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چكيده
عنوان موثرترين بازيگران فضا در فرايندهاي سياسي از ي سياسي دموكراتيك، مشاركت شهروندان بههادر نظام

مشاركت شهروندان در امور حكومت شكلهاي . رودشمار ميي سياستمداران و دولتمردان بههاترين دغدغهعمده
دهنده ميزان مشروعيت نظام ها نشانمختلفي دارد كه بارزترين جلوه آن انتخابات است كه در برخي كشور

انتخابات و رفتار انتخاباتي كنش و نگرشي سياسي است كه با كاركردهاي ساختاري زير . باشدسياسي نيز مي
واقع انتخابات در بسياري از در. سطح كالن نظام اجتماعي رابطه داردي اقتصادي و فرهنگي درهاسيستم

تواند ميزان ميدان است و كميت و كيفيت مشاركت انتخاباتي مردم كشورها يك نظرسنجي فراگير از شهرون
شناخت رفتار .  و مقبوليت كارگزاران سياسي را نشان دهدهاگذاريمشروعيت، كارآمدي نظام سياسي، سياست

اي انتخاباتي شهروندان و الگوي شركت در انتخابات براي احزاب، سياستمداران و دولتها از اهميت ويژه
ار است، زيرا مشاركت فعال، گسترده و فراگير جامعه در انتخابات به منزله پشتوانه ملي در سطح داخلي برخورد

انتخابات در ايران زمينه مشاركت مدني شهروندان در امور .باشداي ميالمللي و منطقهو اعتبار در سطح بين
ت پس از پيروزي انقالب اسالمي بيانگر رسد مشاركت شهروندان در انتخاباسياسي را فراهم كرده و به نظر مي

.باشداي ناشي از حس خاص مكاني شهروندان مي قبيله-حضور ايدئولوژيكي و رويكرد قومي
 تحليلي به بررسي علل و عوامل مشاركت -يبر اين اساس تحقيق حاضر تالش دارد با رويكردي علّ

خته و به مقايسه اين عوامل در فضاي سياسي شهروندان در هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي پردا
.مناطق مختلف جغرافياي ايران بپردازد و جايگاه جغرافياي انتخابات را در اين مشاركت بررسي نمايد

.گراييجغرافياي انتخابات، مجلس شوراي اسالمي، مشاركت، شهروندي، منطقه:هاي كليديواژه

Email: Sorour1334@yahoo.comدار مكاتبات                          نويسنده عهده∗
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مقدمه

ين مهمتـر اي همگـاني، انتخابـات بـه عنـوان يكـي از             گيري دموكراسي و توسـعه حـق ر       با شكل 
اهميت انتخابات به حدي اسـت كـه امـروزه در      . ي زندگي سياسي در دنياي امروز در آمد       هاجلوه

 به وجود آمده است و محققـان و         »جغرافياي انتخابات  «جغرافياي سياسي، شاخه مستقلي با عنوان     
انتخابـات اساسـاً دانـشي بـين       . زننـد مـي  قلـم    انديشند و اي در اين حوزه مي    پژوهشگران برجسته 

نظامهاي انتخاباتي، هزينه و نحوه تبليغات و نوع برگزاري انتخابـات، بحثـي اسـت               . اي است رشته
دهنـدگان از جملـه     يأ تبليغـات بـر ر     تـأثير شـود و    بدان پرداخته مـي   كه بيشتر در حقوق عمومي    

دهنـدگان از جملـه مـوارد       يأمحيط بر رفتار ر   تأثيررفتار انتخاباتي و    . علم ارتباطات است  مباحث
 با وجود اهميت مباحث مربـوط       .شودجغرافياي سياسي بدان پرداخته مي    بسيار مهمي است كه در    

انتخابـات  . ناشـناخته اسـت    ما تا حدود زيادي      عنوان يك علم در جامعه    به انتخابات، اين دانش به    
قـوانين  . شـود  در حكومت محـسوب مـي      هاي توسعه سياسي و بيانگر نقش مردم      يكي از شاخصه  

انتخابــاتي، اجــراي آن و ميــزان مــشاركت مــردم در انتخابــات مبــين رابطــه حكومــت و مــردم و 
).84: شرقطاهري، (كننده وضعيت اجتماعي استترسيم

هـاي جغرافيـاي    هاي جغرافيـاي سياسـي محـدوده      جغرافياي انتخابات به عنوان يكي از شاخه      
هـاي جغرافيـايي و    اين محدوده . داند را بستري براي انتخاب نمايندگان مي      اي و ملي   منطقه محلي،
ي مردم، از نكات اصلي مورد توجه در جغرافياي         أ مرتبط با دموكراسي همچون رفتار ر      يهاشناسه

آفرينـي محيطـي آن     سـازد، نقـش   آنچه بحث دموكراسي را در جغرافيا مجاز مي       . باشدانتخابات مي 
دموكراسـي و  . شـود گذاري متقابل انسان و محيط مربوط مي    انتخابات به اثر  است كه در جغرافياي     

يابند كـه بـه اصـل جـدايي ناپـذير سـه             انتخابات از آن رو با مباحث جغرافياي سياسي ارتباط مي         
ناپذيري اين مثلـث ناشـي      اصل جدايي . شوندعنصر يا پديده ملت، حكومت و سرزمين مربوط مي        

