراسي، تقاضاي  ها، در ارزيابي نهايي مطالبات جنبش ي اين تفاوت دهد با وجود همه تحقيقات نشان مي

  ).1990: 170برانگارت،  (باشد اصلي جوانان مناطق مختلف دنيا مي

ي مركزي مطالبات نسل جوان است كه گاه خود را در قالب  حقيقت اين است كه دمكراسي خواهي هسته

و گاه در ) استقرار دمكراسي (، گاه در قالب مبارزات ضد استبدادي)سازي براي دمكراسي زمينه (مبارزات ضداستعماري

آشكار ) هاي دمكراسي قيح و تعميق مؤلفهتن (قالب مبارزات سياسي اجتماعي در درون نظام سياسي دمكراتيك

چون حفظ محيط زيست مبارزه  هاي جوانان، براي مسايلي هم امروزه در كشورهاي توسعه يافته، جنبش. سازد مي

الملل و تالش  هاي آينده، اعتراض به ساختار غيردمكراتيك بين كنند، اما از ارتقاء حقوق بشر، احترام به حقوق نسل مي

روشن است كه اين ادعا به معناي چشم . ها نيز غافل نيستند گيري كردن مشاركت مردم در تصميمدر جهت بيشتر 

هاي جوانان نيست، مهم جريان غالب بر اين  هاي فاشيستي و ضد دمكراتيك در برخي جنبش پوشي و يا غفلت از رگه

ي  نكته. و مشاركت جويي نيستهاي پژوهشي، اين جريان چيزي جز دمكراسي خواهي  ها است و براساس يافته جنبش

ي خاصي نبوده و دانشجويان و  هاي جوانان متكي به طبقه شناختي، جنبش كه از منظر جامعه  قابل توجه اين

ها به دليل در اختيار داشتن وقت كافي، ارتباط و تعامل نزديك  آن. دهند آموزان محور اصلي جنبش را تشكيل مي دانش

تري براي ايفاي نقش  هاي مناسب برخورداري از اعتبار و منزلت در ميان مردم از ويژگيبا ايدئولوژي و تفكرات نو و 

فراي هولد  (اجتماعي در راستاي گذار به دمكراسي برخوردارند تر در ميان جوانان و انسجام بخشي به يك جنبش جدي

  ).1379: 161لئوپولد،  و

چارچوب نظري به نظريه، لرنر در خصوص در بخش : ترهاي اجتماعي دمكراسي در ايرانبس. 2. 2. 4  

بسترهاي اجتماعي گذار به دمكراسي اشاره كرديم و خاطرنشان شد كه رشد نرخ شهرنشيني، ارتقاء سطح سواد جامعه 

هاي  گيري هاي تحقق توسعه سياسي و افزايش مشاركت مردم در تصميم هاي همگاني، زمينه و گسترش كاربرد رسانه

  .پردازيم جا به سير تحول بسترهاي اجتماعي دمكراسي در ايران مي اين در. دآور جامعه را فراهم مي

ي متمايز برخورد  ي شهرنشيني، در تاريخ معاصر ايران، به دو دوره در بررسي تاريخچه  :: شهرنشيني شهرنشيني..22. . 22. . 44. . 11  

شد و ديگري   ختم 1340ي   شروع و به اصالحات ارضي در دهه1300ي  اول شهرنشيني بطئي كه از دهه: كنيم مي
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80 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

فرخ  ( و با اصالحات ارضي و تشديد مهاجرت به شهرها شكل گرفت1340ي  شهرنشيني سريع كه عمدتاً پس از دهه

 جمعيت شهرنشين كشور، با بيش از 1350-1380ي  براساس آمار و ارقام موجود، طي سه دهه). 1375: 21حساميان، 

.  افزايش يافته است1380 ميليون نفر در سال 42 به حدود 1350 ميليون نفر در سال 5/12سه برابر افزايش از حدود 

 درصد 64 به 1350 درصد در سال 42در اين مقطع زماني، نسبت جمعيت شهرنشين كشور به كل جمعيت از حدود 

 درصد 58 درصد كاهش از 23 افزايش يافته است، اين در حالي است كه جمعيت روستانشين كشور با 1380در سال 

  . رسيده است1380 درصد در سال 36 به 1350در سال 

  تحوالت شهرنشيني در ايران: 1جدول 

 سال  كل جمعيت كل جمعيت   تعداد شهرهاتعداد شهرها  جمعيت شهريجمعيت شهري  درصددرصد  جمعيت روستاييجمعيت روستايي  درصددرصد

6969  1313  3131  99//55  199199  99//1818  13351335  

6262  99//1515  3838  77//99  271271  77//2525  4545  

5353  88//1717  4747  88//1515  373373  77//3333  5555  

5656  66//2222  5656  88//1616  496496  44//4949  6565  

4343  2424  5757  88//3131  612612  88//5555  7070  

3939  22//2323  6161  88//3636  747747  6060  7575  

3636  2323  6464  88//4141  804804  6565  8080  

  .، مركز آمار ايران1381سالنامه آماري كشور در سال :  منبع
    

شود كه حداقل توان خواندن و  در يك تعريف اجمالي، با سواد به كسي گفته مي  ::سطح سوادسطح سواد. . 22. . 22. . 44. . 22

. انگيزي داشته است ادي در ايران، به ويژه در نيم قرن اخير، رشد حيرتبا سو. نوشتن به يك زبان را داشته باشد

 ميليون نفر در سال 5/41 به 1345 ميليون نفر در سال 5/5براساس آمار و ارقام موجود، جمعيت با سواد كشور از 

، 1355هاي   درصد طي سال85 و 5/79، 7/61، 4/47 به 1345 درصد در سال 6/28 و درصد باسوادي از 1375

درصد .  درصد برسد90 به باالي 1385رود اين رقم تا پايان سال   افزايش يافته است و انتظار مي1380 و 75، 1365

 75 درصد به 15 درصد و در روستاها از 90 درصد به 50 از حدود 1345-1380هاي  باسوادي در شهرها طي سال

  .درصد بالغ گرديده است

  ))ارقام به ميليون نفرارقام به ميليون نفر((  كشوركشورتغييرات نرخ باسوادي در تغييرات نرخ باسوادي در :  :  22جدول جدول 

  ..13811381، مركز آمار ايران ، مركز آمار ايران 13801380 سالنامه آماري در سال  سالنامه آماري در سال ..11: : منبعمنبع

  ..13811381  ::2727--2828   آموزش و سطح سواد جوانان، سازمان ملي جوانان، آموزش و سطح سواد جوانان، سازمان ملي جوانان،--   گزارش ملي جوانان گزارش ملي جوانان..22

  

وني و نيز ميزان هاي راديويي و تلويزي ميزان گسترش برنامه  ::هاي جمعيهاي جمعي  گسترش كاربرد رسانهگسترش كاربرد رسانه. . 22. . 22. . 44. . 33

براساس آمار و . هاي همگاني است ها شاخص مناسبي براي سنجش گسترش كاربرد رسانه ي مردم از اين برنامه استفاده

 هزار ساعت در سال بوده، اين رقم 29هاي راديو تلويزيوني  ، ميزان توليد برنامه1350ارقام موجود، در حالي كه در سال 

درصد باسوادي درصد باسوادي 

  روستاييروستايي

درصد باسوادي درصد باسوادي 

  شهريشهري
  جمعيت باسوادجمعيت باسواد  درصد باسواديدرصد باسوادي

 ساله و  ساله و 66جمعيت جمعيت 

  بيشتر كشوربيشتر كشور
  سالسال

11//1515  44//5050  66//2828  55//55  33//1919  13451345  

55//3030  44//6565  44//4747  88//1212  11//2727  13551355  

4848  11//7373  77//6161  99//2323  77//3838  13651365  

33//6363  99//8181  7474  99//3333  88//4545  13701370  

33//6969  77//8585  55//7979  55//4141  22//5252  13751375  

7676  9191  8585  4747  5656  13801380  
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81   گذار به دمكراسي در ايران نقش جنبش جوانان شهري در

به .  بالغ گرديده است1380 هزار ساعت در سال 201گير به  و با يك جهش چشم 1370 هزار ساعت در سال 5/44به 

  . برابر شده است7اين مدت بيش از  هاي راديو تلويزيوني، طي عبارت ديگر، ميزان توليد برنامه

  

  ))به هزار ساعتبه هزار ساعت((مرزي در راديو و تلويزيون مرزي در راديو و تلويزيون   هاي درونهاي درون  ميزان توليد برنامهميزان توليد برنامه: : 33  جدولجدول