بـه عبـارت ديگـر دموكراسـي و         . كنـد  ملت را به حكومـت منتقـل مـي         اي است كه اراده   از رابطه 
انتخابات بهترين وسيله براي عملي كردن اثرگذاري اراده ملت بر شيوه حكومت در اداره سـرزمين     

انتخابـات،  . شـود تـرين نـوع حكومـت شـمرده مـي         بر اين اسـاس دموكراسـي جغرافيـايي       . است
سازي به وسـيله نهادهـاي منتخـب، از جملـه اصـول             گيري و تصميم  فرايندهاي انتخاباتي، تصميم  
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بـسياري از كـشورهاي جهـان در دنيـاي          . اساسي كشورهاي جهان براي توسـعه و تكامـل اسـت          
ي أمتحول شده امروزي براي نهادينه كردن الگوهاي مدني و تشكيل نهادهاي دولتي و مردمي بـا ر           

اختارهاي ملي و منافع ملـي را سـرلوحه   و نظر مستقيم مردم، انتخابات آزاد و سالم و متناسب با س        
كار خود قرار داده و براي اجراي دقيق اين فرايند مردمي در ساليان متمـادي بـا كـسب تجربيـات                     

). 25: 86مالحـسيني اردكـاني،    ( به سطح بااليي از روشهاي نوين دسترسي يابند        اندهمتعدد توانست 
اشته شد كه سلطنت زيـر فـشار اشـراف و           سنگ بناي انتخابات به مفهوم امروزي در انگلستان گذ        
سـاالري و ايجـاد   با پذيرش نظريه نماينده. نجبا مجبور به انتقال بخشي از قدرت خود به رعايا شد   

ي پارلماني و ظهور نظريه حاكميت ملي در قرون هفدهم و هجـدهم، انتخابـات در شـكل     هارژيم
دهنـدگان  يأبيشتر ر). 34: 1381، دهمجتهدزا(نهايي آن به صورت حقوقي و سياسي استقرار يافت       

هاي خاص و مشخصي نسبت به ايـن كـه جامعـه و دولـت از لحـاظ آرمـاني چگونـه بايـد                        ايده
ي دهندگاني به حزبي وابسته هستندكه به اعتقاد آنهـا بـه            أسازماندهي شود، دارند و بيشتر چنين ر      

تيجه چنين افـرادي هـر نـوع        در ن . احتمال خيلي زياد به چنين اهدافي در درازمدت خواهند رسيد         
اي كـه   عـده . سـنجند هاي خـود مـي    آلها و ايده  هايي را كه دريافت كنند با آرمان      اطالعات و رويه  

ي انتخابـاتي را    هـا ديدگاه اقليتي دارند در قالب احزاب اصلي رقيب نيستند، تمام اطالعات و رويه            
بيـشتر  . شـود ميمر در كشور ما مشاهده كنند كه اين ا  گيري مي رد خواهند كرد و از انتخابات كناره      

كنند و به شـكلهاي مختلفـي نـسبت بـه ايـن      ي دهندگان اطالعات را با اهداف خود مقايسه مي    أر
ـ    . دهنـد العمـل نـشان مـي     قضايا عكـس   صـورتهاي مـستقيم و   هدر نظامهـاي دموكراتيـك، مـردم ب

رنوشـت خـود و     مستقيم بر تصميمات حكـومتي و تـصويب قـوانين دخالـت دارنـد و بـر س                 غير
بـراي ايـن منظـور در اغلـب كـشورهاي           .  گذارند تأثيراقداماتي كه بايد در جامعه صورت بگيرد،        

سيس شده كـه افـراد منتخـب بـه نماينـدگي عامـه در آنجـا حـضور                   أجهان مجلس قانونگذاري ت   
عوامـل  انتخاب نمايندگان نيز بستگي به . يابند تا با تصويب قوانين، اهداف جامعه را پيش ببرند         مي

هـاي انتخابيـه تقـسيم      محلي و ملي دارد كه براي اين منظور كشور به چندين ناحيه به نـام حـوزه                
در تخـصيص نماينـدگان بـه     . يابـد گردد و به هر حوزه نيز نماينده يا نمايندگاني اختصاص مي          مي

ـ مناطق مختلف كشور نيز پارامترهاي مختلف و حتي      . ودشـ مـي  در نظـر گرفتـه   ايهالمقدور عادالن
 درصـد   50تاريخ انقالب اسالمي بيانگر آن است كه مردم ايران در اكثر انتخابات حضور بـيش از                 
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 قـومي، بـا     – و اين امر در مورد انتخابات مجلـس بـه لحـاظ رويكردهـاي ايـدئولوژيكي                اندهداشت
). 2: 1384زاده،محمدي (مشاركت بيشتري همراه بوده است

جلس شوراي اسالمي در ايران، پرسـش اصـلي كـه ذهـن             در آستانه هشتمين دوره انتخابات م     
گران سياسي، كانديداهاي مجلس، مـسئوالن و مـديران كـشور را مـشغول كـرده      بسياري از تحليل 

چرا كه حوادث و اتفاقات در انتخابات هـشتمين         . بود، ميزان مشاركت شهروندان در انتخابات بود      
ده همراه بود كه بيشتر ايـن مـوارد مربـوط    هاي گستر صالحيتدوره مجلس شوراي اسالمي با رد       

به دليل عملكرد در مجلس ششم از       ) اصولگرا(طلب بود كه برخالف جناح مقابل       به جناح اصالح  
اي كه اصالح طلبان نتوانستند در بـسياري        گونه به -حمايت عناصر دروني حكومت برخوردار نبود     

290 نفر را در اين دوره از انتخابات بـراي  102ي انتخابيه كانديدايي داشته باشند و تنها هااز حوزه 
كه اين امر موجـب دلـسردي   -كرسي نمايندگي دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي معرفي كردند        

هاي عدم مشاركت در انتخابـات      گران طرفدار اين گروه زمزمه    حاميان اين گروه شده بود و تحليل      
شاركت در ايـن دوره از ميـانگين بـاالتري     آمار وزارت كشور ميزان مـ    طبق. را مطرح نموده بودند   

گـران را بـه سـمت ديگـري از رفتـار انتخابـاتي              و ذهن تحليل   1نسبت به دوره قبل برخوردار شد     
شهروندان سوق داد كه جدا از مسائل سياسي صرف همچنان ديدگاههاي ايدئولوژيكي و قومي بـا         

هروندان در انتخابـات مجلـس   ين علل افزايش دهنده ميـزان مـشاركت شـ   مهمتررويكرد مكاني از  
بررسي علل و عوامـل مـشاركت شـهروندان در هـشتمين            : تحقيق حاضر در پاسخ به سوال     . است

دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي در فضاي سياسي مناطق مختلف جغرافياي ايران و جايگـاه          
روندان در  پـردازد كـه مـشاركت شـه       جغرافياي انتخابات در اين مشاركت، به ارائه اين فرض مـي          

اي ناشي از حـس خـاص مكـاني شـهروندان      قبيله-انتخابات بيانگر رويكرد ايدئولوژيكي و قومي 
.باشدمي

روش تحقيق

ـ            تحليلـي بـه بررسـي علـل و عوامـل مـشاركت              -يتحقيق حاضر تـالش دارد بـا رويكـردي علّ

هـايي كـه از   رسـانه . باشـد ها و كارشناسان خبري نمـي وزارت كشور مورد قبول بسياري از رسانهآمار منتشر شده توسط   -1
. حمايت دولت برخوردار نيستند بيشتر به اين آمار معترض هستند
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ين عوامـل در    شهروندان در هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي پرداخته و به مقايسه ا            
فضاي سياسي مناطق مختلف جغرافياي ايران بپـردازد و جايگـاه جغرافيـاي انتخابـات را در ايـن                   

آمار مشاركت در انتخابات به صورت نمودارهـاي تركيبـي و جـداول بـه               . مشاركت بررسي نمايد  
ين همچن. اندهنمايش گذاشته شده در تحقيق با توجه به آمار موجود در وزارت كشور طراحي شد              

.تالش شده است تا از ساير منابع رسمي نيز استفاده شود

مباني نظري تحقيق

جغرافياي انتخابات

.  داشـته اسـت    تأكيـد ها قبـل همـواره بـر روي مكـان           دانش جغرافيا از آغاز حيات خود و از قرن        
دگرايي گرايي، ديدگاههاي فضايي، كاركر   ، ناحيه گراييامكانهايي مانند جبرگرايي محيطي،     پارادايم

و ساختارگرايي با تفاوتهايي نگاه اصلي خود را به مكان به عنوان يك موقعيت جغرافيايي با ابعـاد                  
لكن در دوران معاصر جغرافيا سعي دارد دكتـرين مكـان را        . رياضي مشخص معطوف داشته است    

به معناي درك مكان و ارتباط آن با طبيعـت، تـاريخ، اقتـصاد، زيـست شناسـي، جامعـه شناسـي،                      
). 74: 1379، شكويي (روانشناسي، اكولوژي فرهنگي و سياست بررسي كند

جغرافياي سياسي زماني صرفاً بـه مطالعـه ادعاهـا و منازعـات انـساني در رابطـه بـا اسـتفاده،                      
شراكت، مالكيت زمين و منابع آن توجه خاصي داشت، امروز همگام با تحوالت به وجود آمده به                 

ني و عاطفي ميان مردم و فـضاهايي اسـت كـه زنـدگي روزمـره در آن                  ي روا هادنبال يافتن ارتباط  
به همين دليل ورود جغرافياهاي انسانگرايانه و رفتاري باعث شد بيشتر به سياسـتهاي         . جريان دارد 

بـه  . روح جغرافيـايي آن بـر روي نقـشه   ي خشك و بـي هاناشي از مكان توجه شود تا به موقعيت       
دانـان از ايـن   اي داد و جغرافـي ي سنتي و كتابخانههارا به شيوهتدريج مطالعات ميداني جاي خود    

سنت بنياد فضايي يا ديدگاه فـضايي در        . طريق سعي كردند منابع اطالعاتي خود را وسعت بخشند        
سازي بـه دليـل وسـيع شـدن شـهرها و            و تمايل به روشهاي كمي و مدل       1960 و   1950ي  هادهه