  سالسال  11350350  5555  6565  7070  7575  7777  8080

  راديوراديو  2525  3232  2929  3939  9595  140140  165165

  تلويزيونتلويزيون  44  44  4  55//55  1919  2424  3636

  جمعجمع  2929  3636  3333  4444//55  114114  164164  201201

  ..13821382، مركز آمار ايران، ، مركز آمار ايران، 13811381سالنامه آماري كشور در سال سالنامه آماري كشور در سال   ::منبعمنبع
  

نجي براساس نتايج نظرس. چنين استفاده از راديو و تلويزيون در مقطع زماني مورد بحث، افزايش يافته است هم

اند كه از ميان  هاي روستايي تلويزيون داشته  درصد خانواده8هاي شهري و  خانواده% 66، 1353ملي انجام شده در سال 

به عبارت ديگر، به طور ). 1356: 38اسدي،  (اند پرداخته  درصد به طور روزمره به تماشاي تلويزيون مي85ايشان 

 درصد از كل جامعه از تماشاي 30ن سال داراي تلويزيون و حدود هاي ايراني در اي  درصد خانواده36متوسط حدود 

هاي ملي، رقم استفاده از تلويزيون در بين افراد جامعه به  هاي نظرسنجي براساس يافته. اند مند بوده هاي آن بهره برنامه

) 1382 :210هاي ملي،  دفتر طرح( 1381سال  در  درصد90و ) 1379 :150 محسني، (1374 درصد در سال 80حدود 

  . افزايش يافته است

هاي جمعي، طي  دهد در هر سه شاخص شهرنشيني، سواد و كاربرد رسانه گونه كه آمار و ارقام فوق نشان مي آن

 رشد قابل توجهي در كشور حاصل شده است و اين روند همچنان سير صعودي خود را دنبال 1350-80ي  سه دهه

ر مقطع زماني فوق، بسترهاي اجتماعي دمكراسي در كشور، رشد قابل توجهي توان ادعا كرد د كند، بنابراين مي مي

  . داشته است
  

  كميت و كيفيت: جواني جمعيت. 3

گونه كه در بخش نظري بيان گرديد، لرنر در پاسخ به اين سؤال كه در كشورهاي در حال توسعه چه  همان

هاي سه  كشورها اكثر مردم به دليل رشد شاخصكسي و در چه جهتي در حال تغيير است، خاطرنشان ساخت در اين 

جويي هستند، ولي معموالً رهبري گذار بر  هاي جمعي واجد حس مشاركت گانه شهرنشيني، سواد و كاربرد رسانه

بر همين اساس، مناسب است به متغير جواني جمعيت در ايران اشاره . ي مردان جوان با سواد غيركشاورز است عهده

مي و كيفي جمعيت جوان به عنوان كنشگران پيشرو در عرصه انتقال جامعه از اقتدارگرايي به كنيم چرا كه رشد ك

براساس آمار و ارقام موجود جمعيت جوان . دمكراسي، نقش مؤثري در تبيين تحوالت سياسي اين مقطع زماني دارد

 ميليون نفر در سال 3/21 و 1355 ميليون نفر در سال 5/8 به 1345 ميليون نفر در سال 4/5از )  سال15-29 (كشور

 درصد جمعيت كشور را جوانان تشكيل 21، تنها 1345چنين در حالي كه در سال  هم.  افزايش يافته است1375

شود نرخ جواني  بيني مي  افزايش يافته است و پيش1375 درصد در سال 30 درصد رشد به 9اند، اين رقم با  داده مي

عالوه بر گسترش كمي جمعيت جوان كشور، باسوادي . برسد)  ميليون نفر5/24 (درصد35 به 1385جمعيت در سال 

 به 1345 ميليون نفر در سال 8/1تعداد جوانان با سواد از . نيز در ميان جوانان كشور رشد قابل توجهي داشته است

 1345د در سال  درص8/32درصد با سوادي جمعيت جوان نيز از .  افزايش يافته است1375 ميليون نفر در سال 5/15

شود اين رقم تا سال  بيني مي  افزايش يافته است و پيش1375 درصد در سال 91 و 1365 درصد در سال 2/71به

برخالف رشد شتابان باسوادي در ميان كل جمعيت كشور، هنوز درصد باسوادي .  درصد برسد97 به باالي 1385

 درصد از كل جامعه باسوادتر 2/4 جوانان 1345كه در سال در حالي . جوانان از درصد باسوادي كل جامعه بيشتر است

اين ارقام حكايت از گرايش شديدتر جوانان به سوادآموزي .  درصد رسيده است5/11 به 1375بودند، اين رقم در سال 
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82 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

  .دارد
  

  )ميليون نفر(جمعيت و باسوادي جوانان كشور:  4جدول 

 سال كل جمعيت جمعيت جوان اناندرصد جو درصد باسوادي كشور درصد باسوادي جوانان

8/32 6/28 21 4/5 7/25 1345 

5/52  4/47  25  5/8  7/33  1355  

2/71  7/61  26  13  4/49  65  

91  5/79  30  9/17  60  75  

97  90  35  4/24  70  85  

  .1380 : 29 گزارش ملي جوانان، آموزش و سطح سواد جوانان، سازمان ملي جوانان،: منبع
  

تعداد . اند خير، بخش قابل توجهي از جمعيت جوان كشور در شهرها سكونت يافتهي ا چنين طي سه دهه هم

)  درصد64 (1380 ميليون نفر در سال 6/13به )  درصد3/60 (1363 ميليون نفر در سال 8/6جوانان شهرنشين از 

 به 1363ر سال  ميليون نفر د4/4ها برخالف افزايش جمعيت جوان روستانشين از  طي همين سال. افزايش يافته است

 درصد 9/35 درصد به 6/39، درصد جوانان روستانشين به كل جمعيت جوان كشور از 1380 ميليون نفر در سال 6/7

  .كاهش يافته است

  شهرنشيني جوانان: 5جدول 

 سال كل جمعيت جوان شهري درصد روستايي درصد

6/39 4/4 3/60 8/6 2/11 1363 

6/41  1/6  3/58  6/8  7/14  70  

2/38  5/6  7/61  5/10  9/17  75  

5/37  7  4/62  6/11  7/18  77  

9/35  6/7  64  6/13  3/21  80  

  .31، ص 1380گزارش ملي جوانان، جمعيت جوانان، سازمان ملي جوانان، : منبع

    

در حالي . ي جوانان از وسايل ارتباط جمعي نيز تنوع و گسترش زيادي يافته است در اين مقطع زماني استفاده

 درصد ايشان از 75 درصد بزرگساالن از راديو و 40 تا 30، در ميان دارندگان راديو و تلويزيون حدود 1353كه در سال 

 بوده است) تلويزيون ( درصد88و ) راديو ( درصد60اند، اين رقم در مورد جوانان، به ترتيب  كرده تلويزيون استفاده مي

ي روزنامه با متغير سن در ارتباط است و  د، مطالعهده  نشان مي1374چنين نظرسنجي سال  هم). 1356 :11اسدي، (

: 133محسني،  (ي روزنامه كاسته شده است ها به مطالعه از تمايل آن به هر ميزان كه به سن افراد افزوده گرديده

توان گفت در مقطع زماني مورد مطالعه اوالً نسبت جمعيت جوان به كل جمعيت كشور افزايش  در مجموع مي). 1379

شهرنشيني، سواد، دسترسي به : هاي سه گانه لرنر براساس شاخص (توجهي يافته است، ثانياً جوانان از لحاظ كيفيقابل 

  .اند نسبت به كل جامعه از رشد بيشتري برخوردار بوده) هاي جمعي رسانه

    

  سياسي معطوف به دمكراسي در ايرانسياسي معطوف به دمكراسي در ايرانجنبش جوانان شهري و تحوالت جنبش جوانان شهري و تحوالت . . 44

اجتماعي، به ويژه تشديد روند شهرنشيني، جوان شدن جمعيت كشور،گسترش هاي  در كنار تغيير زيرساخت

عمدتاً در اثر افزايش سطح  (هاي فرهنگي و نهادينه شدن ايستارهاي دمكراتيك هاي همگاني و تحول ارزش كاربرد رسانه

د به شرايط باي آفريني جنبش جوانان شهري در مسيرگذار به دمكراسي مي به عنوان شرط الزم براي نقش) سواد

ساختاري، به عنوان شرط كافي در اين فرآيند توجه كنيم؛ شرايطي كه در آن، قدرت سركوب رژيم كاهش و همبستگي 
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83   گذار به دمكراسي در ايران نقش جنبش جوانان شهري در