ــرا  ــا  مــسائل خــاص شهرنــشيني ايــن فرصــت را ب ي جغرافيــدانان فــراهم آورد كــه در رابطــه ب
از اسـتداللهاي   ... ي زمـين و     هـا ي صنعتي و كشاورزي، حمل و نقل شهري، كـاربري         هايابيمكان
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برداري كرده و يك نوع جغرافيـاي قانونمنـد را   ي مبتني بر اقتصاد و رياضي بهرههاآماري و تحليل 
گيـري دكترينـي بـا عنـوان پوزيتيويـسم رشـد             بـا اوج   1970ديـدگاه فـضايي در دهـه        . ارائه كنند 

تأكيـد اين ديدگاه مكتبي فلسفي است كه بـه طـور كلـي بـر مـشاهده و تجربـه                  . تري يافت افزون
 در حال حاضر بـر حقـايق و         ، بر مشاهده جهان   تأكيدپوزيتيوسيم اجتماعي و سياسي با      . گذاردمي

. دهنــده وضــع موجــود اســتكارانــه و نويــدامــور مــشهود و موجــود تلويحــاً مكتبــي محافظــه
بـه خـصوص كـه ايـن        . داننـد ي كاپيتاليسم مي  ها و تثبيت پايه   تأييد، پوزيتيويسم را    هاماركسيست

 دارد و بر حق مالكيت دولتها نيز        تأكيدالمللي  ديدگاه بر نقش دولت از لحاظ حقوقي و حقوق بين         
گرايـان   تشريح شـد، اثبـات   كه اين مكتب توسط حلقه وين   1920بنابراين از دهه    . گذاردصحه مي 

عنـوان يـك    با اين پيش زمينه گرايش پوزيتيويـسم بـه        . اي دست يافتند  به پيشرفتهاي قابل مالحظه   
نيروي غالب در جغرافيا پديدار شد و تالش كرد حـصول بـه نتـايج انتخابـات را از طريـق انبـوه                       

جاي يـافتن راه حـل مـسائل بـر          ي نهايي به    هاگيري و تسهيل كند و در ارزيابي       قابل اندازه  هاداده
محـالت كـارگر نـشين      : به عنوان مثـال اعـالم مـي شـد         .  شود تأكيد جهت سنجش،    هايافتن داده 

كارانـه  نشين گرايش محافظه  دهندگاني طرفدار سوسياليسم هستند و يا مردم مرفه و باالي شهر          يأر
. دارند

شـود و غيـر از      حسي استمزاج مي  ي فوق بر اين پايه بود كه تمامي دانش از شواهد            هااستنتاج
زبان فيزيك و هندسه اقليدسي در اين تحقيقات، راهبردهاي اصـلي           . شوداين دانش محسوب نمي   

البتـه سوسياليـستها و ليبراليـستها طرفـدار ايـن مكتـب       . دادنـد را به عنوان زبان يگانه علم ارائه مي  
گرا موجب شـد از ارزش      لي يا اثبات  به تدريج انتقادهاي وارده بر مكتب پوزيتيويسم، تحص       . بودند

كيفي آن كاسته شود و اين استدالل مطرح شد كه تحقيق عاري از دخالت ارزشها و عـدم دخالـت         
، ميرحيـدر  (ثيرگذار بودأنقدهاي فوق بر روي مسئله انتخابات هم ت    . عناصر ذهني كم اهميت است    

1970ر جغرافياي انتخابات در دهـه       رغم جايگاه برت  پيتر تيلور جغرافيدان برجسته به    ). 209: 1379
 مـيالدي رسـماً شكـست       1993ي علمي و مبتني بـر آمارهـاي كـسب شـده در سـال                هاو تحليل 

مطالعـات انتخابـاتي جهـت الحـاق بـه          : ونه مطالعات انتخاباتي را اعالم كرد و اظهار داشـت         گاين
در تـشريح  . جـود دارد كند كه نياز به مدل تجديد نظر شده اي و    عرصه جغرافياي سياسي ثابت مي    

ابتـدا  : كنـد  در انتخابـات، تيلـور يـادآوري مـي         هـا گيري مفرط از كميت   دوره انقالب كمي و بهره    
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كننـد، سـپس مـردم جهـت حمايـت از ايـن سياسـت بـسيج                 احزاب، سياست دولت را تنظيم مي     
آيد ميشوند و در سايه يك نظام رقابتي حزبي و توسعه آن اتكا به گروههاي مخالف به وجود                  مي

تيلـور  . كه اين گروهها نوعاً به جاي دشمنان حكومت، به عنوان دولتهاي جايگزين تلقي مي شوند             
معتقد بود دو نوع جغرافياي انتخاباتي در حال حاضر وجـود دارد كـه يكـي مطالعـات عـادي در                     

نظـر شـده     و مورد دوم مطالعـه مـدلهاي تجديـد         1گيري يا جغرافياي حمايت   يأزمينه جغرافياي ر  
ي گروههاي فشار و پيامـدهاي سياسـي        هاگذاريمانند جغرافياي قدرت و تحقيق راجع به سرمايه       

2انتخابات است 
 به نظر تيلور جغرافياي انتخاباتي رايج به خـصوص در كـشورهاي كمتـر توسـعه     .