هاي عيني فراهم گرديده و به اين وسيله بين  اعضاي جنبش افزايش يافته، زمينه و فرصت مناسب براي حضور در عرصه

جا به نقش تأثير  در اين). 1380: 15اپتر و آندرين،  (شود رقرار ميهاي اجتماعي و اعتراض سياسي پيوند ب دگرگوني

جنبش جوانان شهري در دو تحول سياسي معطوف به دمكراسي در ايران، يعني انقالب اسالمي و انتخابات دوم خرداد 

  :پردازيم مي

  انقالب اسالمي. 4. 1

آفريني، عمدتاً  اين نقش.  ايفا كرد1357جنبش جوانان شهري، نقش مؤثري در پيروزي انقالب اسالمي در سال 

هاي   تحت تأثير برنامه1350ي  آموزان در دهه اول افزايش تعداد دانشجويان و دانش: تحت تأثير سه عامل بود

-43 ميليون نفر در سال تحصيلي 3/2آموزي كشور از  ي پيروزي انقالب، جمعيت دانش در آستانه. مدرنيزاسيون شاه

هزار نفر در سال تحصيلي 74 و جمعيت دانشجويي كشور از 1356-57نفر در سال تحصيلي  ميليون 5/7 به 1342

 و) 1377: 2آمارنامه آموزش و پرورش،  ( بالغ گرديده بود1356-57 هزار نفر در سال تحصيلي 160 به 50-1349

فاز مبارزات و چريكي با . دوم به بن بست رسيدن فاز مبارزات مسلحانه و چريكي). 1361: 117سالنامه آماري كشور، (

ها قلع و قمع شدند، به اين  دهندگان اين گروه هاي اوليه در نطفه خفه شد و سازمان برخورد شديد رژيم در همان سال

سوم اعالم دكترين حقوق بشر . اي و فراگير در ميان مخالفان به ويژه جوانان بيشتر شد دليل گرايش به مبارزات توده

ي  گرانه به ويژه دانشجويان ايراني خارج از كشور، نقش مهم و مؤثري در افشاي ماهيت سركوبجوانان شهري، . كارتر

گيري دكترين حقوق بشر در قبال ايران، تأثير  المللي ايفا كردند و اين افشاگري در شكل رژيم شاه در مجامع بين

ه ايران براي رعايت حقوق بشر شد و اين هاي اقتدارگرا و از جمل اين دكترين باعث اعمال فشار بر رژيم. شگرفي داشت

به طور كلي، جنبش جوانان شهري در فرآيند پيروزي . امر در فراگير كردن مبارزه از طرف جوانان بسيار حياتي بود

  :انقالب اسالمي سه نقش عمده ايفا كرد

. نقالبي دكتر شريعتيي تفكرات ا ايجاد فضاي ذهني مناسب در ميان مردم جهت مقابله با رژيم از راه اشاعه. 1

هاي دكتر شريعتي و توزيع آن در ميان مردم بستر ذهني و ايدئولوژيك يك حركت  كپي سخنراني جوانان با تكثير پلي

  .انقالبي را در ميان مردم به وجود آوردند

. ا و بازاره هاي عمومي به ويژه مساجد، حسينيه ها به مكان ها و دانشگاه ي اعتراضات از مدرسه كشاندن دامنه. 2

  .هاي مذهبي منتقل كردند هاي ناراضي جامعه، به ويژه بخش انقالبي را به بخش جوانان با اين اقدام خود، تفكر و اقدام

پذيرش رهبري سياسي مذهبي امام خميني و بازتوليد آن در جامعه و تالش در جهت فراگير كردن مبارزه . 3

  . تحت رهبري ايشان

اده از فرصت سياسي ناشي از اعالم دكترين حقوق بشر، توانست نقش مؤثري در جنبش جوانان شهري با استف

ي گذار به  گانه توان ذيل الگوي فروپاشي از الگوهاي سه ي انقالب اسالمي را مي پديده. پيروزي انقالب اسالمي ايفا كند

  .ژيم اقتدارگرا شد، منجر به شكست و فروپاشي ر طلبان در قدرت دمكراسي تحليل كرد كه عدم حضور اصالح

  1376انتخابات دوم خرداد . 4. 2

كه مطالبات دمكراتيك بار ديگر در جامعه انباشته شده بود، فرصت سياسي مناسبي   و در حالي1376در سال 

طلب رياست  در اين سال، سيدمحمد خاتمي، كانديداي اصالح. براي تأثيرگذاري جنبش جوانان شهري فراهم شد

اين فرصت سياسي . هاي انتخاباتي گذشت ك رأي از فيلتر شوراي نگهبان جهت شركت در رقابتجمهوري با اختالف ي

هاي سياسي داخلي و مصلحت انديشي حاكمان به وجود آمد و واكنش  المللي، بلكه با فشار گروه نه تحت فشارهاي بين

رزات انتخاباتي مسالمت جويانه پاي جوانان و مردم به اين فرصت نه در قالب مبارزات پوپوليستي، بلكه در هيأت مبا

هاي  در اين سال نوعي هم سنخي بين مطالبات دمكراتيك جنبش جوانان شهري و برنامه. هاي رأي آشكار شد صندوق

هاي تبليغي خاتمي را  محتواي برنامه% 51دهد،  ي تحقيقات انجام شده نشان مي نتيجه. تبليغاتي خاتمي به وجود آمد

داده، در حالي كه اين رقم در مورد برنامه هاي تبليغي ناطق نوري به عنوان  اسي تشكيل ميمسايل معطوف به دمكر

همين امر باعث مشاركت جدي جوانان در اين انتخابات و تشويق مردم به رأي . بوده است% 28رقيب اصلي وي تنها 

 درخصوص 1376تهران در پاييز  سال شهر 16-29نتايج نظرسنجي از جوانان . طلب شد دادن به نفع كانديداي اصالح
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84 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

 درصد از 7/83جوانان در اين انتخابات شركت كرده و % 7/86دهد ي انتخابات رياست جمهوري نشان مي هفتمين دوره

جوانان شهر  (گويان پاسخ). 1376: 31 و 65شيخ،  (اند ايشان به آقاي خاتمي، به عنوان كانديداي اصالح طلب رأي داده

توجه « و »ي ايشان در انتخابات شتن طرفدار زياد در قشر جوان و دانشجو و حضور گستردهدا«ي  دو گزينه) تهران

ترين علل رأي باالي آقاي خاتمي عنوان   را به ترتيب مهم»ها ي رسيدگي به مشكالت آن خاص به قشر جوان و وعده

هاي تبيين عوامل مؤثر بر  تچنين در نظرسنجي ديگري كه در شهر تهران به عل هم). 1377: 70-71شيخ،  (اند كرده

ي مؤثر بر مشاركت  گانه23 انجام شده، از ميان عوامل 1376مشاركت سياسي مردم در انتخابات رياست جمهوري 

هاي  نياز به آزادي«ي  موافق و گزينه% 82با » برقراري ارتباط با جوانان«ي  سياسي مردم به نفع آقاي خاتمي، گزينه

ربيعي،  (موافق از نظر مردم به ترتيب بيشترين تأثير را بر رأي خاتمي داشته است% 78با » فردي و اجتماعي بيشتر

177 :1380 .(  

  

  )هاي معطوف به دمكراسي شاخص(هاي تبليغات خاتمي و ناطق نوري تحليل محتواي برنامه: 6جدول 

 موضوع خاتمي ناطق نوري

 آزادي 77/4 1/ 2

  جامعه مدني  18/3  4/0

  ق مردمرعايت حقو  29/4  7/0

  قانونگرايي  8/10  7/9

  جوانان  3/7  4/7

  زنان  9/7  3

  احزاب سياسي  7/2  9/0

  نوانديشي و اصالح اجتماعي  6/3  9/0

  توسعه سياسي و مشاركت  6  8/2

  جمع  54/50  9/27

  .1380 : 230 ربيعي،: منبع                

  

 محدود و منحصر 1376نتخابات دوم خرداد آفريني جنبش جوانان شهري در فرآيند گذار به دمكراسي به ا نقش

 در تحوالت سياسي و اجتماعي معطوف به استقرار دمكراسي نقش مهمي ايفا 1376-80هاي  جوانان طي سال. نبود

طلبان، باعث  مشاركت جدي و مؤثر جوانان در انتخابات شوراهاي شهر و روستا، كه عالوه بر پيروزي اصالح. كردند

ركان مدني دمكراسي شد، مشاركت فعال در انتخابات مجلس ششم كه پيروزي قاطع نهادينه شدن يكي از ا