ي در دسترس است و بر جغرافياي حمايت متمركز است، در حالي كـه              هايافته مجذوب انبوه داده   
گيرد و منابع اطالعـاتي آن بـه نـدرت در اختيـار يـك                قدرت كمتر مورد توجه قرار مي      جغرافياي

دهد كه تلفيقي از اين نوع است و عبـارت اسـت از   تيلور يك مدل انتخاباتي ارائه مي   . محقق است 
تركيب ارتباط و خالقيت بـا يـك جنبـه فـضايي قـوي، ايـن مـدل كـه مـورد قبـول بـسياري از                           

تيلـور در   . تري دارد  جمله شخص تيلور است، نياز به بسط و توضيح افزون          جغرافيدانان معاصر از  
كنـد از نقـش     گيـري سـعي مـي     يأحمايت از اين مدل و در انتقاد به مدلهاي رايج در جغرافياي ر            

احتماالً دليل حساسيت تيلور به نقش تعيين كننده احـزاب سياسـي وجـود              . احزاب سياسي بكاهد  
دهند و هر حزبي كه بتواند سهم معينـي از          ي مي أ فرد به حزب ر    بعضي كشورها است كه به جاي     

و هر چه ميـزان     ) آلمان و رژيم صهيونيستي   (تواند نماينده به پارلمان بفرستد    آراء را كسب كند مي    
نظـام انتخابـات احـزاب      . ي بيشتري داشـته باشـد     هاتواند نماينده آراي يك حزب بيشتر باشد، مي     

كند كه  كننده با توجه به شرايط جغرافيايي فرض مي        حاكميت مصرف  ي سياسي هااعتقاد دارد مدل  
دهنـدگان  يأخواهند و احزاب در صدد راضـي كـردن ر      گيرند كه چه مي   راي دهندگان تصميم مي   

). 215: 1379،ميرحيدر (آيندبر مي
. دهنـد ي خصوصي را ترتيـب مـي      هابنابراين احزاب عامل نسبتاً منفعلي هستند كه نظر سنجي        

كننـد كـه آنـان را در     كنند و سپس سياستهايي را تعيين مي      ائل بسيار مهم جاري را شناسايي مي      مس
.دهندتر جلوه ميي انتخاباتي از همه جذابهادهندگان در اكثر حوزهيأچشم ر

1
. Geography of support

2
. Geography of power
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الگوهاي رفتار انتخاباتي

دسـته اول در    . دتوان بـه دو دسـته تقـسيم كـر          مرتبط با رفتار انتخاباتي را مي      يهاو نظريه ديدگاه  
كننـد و در دسـته دوم       دهند و در انتخابات مـشاركت مـي       جستجوي آن است كه آيا مردم رأي مي       

يـا فـردي رأي   هـاي سياسـي  كننده در انتخابات به چه گـروه صحبت از اين است كه افراد شركت      
در داليـل مـردم بـراي شـركت كـردن يـا نكـردن در انتخابـات                  ). 148: 1383،  نياحافظ (دهندمي

هاي سياسي نيز بسته به رويكرد وابـسته     بسترهاي سياسي ناهمگون، متفاوت است و انتخاب گروه       
.به شرايط سياسي در هر واحد سياسي است

دهي هنوز چارچوب نظري     معتقد است كه پس از پنج دهه پژوهش درباره رفتار رأي           "ويسر"
اي از  تـوان بـه مجموعـه     مـا مـي   استواري براي مطالعه اين نوع مشاركت سياسـي وجـود نـدارد، ا            

، مظفـري (كنندهاي نظري اشاره كرد كه هر كدام جانبي از رفتار انتخاباتي مردم را تبيين مي              ديدگاه
1387 :5 .(

كننـد مردم كساني كه بيشترين منافع را براي آنان ايجاد كند، انتخاب مي  :ديدگاه انتخاب عاقالنه  
).1387پيشگاهي فرد،(

هـاي هـاي گـروه  گاهدر جايي كه مردم نتوانند منافع خود، ديد:ايدئولوژيكديدگاه توجيهات
از توجيهات ايـدئولوژيك  ا مشكل داشته باشندهسياسي، يا هر دو را تشخيص دهند و در تطبيق آن

.كنندبراي رفتار خود استفاده مي
هـايي در فـرد     انگيـزه . خريدن كاال اسـت   دهي كنشي شبيه به تصميم به     رأي:ديدگاه الزارسفلد 

هـا  كنند و وي بر اساس آنها انگيزهكانديداها تغيير مي تبليغاتتأثيرها تحت وجود دارد، اين انگيزه
.دهدهايش رأي مي بر اساس تركيب انگيزهكند و نهايتاًجهان سياسي را تعريف ميابعاد مختلف

. بيـان خـود اسـت    ورأي دادن براي تحقق منافع شخصي:شدهاصالحديدگاه انتخاب عاقالنه
.كنداجتماعي را ارائه ميبيان خود ميزان تمايل فرد براي ابراز وجود در عرصه

بيان خود يا احساس قدرت، محقق : فضاي جديد كانديداي نوين؛مطالعاتي شيكاگومكتب
قدرتي در عرصه اجتماعي و سياسي، بـه عـدم تمايـل    احساس بيشود، به اين ترتيب هرگونهنمي

.شودمياركت سياسي منجربراي مش
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هـا نيـز بـه    هاي سياسـي و بـراي درك نگـرش   گيري نگرشبه شدت بر اندازه:شناختيديدگاه
بر طبق اين ديدگاه مجموعـه  . توجه داردهاي كلي كنشگر سياسيادراكات، تجربه گذشته و انگيزه

ستنددهي هكننده كنش رأيتعييننيروهاي اجتماعي و سياسي در درون فضاي سياسي
دهـي  به عقيـده وي رفتـار رأي      . است1اينگلهارت در پي بسط انديشه مازلو     :ديدگاه اينگلهارت 

. شود تعيين مي،قرار داشته باشندافراد بر مبناي اينكه در كجاي سلسله مراتب نيازها
: كنندي مورد بررسي رفتار انتخاباتي مطرح شده موارد زير را بيان ميهاديدگاه
؛ رأي دادنمحاسبه منافع−
؛آگاهي سياسي−
؛هاي سياسيتبليغات كانديداها و گروه−
؛ابراز خود و احساس كارآمدي اجتماعي و سياسي−
؛تجربه انباشته سياسي گذشته−
؛هاي شخصيويژگي−
؛واره افراد از نظام سياسي و عناصر آنطرح−
.پايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد−

كنند، يك متغير ديگر نيـز  گذاري آنها تأكيد ميتأثيردگاهها بر  اما به غير از متغيرهايي كه اين دي       
هـاي غربـي نـسبت بـه     هاي فوق به دليل ساخته و پرداخته شدن در محـيط          وجود دارد كه ديدگاه   

 ميـزان مـشروعيت نظـام      ،هـاي نوپـا   در همه دموكراسي  ). 5: 1387،  مظفري (توجه هستند ها بي آن
هاي بيان  همچنين در همه ديدگاه   . گذارد مي تأثيراباتي بسيار   سياسي متغيري است كه بر رفتار انتخ      

 فشار هنجاري ناشي از مشاركت يا عـدم مـشاركت گـسترده شـهروندان در انتخابـات                  تأثيرشده،  
رو الزم است تا اين فشار هنجـاري نيـز در بـين متغيرهـاي انتخابـاتي      از همين . لحاظ نشده است 

.ي بررسي شود آن بر رفتار انتخاباتتأثيرلحاظ و 

در ايـن هـرم نيازهـاي فيزيولـوژي در     . روف استبندي نمود كه به هرم مازلو مع روانشناسي كه نيازهاي انسان را سطح-1
.قرار دارد... آن نيازهاي روحي و سطح اول و پس از
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ي در ايرانأستگاه رخا

،ي روزمره هاراء مبتني بر نياز   آ- 4،خواهانهترقيراءآ- 3،راء شرعي آ- 2، آراء سياسي  - 1
راءســرگردان وآ-8،هــاي مــديريت شــدهيأتــك ر-7ي دولتــراءآ-6،از ســرلجبازيراء آ- 5

ي در  أهـاي ر  خاسـتگاه شـود كـه   بنابراين مالحظه مي  . مشروطراءآ-10،نگرانراء آ -9،هدفبي
ي مانع از تشكيل مجلسي همگـرا و وزيـن          أايران متفاوت و متنوع است و همين تعدد خاستگاه ر         

.)1387، فردپيشگاهي(شوددر راستاي اهداف كلي و ملي مي

انتخابات مجلس شوراي اسالمي

گان مجلـس از طـرف   در ايران بعد از انقالب مشروطه، مجلس شوراي ملي ايجـاد گرديـد و نماينـد     
نهضت مشروطه، نقطه عطفي در تـاريخ معاصـر         . مردم مناطق مختلف انتخاب و به مجلس راه يافتند        

يكي از مهمترين دستاوردهاي نهضت مشروطه، اعطاء حـق تاثيرگـذاري مـردم             . آيدشمار مي ايران به 
يست تحقـق نيافـت،   باگونه كه ميهرچند اين مهم در عمل آن. در سرنوشت سياسي خود به آنها بود    

در . باشـد اما استقرار نظام پارلماني، پس از نهضت مشروطه در ايران، به نوعي بيانگر اين حركت مـي          
 مرتبـه   32. ايران از زمان برگزاري اولـين دوره انتخابـات مجلـس شـوراي ملـي تـا مجلـس هـشتم                    

ـ         ات، تغييـر و تحـوالتي   انتخابات پارلماني برگزار شده است كه بطور ميانگين در هر سـه دوره انتخاب
شمـسي نيـز    1387از پيروزي انقالب اسالمي تـا پايـان سـال           . ي انتخاباتي رخ داده است    هادر حوزه 

وزارت كـشور، گـزارش انتخابـات        (هشت دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي برگزار شده است        
انتخابـات حـضور    تاريخ انقالب اسالمي بيانگر آن است كه مردم ايـران در اكثـر              ). 3: 1387،  مجلس