گيري و بالندگي مطبوعات و احزاب سياسي  طلبان را در سراسر كشور به دنبال داشت و نيز حضور مؤثر در شكل اصالح

جوانان شهري هم در به عبارت ديگر . خرداد بود ترين اقدامات جنبش جوانان شهري پس از دوم نوپا، از جمله مهم

انتخابات دوم .  نقش مهمي ايفا كردند1370ي  ي دوم دهه فرآيند استقرار و هم در فرآيند تثبيت دمكراسي در نيمه

هاي دمكراسي در  طلبان در قدرت و باعث رشد شاخص  و تحوالت پس از آن كه منجر به حضور اصالح1376خرداد 

  .ي گذار به دمكراسي تحليل كرد گانه الگوهاي سهتوان ذيل الگوي تبديل از  كشور شد، را مي

  

  روپاشي، تبديل و گذار به دمكراسيف. 5

آفريني جنبش جوانان شهري در ايجاد  هاي سياسي و نقش در قسمت پيشين به تغييرات اجتماعي، فرصت

. اشاره كرديم) ي تبديلالگو (و انتخابات دوم خرداد) الگوي فروپاشي (الگوهاي گذار به دمكراسي، يعني انقالب اسالمي

شود اين است كه اين دو تحول تا چه حد در دمكراتيزه كردن ساختار سياسي موجود،  جا مطرح مي سئوالي كه در اين

شود تا از رهگذر سنجش اين  هاي پيش گفته، استفاده مي نقش داشته است؟ براي پاسخ گويي به اين سئوال از شاخص
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  .  را به طور دقيق و علمي ارزيابي كنيمها، ميزان تغيير و تحول شاخص

  آزادي بيان. 5. 1

هاي دمكراتيك تحقق  آزادي بيان تنها در نظام. ي بسيار نزديكي وجود دارد بين آزادي بيان و دمكراسي رابطه

ت هاي مبتني بر حاكمي هاي دمكراتيك يا دولت رژيم. كند يابد و دمكراسي نيز بدون آزادي بيان مفهوم پيدا نمي مي

در اين ميان آزادي . هاي اوست هاي مشروعي هستند كه هدف آنها خدمت به انسان و حفظ حقوق و آزادي مردم، رژيم

 رود اي براي محقق ساختن ديگر حقوق افراد به شمار مي اي برخوردار است، چرا كه وسيله بيان از جايگاه ويژه

  ). 1383: 30دوست،  نمك(

ي حقوق بشر و شهروند انقالب فرانسه  ي اعالميه اواخر قرن هيجدهم در مادهآزادي بيان براي نخستين بار در 

  : به اين صورت تعريف شد1789مصوب سال 

تواند آزادانه  بنابراين، هر شهروند مي. ترين حقوق انساني است انتقال و انتشار آزاد افكار و عقايد يكي از گرانبها«

كه براي مقابله با سوءاستفاده از اين آزادي، در قانون مشخص  وارديبه استثناي م. سخن بگويد، بنويسد و چاپ كند

  ).1383: 163شكرخواه،  (»شده و قابل تعقيب است

 نيز در 1948ي جهاني حقوق بشر، مصوب مجمع سازمان ملل متحد در دهم دسامبر   اعالميه19ي  ماده

را بپذيرد و آن را به زبان بياورد و اين حق، اي  هركس آزاد است هر عقيده«: سازد خصوص آزادي بيان خاطرنشان مي

ي هركه بخواهد، بدون هيچ قيد و  تواند به وسيله باشد و مي ي اشخاص مي شامل پذيرفتن هرگونه رأي بدون مداخله

  ).1383: 164شكرخواه،  (»محدوديت به حدود جغرافيايي افكار و اخبار را جستجو و دريافت كند و انتشار دهد

شود   قلم و چاپ و حق دسترسي آزاد به اطالعات توجه مي يف و تبيين آزادي بيان به آزادي كالم،امروزه در تعر

در حقيقت، اين آزادي و حق نه تنها ضامن تحقق دمكراسي بلكه پيش . شود و از آن به عنوان اكسيژن دمكراسي ياد مي

، براي سنجش آزادي بيان در كشور از دو بر همين اساس). 1383: 25دوست،  نمك (رود نياز و شاخص آن به شمار مي

ي جوانان   در حوزه»نشريات دانشجويي گيري و فعاليت  شكل«و   در كل جامعه »فعاليت مطبوعات آزاد و منتقد«معيار 

  .گيريم بهره مي

زاد اند؛ بنابراين ميزان آزادي در انتشار مطبوعات آ  مطبوعات را ركن چهارم دمكراسي ناميده:مطبوعات. 5. 1. 1

شاخص مناسبي براي تعيين  تواند  آورد، مي ها به وجود مي هايي كه نظام سياسي براي آن ها يا محدوديت و حمايت

ي تاريخي نشان داده است، بين ميزان فضاي باز  در ايران نيز تجربه. ميزان دمكراتيزه بودن ساختار سياسي باشد

توسعه يافتگي  (و كميت و كيفيت مطبوعات) وت جامعه مدنيتمركز يا عدم تمركز اقتدار و ميزان ضعف و ق (سياسي

به عبارت ديگر، در مقاطعي از تاريخ كه فضاي سياسي بازتر . ارتباط مستقيمي وجود دارد) يا توسعه نيافتگي مطبوعات

 و شده، بر تعداد مطبوعات آزاد افزوده شده و بالعكس، زماني كه فضاي سياسي به سمت انقباض پيش رفته، از حجم

  ).1381: 376خانيكي،  (ها كاسته شده است كيفيت آن

 28هاي پس از كودتاي  هاي استبدادي محمدرضا شاه، در سال زمان با تحكيم پايه هاي موجود، هم براساس داده

تعداد . هاي مقارن پيروزي انقالب، از حجم مطبوعات آزاد و منتقد به شدت كاسته شده است  تا سال1332مرداد 

 عنوان و تعداد نشريات 772 به 1320 -32 عنوان در مقطع زماني 2451 مورد كاهش از 1679ور با نشريات كش

: 32-54برزين،  ( كاهش يافته است1332-57 عنوان در مقطع زماني 24 عنوان به 809 مورد كاهش از 785سياسي با 

گيري يافته، به  نقالب، افزايش چشمهاي منتهي به پيروزي ا هاي ايجاد شده براي مطبوعات در سال محدوديت). 1370

ربيعي،  ( كاهش يافته است1355 عنوان در سال 82 به 1350 عنوان در سال 203اي كه تعداد نشريات كشور از  گونه

عالوه بركاهش كمي مطبوعات، در اين مقطع زماني، نشريات كشور از لحاظ كيفي نيز دچار افت شديدي ). 1380: 140

اي را  اك با مباشرت وزارت اطالعات و جهانگردي بر مطبوعات تسلط داشت و سانسور همه جانبهدر اين دوره ساو. شدند

ها به جاي انتقادات سازنده، به موضوعات كم اهميت  كرد؛ به همين دليل روزنامه هاي جمعي اعمال مي ي رسانه بر همه

 داشتند و براي رسيدن به مال و جاه از سويي بسياري از مطبوعات در اين دوره با جريان حاكميت هم. پرداختند مي

. كردند تافتند و با خاطيان و منتقدين به شدت برخورد مي مردان هم، هيچ انتقادي را بر نمي دولت. گفتند رژيم تملق مي
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هاي دولتي روزنامه، پرداخت  هاي مختلفي، چون، افزايش آگهي ساواك از طريق تطميع مديران مطبوعات به گونه

هاي شغلي براي نويسندگان و خبرنگاران منتقد، القاء سانسور، تفهيم  نكي، اعزام به خارج و ايجاد گرفتارياعتبارات با

ها و صدور دستور تجديد نظر در  خطرات تخطي از اوامر صادره و حتي حضور متخصصان سانسور ساواك در چاپخانه

ت چاپ يا عدم چاپ خبر يا تحليل خاص و تيترها و مطالب آماده شده جهت چاپ، صدور دستور به سر دبيران جه

ي چاپلوسي از  هاي گزاف به مطبوعات فرمانبردار، استقالل مطبوعات را از بين برده و يا به ورطه پرداخت پاداش و عيدي

، مطبوعات ناگهان از كمند 1357پس از وقوع انقالب اسالمي در سال ). 1372: 72-91پور،  بهشتي (رژيم كشاند

ترين تحول، توسعه كمي مطبوعات  مهم.  يافته و از لحاظ كميت و كيفيت دچار تحول شديدي شدندسانسور، رهايي

ها، احزاب،  ها، سازمان گروه. هاي آغازين پس از پيروزي انقالب اسالمي بود ها در ماه كشور، افزايش تعداد و شمارگان آن

تشار نشريات روي آوردند و نشريات جديد بدون دريافت هاي مختلف براي رواج افكار و عقايد خود به ان ها و دسته انجمن

هاي آغازين  هاي موجود، در سال براساس گزارش). 1380: 83بهرامپور،  (شدند گونه مجوزي از سوي دولت منتشر  هيچ

غ  عنوان بال320 به 1365و اين رقم تا سال ) 1371: 6راد،  محسنيان (اند  نشريه متولد شده253پيروزي انقالب حدود 

 عنوان روزنامه يوميه در 23 تعداد 1970چنين براساس آمار منتشر شده توسط يونسكو، در سال  هم. گرديده است

اين ) پس از پيروزي انقالب (1980 عنوان كاهش، اما در سال 19 به 1975شده كه اين رقم در سال  كشور منتشر مي

  ).1996: 13، سالنامه آماري يونسكو ( عنوان افزايش يافته است45رقم به 

 كه مطابق آن قانون، رسيدگي به 1379 و اصالحيه آن در سال 1364با تصويب قانون مطبوعات در سال 

نظارت بر مطبوعات واگذار گرديد، روند  درخواست صدور پروانه و تشخيص صالحيت متقاضي و مدير مسئول به هيأت 

، با 76ند شد، اما در مقطع زماني پس از خرداد ش به تدريج ك70ي  گسترش كمي و كيفي مطبوعات تا اواسط دهه

گشايش نسبي فضاي سياسي در كشور بار ديگر مطبوعات از لحاظ كمي و كيفي و استقالل و آزادي انتشار مطالب 

ي كل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد  براساس آمار ارائه شده از طرف اداره. تري پيدا كردند وضعيت مناسب

  :اسالمي

 مورد طي 116 و 105، 70نظارت بر مطبوعات، از  عداد مجوزهاي صادر شده براي نشريات، توسط هيأتت. 1

). 1380: 13 ( افزايش يافته است1378 و 77، 76هاي   مورد طي سال333 و 168، 280 به 1375و 74، 73هاي سال

ه سال پس از انتخابات رياست توان ادعا كرد تعداد مجوزهاي صادر شده براي نشريات طي س به عبارت ديگر، مي

  .جمهوري نسبت به سه سال قبل از آن، حدود سه برابر افزايش يافته است

هاي پس از انتخابات رياست   عنوان بوده كه اين رقم در سال31، 76هاي داراي مجوز تا سال  تعداد روزنامه. 2

  ).1381: 10 ( عنوان افزايش يافته است120جمهوري به 

 درصد سطح زير چاپ در سال 6ات انجام شده حجم مطالب انتقادي در مطبوعات ايران از  براساس تحقيق.3

براساس نتايج همين تحقيق، درصد انتقاد مطبوعات نسبت به .  افزايش يافته است1378 درصد در سال 2/12 به 1373

 برابر 10، 73 سال  درصد كل انتقادات بوده كه اين رقم نسبت به40، حدود 78موضوعات حساس جامعه در سال 

  ).1380: 138راد،  محسنيان (افزايش يافته است

هاي انتقادي  ها و نامه گيري انتقادات در مطبوعات، براساس تحليل محتواي انجام شده از تلفن  از نظر جهت.4

رصد در  د3/3ها و مكاتبات نسبت به كل انتقادات اين بخش، از  در مطبوعات، حجم انتقادات سياسي در اين مكالمه

  ).1379: 319محسنيان راد،  ( افزايش يافته است1378 درصد در سال 20 به 1373سال 

ي  چنين، گفتمان حاكم بر مطبوعات در مقاطع زماني بعد از انقالب اسالمي و دوم خرداد به سمت مقوله هم

هايي چون   به مقولهبراساس تحقيقات انجام شده، ميانگين توجه مطبوعات. توسعه سياسي، تغيير جهت داده است

 و 1358 واحد در سال 15 به 1352 واحد در سال 3گرايي، جامعه مدني، تكثرگرايي، رقابت و مشاركت از  آزادي، قانون

   . افزايش يافته است1377 واحد در سال 26 به 1371 واحد در سال 10از 
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  گفتمان حاكم بر مطبوعات كشور: 7 جدول

 ميانگين
رقابت و 

 مشاركت
 آزادي قانونگرايي جامعه مدني راييتكثرگ

  مفهوم

 مقطع زماني

23 25 20 25 20 25 1331 

3  0  0  5  5  5  1352  

15  10  20  20  5  20  1358  

10  10  5  10  10  15  1371  

26  20  25  25  25  25  1377  

  . در نوسان است30 تا 0ها براساس وضعيت آن در هر دوره بين  اعداد اختصاص يافته به هريك از شاخص   

  .1382 : 29 فرقاني،: منبع    

  

ي دانشجويي، آمار و ارقام دقيقي از كم و كيف نشريات دانشجويي در   درحوزه:نشريات دانشجويي. 5. 1. 2

ش به 70ي  هاي قبل و بعد از انقالب اسالمي در دست نيست، چرا كه اساساً نشريات دانشجويي عمدتاً در دهه سال

براساس آمار موجود، . شده است  بعد به صورت رسمي، توسط دانشجويان منتشر  به1378صورت غيررسمي و از سال 

 به 1376 عنوان در سال 35هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري از  تعداد نشريات دانشجويي در دانشگاه

هاي پس  در سالبه عبارت ديگر ). 1380: 12گزارش عملكرد وزارت علوم،  ( رسيده است1380 عنوان در سال 1087

  . برابر رشد داشته است31، نشريات دانشجويي بالغ بر 1376از انتخابات رياست جمهوري 

يعني حدود يك ) 76انقالب اسالمي و دوم خرداد  (توان گفت در مقطع زماني بين اين دو تحول در مجموع، مي

روند ) 1376-80 (و بعد) 1357-59( هاي قبل هاي دمكراتيك و از جمله مطبوعات نسبت به سال دهه و نيم، شاخص

به عبارت . رو به كاهش داشته است، اما اين كاهش در بسياري از موارد به مراتب از آمار قبل از انقالب باالتر بوده است

ي   هاي دمكراتيك نظام در حوزه ديگر، وقوع جنگ تحميلي و شرايط خاص حاكم بر كشور باعث كمرنگ شدن جلوه

  . ي قبل از انقالب تنزل نكرده است ما به سطح دورهمطبوعات شده است، ا

  هاي سياسي و نهادهاي مدني آزادي احزاب، تشكل. 5. 2

اين عبارت گوياي همبستگي ). 1381: 345عالم،  (اند  لقب داده»ي دمكراسي چرخ دنده«احزاب سياسي را 

هاي سياسي و نهادهاي مدني نشان  گيري احزاب و تشكل هاي مربوط به شكل شاخص. دمكراسي با احزاب سياسي است

 نسبت به قبل از آن - انقالب اسالمي و انتخابات دوم خرداد -هاي پس از دو تحول  دهد، وضعيت دمكراسي در سال مي

ي اول حكومت محمدرضا شاه به دليل فضاي باز سياسي كه در اثر سقوط رضا شاه به وجود  در دهه. بهتر شده است

 28هاي پس از كودتاي  گيري و فعاليت احزاب سياسي به وجود آمد، ولي در سال براي شكلآمده بود، بستر مناسبي 

ي شاه، سركوب مخالفين و مبارزات سياسي سمت  ، با تحكيم قدرت مطلقه1350 و40ي   و باالخص در دهه32مرداد 

 اساساً مبارزان سياسي، وسوي براندازانه به خود گرفت و به همين دليل فاز مبارزات حزبي مسدود گرديد؛ چرا كه

هاي سياسي متمايل به فعاليت سياسي  اعتقادي به چارچوب نظام سياسي موجود نداشتند؛ حتي در شرايطي كه گروه

گيري و  ي شكل تافت و اجازه برنمي گونه نقد و مشاركت را در چارچوب نظام سياسي موجود بودند، نظام سياسي هيچ

به همين دليل، شاه براي نمايش دمكراسي در كشور مجبور شد به . داد يشان نميفعاليت احزاب سياسي واقعي را به ا

)  ايران نوين بعداً (دو حزب نمايشي مردم و مليون. ايجاد احزاب دولتي و وابسته به افراد و ياران خود مبادرت ورزد