 و اين امر در مورد انتخابات مجلس به لحاظ رويكردهـاي ايـدئولوژيكي             انده درصد داشت  50بيش از   
دهنده ميزان مـشاركت در انتخابـات       نمودار زير نشان  . قومي، با مشاركت بيشتري همراه بوده است      -

داننـد و    صـحيح نمـي    ي مختلف است كه البته منابع غير وابـسته بـه دولـت ايـن آمـار را                 هادر دوره 
ه شده متفاوت است و اين باعث شده است تا منابع وابسته بـه دولـت   ئبيني آنها با آمار دولتي ارا    پيش

.1ميزان مشاركت را چشمگير، و منابع غير وابسته به دولت آمار مشاركت را ضعيف تحليل نمايند

باشد، اما اين آمـار   منابع غير دولتي معتقدند آمار ارائه شده توسط وزارت كشور اگر چه در ظاهر منطقي و قابل قبول مي-1
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ي مختلف مجلس شوراي اسالميهادرصد مشاركت مردم در انتخابات دوره: 1شماره نمودار 

)دفتر انتخابات وزارت كشور: خذأم(

ي هـا شود، ميزان مشاركت در انتخابات مجلس شوراي اسـالمي در دوره   گونه كه مشاهده مي   همان
 درصد است كه به لحاظ سياسي آمار قابـل قبـولي بـراي ميـزان مـشاركت در               50مختلف بيش از    

. باشدانتخابات مي

ه هشتم مجلس شوراي اسالميانتخابات دور

:همراه شدزير انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي با چند اتفاق 
؛اعمال فشار غرب از طريق تصويب قطعنامه شوراي امنيت−
؛خوذهأبه كارگيري رايانه در شمارش آراي م−
؛نيكياخالق انتخاباتي، انتخابات الكترو: ي جديد به حوزه انتخابات از قبيلهاورود واژه−
؛ سال18 سال به 15ي دهندگان از أتغيير سن ر−
؛تغيير شرايط كانديداهاي نمايندگي مجلس−

داننـد از  رقام ارائه شده توسـط منـابع دولتـي را داراي غـرض مـي     بدون توجه به تعداد افراد داراي حق راي است و آمار و ا 
. جمله در بيانيه سازمان مجاهدين آمده است
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؛خير در تصويب قانون جديد انتخابات توسط مجلس هفتمأت−
.)چند روز مانده به سال نو(گيري يأزمان نامناسب ر−

ي گسترده  هادهد عليرغم مشكالت اقتصادي و معيشتي و همچنين رد صالحيت         آمار نشان مي  
و برگزاري انتخابات در روزهـاي آخـر سـال و احـساس مـشاركت ضـعيف شـهروندان توسـط                     

 درصـد افـزايش   9گران، در اين دوره افت مشاركت احساس نشد و حتي مشاركت حـدود           تحليل
ايـن امـر در     ). 4: 1387،  وزارت كشور، گزارش انتخابات مجلـس شـوراي اسـالمي          (داشته است 

 مكـاني   -باشد و رويكردهاي سياسـي بـر تعـصبات قـومي          ي آراي سياسي مي   مورد تهران كه دارا   
گران مـشاركت انتخابـاتي   تحليل.  درصد كاهش نسبت به دوره قبل مواجه شد      7ارجحيت دارد، با    

گرايـي و منطقـه گرايـي، هاي گذشته در عواملي چون قوميتدر ديگر مناطق كشور را همانند دوره  
).http://www.advarnews.com(نددانميايدئولوژيكديدگاههاي

جغرافياي انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي

ين نماد و مظهر دموكراسي در ايران است و بر اساس قانون اساسـي            مهمترمجلس شوراي اسالمي    
يكـي از   . عرفـي شـده اسـت     گانـه نظـام م    جمهوري اسالمي ايران بـه عنـوان يكـي از قـواي سـه             

خالف ديگر قوا هيچگاه بـه طـور مطلـق    ي آن برهاي عمده مجلس در طول تمامي دوره     هاويژگي
ي مختلـف بـا عنـاوين       هـا همواره جنـاح  . يكدست و يا خالي از حضور جريان رقيب نبوده است         

ي هـا امـه گوناگون اعم از چپ و راست در حضور اكثريتي از رقيب براي اظهار نظر و پيـشبرد برن             
بر ايـن اسـاس انتخابـات مجلـس همـواره از            . اندهخود و بيان نقد در درون اين قوه حضور داشت         

.ين رقابتهاي انتخاباتي در كشور مي باشدمهمتر
ثر از ديدگاهها و مسائل قـومي       أي انتخاباتي در اكثر مناطق كشور در زمان انتخابات مت         هاجريان

هاي اوليه برگزاري انتخابات گرايش      شهرهاي بزرگ از دوره    باشد، ليكن در تهران و تعدادي از      مي
شوند، بـوده و ايـن   طلب و اصولگرا خوانده ميبه سمت گروههاي چپ و راست كه اخيراً اصالح      

وزارت كـشور،گزارش انتخابـات      (انـد ين مرجـع آراء مـردم در انتخابـات بـوده          مهمترگروهها از   
گيـري سـاختار حزبـي در كـشور بـه         دم شـكل  به لحاظ مشكالت حزبي و عـ      ). 1387:12مجلس،