زاد و چاكر جان نثار  م خانهتوسط رجال درباري چون اسداهللا علم و اقبال تأسيس شد كه خود را در برابر شاه، غال

 تأسيس شد، 1345و يا به طور مثال، حزب ايران نوين كه در سال ). 1380: 271چي،  مديرشانه (معرفي كردند

ي دانشگاهي در اين حزب را، اثبات وفاداري به شاه و تعلق خاطر به  ترين شرط عضويت جوانان تحصيل كرده مهم

هاي منتهي به پيروزي  توان مدعي شد در سال در واقع، مي). 1380: 198نوذري،  (سيستم حكومت قرار داده بود

انقالب اسالمي، عمالً در ساختار رژيم شاهنشاهي، احزاب سياسي فعال نبودند و تنها حزب سياسي موجود، حزب شه 
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نبال عضويت  به دستور شاه تأسيس و مسبتدانه به د1353بود كه در اسفند ماه “ رستاخيز ملّت ايران”ساخته يعني 

سازي براي رقابت دمكراتيك و ارتقاء  ي اصلي حزب رستاخيز نه زمينه در واقع، وظيفه. اجباري ايرانيان در آن حزب بود

گيري نهادهاي مدني، مردمي و  هاي انحصاري و جلوگيري از شكل ، بلكه تشكيل و گسترش تشكل مشاركت سياسي

گذاري و  الً به سركوب مبارزات مردم و همكاري با ساواك در بمبهاي خود را عم اين حزب كه فعاليت. مستقل بود

 ايجاد ترس و وحشت و ترور مخالفان نظام سياسي گسترش داده بود، پيش از پيروزي انقالب منحل گرديد

هاي پيش از انقالب و به خصوص در  توان گفت اساساً در سال بندي مي در يك جمع). 1380: 269-270چي،  مديرشانه(

هاي اوليه پس از پيروزي انقالب،  در سال.  اساساً نظام حزبي در كشور، محلي از اعراب نداشته است1350ي  دهه

سياسي در كشور فراهم آمد و احزاب سياسي مبتني بر نيروهاي اجتماعي به فضاي  ي مساعدي براي احزاب  زمينه

هاي سياسي از فاز مبارزات سياسي  ب و دستهاحزا مناسبي براي فعاليت دست يافتند، ولي به دليل خروج برخي از 

 احزاب سياسي در كشور ديري نپاييدند و آميز و نيز تغيير شرايط سياسي كشور به دليل وقوع جنگ تحميلي،  مسالمت

 ادامه داشت؛ گرچه در طول اين 1370ي  بند تا اواسط دهه اين روند به طور نيم. مبارزات حزبي بار ديگر به محاق رفت

هاي مؤتلفه و  چون مجمع روحانيون مبارز، سازمان مجاهدان انقالب اسالمي، هيأت هاي سياسي هم برخي گروهزمان، 

هاي پس از   و به خصوص در سال1370ي  هاي مياني دهه نهضت آزادي به حيات سياسي خود ادامه دادند، اما در سال

آمد؛  ليت احزاب سياسي در كشور فراهم گيري و فعا ي مناسبي براي شكل ، زمينه76انتخابات رياست جمهوري

ي رقابت احزاب سياسي مختلف   برگزار شد، كشور عرصه76هاي پس از سال  كه در انتخابات مهمي كه در سال طوري به

در حالي كه طي ) 1380: 5 ( وزارت كشور10ي  ي كميسيون ماده براساس گزارش ارائه شده توسط دبيرخانه. گرديد

 به 1376-80هاي  هاي سياسي صادر شده، اين رقم طي سال  پروانه فعاليت براي گروه20اً  جمع1371-75هاي  سال

  .كند  برابر حكايت مي6 پروانه افزايش يافته كه از رشد بيش از 124

هاي قبل از  در سال. هاي صنفي و مدني نيز چندان تفاوتي با وضع احزاب سياسي ندارد ها و تشكل وضع انجمن

شدند؛  ها زيرنظر ساواك اداره مي صنفي و نهادهاي مدني اندك و غيرمستقل بودند و بسياري از آنهاي  انقالب تشكل

ي  در دهه). 1376: 20-22برزين،  (شده است  واحد توسط ساواك اداره مي5 سنديكاي كارگري، 12طور مثال از  به

ممنوع و با كنترل شديد از ساواك هاي صنفي از شركت در فعاليت سياسي و صنفي   اتحاديه و انجمن1350 و 1340

  ).1358: 195هاليدي،  (به بخشي از جريان سياسي رژيم تبديل شدند

هاي پس از پيروزي انقالب و با شكسته شدن قدرت استبدادي رژيم شاه، فضاي مناسبي براي  در سال

 زمينه براي فعاليت اين هرچند با وقوع جنگ تحميلي. هاي صنفي و مدني به وجود آمد ها و تشكل گيري انجمن شكل

ي  هاي مياني دهه ها در خدمت نظام سياسي موجود قرار گرفت، ولي در سال ي انرژي آن ها محدود شد و عمده تشكل

، در حالي كه جنگ تحميلي پايان يافته بود و از رهگذر بازسازي اقتصادي و تحوالت اقتصادي اجتماعي مربوط 1370

گيري نهادهاي صنفي، فرهنگي و مدني فراهم شده بود، انتخابات رياست جمهوري  ي مناسبي براي شكل به آن، زمينه

براساس گزارش رئيس . ها را فراهم ساخت گونه تشكل ، بستر مناسبي براي ظهور و بروز فعاليت اين76دوم خرداد 

  :جمهور به مردم

 افزايش 1378 در سال  انجمن163 به 1376 انجمن در سال 126هاي صنفي كارگري از  تعداد انجمن: الف

  .يافته است

   افزايش يافته است1378 شورا در سال 2727 به 1376 شورا در سال 2261شوراي اسالمي كار از : ب

 انجمن 229 به 1376 انجمن در سال 147هاي صنفي كارفرمايي از  ، تعداد انجمن1376-80هاي  طي سال: ج

: 72-73تحوالت كشور و عملكرد دولت،  (انون افزايش يافته استك27 كانون به 2هاي بازنشستگان از  و تعداد كانون

براساس آمار موجود در . هاي غير دولتي نيز تحوالت مهمي به وجود آمد مضاف بر اين در حوزه سازمان). 1379

 هاي ي زنان وجود داشته كه اين رقم در سال  تشكل يا سازمان غيردولتي در حوزه22هاي پيش از انقالب حدود  سال

 34هاي سياسي و فرهنگي،   مورد در فعاليت15 سازمان افزايش يافته است كه از اين تعداد، 130پس از انقالب به 

ي مسايل فرهنگي و اجتماعي مشغول   مورد در حوزه40 مورد در امور خيريه و 41هاي علمي و پژوهشي،  مورد در حوزه
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هاي غيردولتي  چنين طبق آمار سازمان ملي جوانان تعداد سازمان هم). 1379: 193 و 147باقر نمازي،  (اند به كار بوده

 نزديك به صفر بوده 76هاي قبل از  كه اين رقم در سال  سازمان رسيده در حالي250  به1379جوانان تا پايان سال 

در ها و نهادهاي مدني  گيري تشكل آمار و ارقام موجود در خصوص شكل). 1380: 3-2سازمان ملي جوانان،  (است

ي سوم سياسي وزارت كشور،  براساس آمار اداره. ي ادعاي فوق است ي دانشجويي نيز تأييد كننده ها و در حوزه دانشگاه

 28 تشكل بوده كه اين رقم به 7، تنها 1376آموختگان تا پيش از خرداد  هاي سياسي دانشجويي و دانش تعداد تشكل

چنين مطابق گزارش وزارت  هم). 1380اداره سوم سياسي،  (ه استهاي پس از دوم خرداد افزايش يافت تشكل در سال

  :علوم

 1380 كانون در سال 750 به 1376هاي   كانون در سال38هاي فرهنگي و هنري دانشجويي از  تعداد كانون. 1

ي هاي فرهنگي و هنر  درصد دانشجويان عضو كانون5، تنها 1376كه در سال  چنين در حالي هم. افزايش يافته است

  . درصد افزايش يافته است21 به 1380اند اين رقم در سال  بوده

 1380 مورد در سال 90 به 1376 مورد در سال 59هاي علمي از  تعداد مجوزهاي صادر شده براي انجمن. 2

  ). 1380: 12-13دفتر مطالعات،  (افزايش يافته است

هاي بعد از انتخابات دوم  اي مدني در سالهاي صنفي و نهاده گير تشكل ي اين ارقام، نشانگر رشد چشم همه

، مجامع دانشجويي، دچار نوعي رخوت و ركود بوده و 1376باشد كه تا قبل از سال   و مؤيد ادعاي فوق مي1376خرداد 

هاي پس از آن از رشد   و نيز سال1376ي انتخابات دوم خرداد  هاي صنفي، فرهنگي و سياسي جوانان در آستانه فعاليت

  .وبي برخوردار شده استو رونق خ

   آزادي مشاركت و رقابت سياسي. 5. 3

برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه و به قدرت رسيدن زمامداران از رهگذر رأي مردم ) 1381: 10-8 (هانتينگتون

وي به پيروي از سنت شومپيتر، . را شاخص اصلي دمكراسي حداقلي در كشورهاي در حال گذار تعريف كرده است

داند كه در آن افراد از طريق انتخابات رقابت آميز  اي براي نيل به تصميمات سياسي مي سي را روش سازمان يافتهدمكرا

، ابعاد اصلي »مشاركت« و »رقابت «در اين تعريف دو عنصر. رسند گيري مي و رأي مردم به قدرت و مقام تصميم

 بخشيدن به انتخابات مجلس شورا و رياست جمهوري، ازدر اين بخش از مقاله با محوريت . دهد دمكراسي را تشكيل مي

  .شود ي فوق براي سنجش ميزان دمكراتيزه بودن ساختار سياسي استفاده مي معيارهاي دوگانه

هاي قبل از انقالب به دليل عدم مشروعيت رژيم شاهنشاهي، مردم و   در سال:رقابت سياسي. 5. 3. 1

اي كم رونق و  دادند به همين دليل، انتخابات پديده خابات از خود نشان نميهاي سياسي رغبتي به مشاركت در انت گروه

به طور مثال، در انتخابات . ساخت چين دربار بودند و اين امر انتخابات را نمايشي مي كانديداها اغلب اندك و دست

 در كل كشور جهت  نفر1349 نفر در استان تهران و 109 برگزار شد، تعداد 1354مجلس بيست و سوم كه در سال 

؛ اين در حالي است كه در اولين انتخابات مجلس )1354: 5كيهان،  (در مجلس شوراي ملي نامزد شده بودند نمايندگي

 3247 نفر و در سطح كشور به 547شورا پس از پيروزي انقالب اسالمي، تعداد نامزدهاي تأييد شده در استان تهران به 

، در استان تهران به 1354 نسبت به 1358اي نمايندگي در مجلس شورا در سال به عبارت ديگر، نامزده. نفر رسيد

كه ميانگين تعداد نامزدهاي نمايندگي  چنين در حالي هم.  برابر رسيد2 برابر و در سطح كشور به بيش از 5بيش از 

 3047)  پنجمهاي دوم، سوم، چهارم و مجلس (1370ي   تا اواسط دهه1360ي  مجلس شوراي اسالمي در طول دهه

 نامزد افزايش يافته كه از رشد بيش از دو برابر حكايت 6853به ) 1378 (ي ششم نفر بوده، اين رقم در انتخابات دوره

حتي اگر به فاكتور افزايش جمعيت كشور هم توجه كنيم باز هم رقم رشد كانديداها در اين مقطع زماني . كند مي

 به ازاي هر يك ميليون نفر 1354كه در انتخابات مجلس در سال  حاليبه عبارت ديگر، در . گير خواهد بود چشم

هاي پس از  اند، اين رقم در اولين انتخابات مجلس شورا در سال  نفر نامزد نمايندگي مجلس شده9/3جمعيت كشور 

 1370ي   تا اواسط دهه60ي  هاي دهه چنين در حالي كه در طول سال هم.  نفر افزايش يافته است9انقالب به رقم 

 نفر در يك ميليون نفر جمعيت بوده است، اين 6/4، ميانگين تعداد نامزدهاي نمايندگي مجلس )قبل از دوم خرداد(

   . نفر افزايش يافته است8/9رقم در انتخابات مجلس ششم به 
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90 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

ابت امكان رق«بايد به  هاي سياسي مي ، در ميان مردم و گروه»تمايل به رقابت سياسي«ي  اضافه بر مسأله

كانديداها را معيار امكان رقابت فرض » درصد رد صالحيت«اگر . در بين داوطلبان نمايندگي نيز اشاره كرد» سياسي

در خصوص مكانيسم . كنيم، ميزان دمكراتيزه شدن نظام سياسي در مقاطع زماني مورد نظر به دست خواهد آمد

ات دقيقي در دست نيست، ولي در حالي كه در انتخابات حقوقي و عملكرد نظارتي رژيم شاه بر انتخابات مجلس اطالع

هاي دوم و سوم شوراي   درصد بوده، اين رقم در انتخابات مجلس12، ميزان رد صالحيت كانديداها تنها 1358سال 

كه جنگ خاتمه يافته  هاي چهارم و پنجم، در حالي در انتخابات مجلس.  درصد افزايش يافته است17اسالمي به حدود 

 قانون 99رايط مناسبي براي ارتقاء مشاركت سياسي فراهم شده بود، شوراي نگهبان قانون اساسي با تفسير اصل و ش

، حجم رد )1381: 228-226مؤذنيان،  ( و حاكم كردن نظارت استصوابي خود در روند انتخابات1370اساسي در خرداد 

ي رقابت براي   در اين مقطع زماني با تنگ شدن عرصهبه عبارت ديگر،.  درصد افزايش داد30صالحيت شوندگان را به 

، )1378 (هاي دمكراتيك نظام سياسي كمرنگ گرديد، اما در انتخابات مجلس ششم داوطلبان نمايندگي مجلس، مؤلفه

به عبارت ديگر رقم رد صالحيت .  درصد كاهش يافته است3/8رقم رد صالحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس به 

 درصد 22 نسبت به قبل از آن حدود 1376هاي پس از انتخابات دوم خرداد  دگي مجلس در سالنامزدهاي نماين

اين رقم در انتخابات مجلس . كند كاهش يافته كه اين امر از دمكراتيزه شدن ساختار سياسي در اين مقطع حكايت مي

نديداهاي مجلس هفتم نسبت به  درصدي رد صالحيت كا18افزايش .  درصد افزايش يافته است7/26به ) 1382 (هفتم

  . به بعد سمت و سوي غير دمكراتيك به خود گرفته است1380دهد ساختار سياسي از سال  ي قبل، نشان مي دوره

  

  هاي مختلف مجلس شوراي اسالمي انتخابات دوره:  8جدول 

درصد 

  مشاركت مردم

تعداد نامزدها در 

  يك ميليون نفر

درصد رد 

 شدگان صالحيت

تعداد رد 

 شدگان حيتصال

تعداد 

 كانديداها
 دوره سال

 اول 1358 3694 447 12  9  52

  دوم  1362  1592  266  7/16  8/2  64

  سوم  1366  1999  333  6/16  3/3  59

  چهارم  1370  3233  827  5/25  5/6  58

  پنجم  1374  5366  1858  6/34  8/5  71

  ششم  1378  6853  571  3/8  8/9  67

  هفتم  1382  8172  2185  7/26  9/8  50

  

هاي قبل و بعد از دو   مشاركت سياسي مردم در انتخابات برگزار شده در سال:مشاركت سياسي. 5. 3. 2

براساس نتايج يك نظرسنجي ملي، در سال . گيري دارد  تفاوت چشم1376تحول انقالب اسالمي و انتخابات دوم خرداد 

اين درحالي ). 1356: 216اسدي،  (3ندا  درصد واجدان شرايط رأي در انتخابات مجلس شركت كرده30 تنها 1353

رقم مشاركت مردم در انتخابات مجلس شورا و رياست  4است كه مطابق آمار مندرج در سايت اينترنتي وزارت كشور

به عبارت ديگر، .  درصد بوده است6/68 و 52 به ترتيب 1360هاي پس از پيروزي انقالب تا سال  جمهوري در سال

چنين  هم. هاي اوليه، پس از انقالب نسبت به قبل از آن حدود دو برابر گرديده است سالمشاركت مردم در انتخابات 

 نسبت به قبل از آن افزايش 1376هاي پس از دوم خرداد  مشاركت مردم در انتخابات مجلس و رياست جمهوري سال

 تا اواسط 60ي  المي دههكه ميانگين مشاركت مردم در انتخابات مجلس شوراي اس در حالي. قابل توجهي داشته است

 درصد بالغ گرديده 67 به 1378 درصد بوده، اين رقم در انتخابات سال 63) هاي دوم تا پنجم مجلس (1370ي  دهه

 1370ي  ي اول دهه  و نيمه1360ي  ميانگين مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري نيز در طول دهه. است

 73 به 1380 و 1376هاي  صد بوده است كه اين رقم در انتخابات سال در53) انتخابات دور چهارم، پنجم، ششم(

  .درصد افزايش يافته است
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  مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري: 9جدول 

 دوره سال واجدين شرايط رأي مأخوذه درصد مشاركت

 اول 1358 9/20 1/14 4/67

 دوم 1360 6/22 5/14 2/64

 سوم 1360 6/22 8/16 2/74

 چهارم 1364 9/25 2/14 7/54

 پنجم 1368 1/30 4/16 5/54

 ششم 1372 1/33 7/16 6/50

  هفتم 1376 4/36 1/29 9/79

  هشتم 1380 1/42 2/28 7/66

  

توان گفت؛ ساختار سياسي در  در مجموع براساس شاخص آزادي انتخاب كردن و آزادي انتخاب شدن، مي

 و نيمه 60تر شده هرچند در طول دهه  قبل از آن به مراتب دمكراتيكهاي  هاي اوليه پس از انقالب نسبت به سال سال

هاي دمكراتيك به تدريج كمرنگ   به دليل وقوع جنگ تحميلي و تبعات سياسي ناشي از آن، مؤلفه1370اول دهه 

 مشاركت سياسي در هر دو بعد 1380 تا 76 و به طور مشخص از سال 1370ي  چنين از نيمه دهه هم. گرديده است

عالوه بر دو شاخص اصلي . افزايش يافته و به يك معنا ساختار سياسي سمت وسوي دمكراتيك به خود گرفته است

انتخابات مجلس شوراي اسالمي و انتخابات رياست جمهوري، نگاهي گذرا به برگزاري انتخابات شوراها نيز مؤيد مطالب 

 1359 انقالب به وجود آمد و انتخابات آن در سال هاي پس از شوراها به عنوان يك نهاد مدني در سال. فوق است

هاي پس از  كه در سال  معطل ماند، تا اين1370ي  ي اول دهه  و نيمه60ي  صورت گرفت، اما اين مهم در طول دهه

ميزان مشاركت مردم . ، دو انتخابات مهم براي تعيين شوراها در سراسر شهرها و روستاهاي كشور برگزار شد76خرداد 

  . درصد بوده است50، 1379سال   درصد و در انتخابات شوراهاي4/64، 1377تخابات شوراهاي سال در ان

  

  گيري نتيجه. 6

 1350-80ي  در اين مقاله نقش جنبش جوانان شهري در روند دمكراتيزه شدن ساختار سياسي در سه دهه

هاي  خ باسوادي و گسترش كاربرد رسانهمورد بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد با تشديد روند شهرنشيني، افزايش نر

ي  جنبش جوانان شهري كه هسته. هاي اجتماعي گذار به دمكراسي در ايران فراهم گرديد همگاني در كشور زمينه

هاي  گيري از فرصت  با بهره1376 و 1357دادند، در مقطع زماني  آموزان تشكيل مي مركزي آن را دانشجويان و دانش

يكي : ر پيدايش دو تحول سياسي مؤثر بر گذار به دمكراسي در ايران نقش اساسي ايفا كردسياسي به دست آمده، ب

 در 1350ي  در مقطع زماني دهه. 1376 و ديگري انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد1357انقالب اسالمي سال 

، جنبش جوانان شهري با كه فضاي سياسي كامالً بسته و فاز مبارزات مسلحانه و چريكي به بن بست رسيده بود حالي

المللي، به ويژه سياست حقوق بشركارتر، به وجود  گيري از فرصت گشايش فضاي سياسي كه متأثر از شرايط بين بهره

اي كردن مبارزه،  آمده بود، توانست با باز توليد ايدئولوژي انقالبي و رهبري سياسي امام خميني در ميان مردم و توده

گيري از فرصت   نيز اين جنبش با بهره1376در مقطع زماني خرداد . الب اسالمي ايفا كندنقش مؤثري در پيروزي انق

كاران،  سياسي ناشي از تأييد آقاي خاتمي از طرف شوراي نگهبان و تالش در جهت بسيج جامعه براي شكست محافظه

  . الح طلب ايفا كردهاي رأي و كسب آراء، به نفع كانديداي اص نقش مؤثري در كشاندن مردم به پاي صندوق

در ادامه در تبيين نقش جنبش جوانان شهري در دمكراتيزه كردن ساختار سياسي در ايران از الگوهاي 

ي انقالب اسالمي، ذيل الگوي فروپاشي  بهره گرفته و پديده) جايي فروپاشي، تبديل و جابه (ي گذار به دمكراسي گانه سه

سپس با محوريت بخشيدن به اصل آزادي در .  الگوي تبديل، تحليل شد، ذيل1376ي انتخابات دوم خرداد  و پديده

از ) هاي سياسي و نهادهاي مدني و آزادي مشاركت و رقابت سياسي آزادي بيان، آزادي احزاب، تشكل (دمكراسي
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هاي مدني، ميزان  هاي آزادي مطبوعات، حجم انتقادات موجود در مطبوعات، تعداد احزاب سياسي و تشكل شاخص

اركت سياسي مردم در انتخابات و تعداد نامزدهاي نمايندگي مجلس شورا براي سنجش دمكراسي در مقاطع زماني مش

هاي بعد از اين دو تحول، بهبود يافته  قبل و بعد از اين دو تحول استفاده و مشخص گرديد، وضعيت دمكراسي در سال

  :كه ت از اينهاي اين مقاله به طور مختصر عبارت اس در مجموع يافته. است

ي انتخابات رياست جمهوري  جنبش جوانان شهري در پديد آمدن انقالب اسالمي و شكل دهي به نتيجه: اوالً

جنبش جوانان شهري عالوه بر .  به عنوان دو الگوي گذار به دمكراسي در كشور نقش مهم و مؤثري ايفا كرده است76

 در تحوالت پس از آن همچون مشاركت در انتخابات شوراها و 1380آفريني در اين دو تحول دمكراتيك، تا سال  نقش

  .هاي سياسي و مدني نقش مهمي ايفا كرده است مجلس ششم و نيز در استقرار و تثبيت مطبوعات و تشكل

هاي قبل و بعد از اين دو تحول، اين نتيجه به دست آمد  با سنجش معيارهاي دمكراسي حداقلي در سال: ثانياً

 به 1360ي  هاي بعد از اين تحول بهبود يافته است، گرچه در مقطع زماني دهه سي در كشور در سالكه وضعيت دمكرا

ي الگوي بازسازي اقتصادي بر مديريت كشور، برخي   به دليل غلبه1370ي اول دهه  دليل وقوع جنگ تحميلي و نيمه

  .هاي دمكراتيك رو به افول نهاده است از شاخص

 و پيـشرفت را از مطالبـات اصـلي يـك قـرن اخيـر ملـت ايـران و دمكراسـي را كـه در                 اگر نيل به توسـعه    : ثالثاً

تـوان گفـت انقـالب     ي دو اصل اساسي استقالل، آزادي است، پيش شرط حصول اين مطالبه تلقـي كنـيم، مـي        برگيرنده

  بوده است  هر دو پاسخي به اين مطالبه تاريخي با رويكرد بومي و ملّي76اسالمي و دوم خرداد 

  

  ها ادداشتي

جنـبش جوانـان شـهري و رونـد     «اصـغر قاسـمي تحـت عنـوان       مقاله حاضر برگرفتـه از رسـاله دكتـري علـي          . 1

است كه به راهنمايي دكتر مسعود غفاري در گروه علوم سياسي دانـشگاه تربيـت مـدرس بـه              » دمكراتيزاسيون در ايران  

  .استپايان رسيده 

هـاي   برينگتـون مـور، ريـشه   : شناسي تاريخي رجوع كنيـد بـه   معهكارگيري الگوي جا به طور مثال در مورد به     . 2

  ).1369  (اجتماعي ديكتاتوري و دمكراسي،

 21 و 19كه براساس اين نظرسنجي مشاركت جوانان و شهرنـشينان در ايـن انتخابـات بـه ترييـب                جالب اين . 3

ي بـا دو معيـار جـواني و      به عبارت ديگـر، در ايـن مقطـع زمـاني شـاخص مـشاركت متعـارف سياسـ                  . درصد بوده است  

آميز جوانان و شهرنشينان از ميانگين مشاركت جامعـه نيـز     شهرنشيني نسبت معكوس دارد و مشاركت سياسي مسالمت       

  .تر بوده است پايين
4. www.moi.ir 
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