قابـل ذكـر اسـت در ايـن         . هاي سياسي سخن گفـت    ها و جريان  توان از تعداد ائتالف   سادگي نمي 
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هـا، در آغـاز انتخابـات    هاي گذشته به رغم حضور گسترده احـزاب و ائـتالف  دوره همانند رقابت  
طلبـان  ائتالف اصالح . ردندسازي ايفا ك  هاي برجسته نقش محوري را در جريان      همچنان شخصيت 

بر مبناي شوراي هماهنگي جبهه اصالحات و مجمع مشورتي با محوريـت سـيد محمـد خـاتمي،          
حزب اعتماد ملي با محوريت مهدي كروبي، جبهه متحد اصولگرا بـر مبنـاي ائـتالف ميـان جبهـه         

االن انتخابـات   ترين فعـ  از عمده . ..پيروان خط امام و رهبري، حاميان دولت و اصولگرايان جديد و          
هـا در   طلب و اصولگرا سبب شد كه بـسياري از رسـانه          ها در دو جبهه اصالح    تالقي ليست . بودند
دار و غير واقعي بيان نماينـد  هاي خود را جهت هاي خود دچار اشتباه شده و يا عمداً تحليل        تحليل

اما اگر بخـواهيم تحليلـي      ). 1387پناه،  يزدان (ويل نمايد أو هر گروه سياسي نتايج را به نفع خود ت         
دقيق از آرايش سياسي مجلس هشتم ارايه كنيم، پس از بررسي فهرست مورد حمايـت گروههـاي        

:توان نامزدهاي انتخاباتي را از گروههاي زير دانستمختلف، مي
؛)جبهه متحد (اصولگرايان. 1
؛)ائتالف فراگير (اصولگرايان. 2
؛)ياران خاتمي (اصالح طلبان. 3
؛) اعتماد مليحزب (اصالح طلبان. 4
؛طيف اعتدال و توسعه. 5
.هامستقل. 6

يي را در برابـر خـود   هاي انتخاباتي شدند كه چالش    هاي سياسي در حالي وارد رقابت     هاجريان
ديدند و دامنه اعتراضات و نارضايتي در درون گروههاي سياسي از وضع موجود مـشهود بـود                 مي

بـات در گوشـه و كنـار جرايـد بـه چـشم              يي مبني بر عـدم شـركت در انتخا        هاتا جايي كه زمزمه   
:عمده اين مسائل به شكل زير بود. خوردمي
 درصد رسيد كه در ايـن ميـان         40 در اين دوره به بيش از        هارد صالحيت :هاتعيين صالحيت -

ـ            رغـم تـالش آرام و اسـتفاده از         هاصولگرايان دغدغه چنداني نداشتند، اما جريان اصـالح طلـب ب
102اي كـه آنهـا فقـط بـراي          گونههم دچار رد صالحيتهاي گسترده شدند، به      هاي معتدل باز    مهره

).http://makunews.com (كرسي در مجلس رقابت كردند
روند و جهت اطـالع رسـاني       .  است هاين نقش در هر انتخابات بر عهده رسانه       مهمتر:هارسانه-
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از . نتيجه يك انتخابات داشـته باشـد      ثير بسزايي بر فعاليت جريانها و حتي        أتواند ت و نقد رسانه مي   
طلبـان  بعد رسانه ملي يقيناً اصولگرايان نگراني خاصي نداشتند، اما اين وضـع در اردوگـاه اصـالح      

عنـوان اخبـار اصـالح    آنجا كه عمده اخباري كه به  . متفاوت بود و آنها نگراني خود را اعالم كردند        
ي مكتـوب  هـا برخـي از رسـانه  . ر منفي بـود  يافت حاكي از اختالف و پخش اخبا      طلبان انتشار مي  

تـوان  بـه ايـن مـوارد مـي    .شـدند توقيفطرفدار اين گروه نيز با وجود بعد محدودتري كه دارند،         
كه بـسياري از ايـشان از       اضافه نمود ايان را   اصولگربرابرنامزدهاي اصالح طلب در   فرصت نابرابر 

جـا كـه    آن از.انتخابـات اطالعـي نداشـتند      صالحيت قطعي خود تا واپسين روزهاي مانده به          تأييد
سـازي دارد قطعـاً    باشد كه نيـاز بـه بـاز زنـده         راي خواموش مي  آي اين طيف عمدتاً   أخواستگاه ر 

 در ي قابـل اتكـا قطعـاً   هاوجود رسانهزمان مناسب براي اين كار و     رسمي و تبليغات رسمي و غير   
سـفانه ايـن    أمتاركت حداكثري اسـت و    ن ايجاد مش  آكه نتيجه   گذار خواهد بود  ثيرأاين خصوص ت  

.اتفاق بطور كامل صورت نگرفت
اعتراضات در خصوص زمان برگزاري انتخابـات از سـوي دو جنـاح وجـود               :زمان برگزاري -

كردندكه پايان سال زمان مناسبي براي برگزاري انتخابات نيـست چـرا            منتقدان استدالل مي  . داشت
شـود و   آخر سال موجـب اخـالل در امـور انتخابـاتي مـي             ي خود در  هاكه درگيري مردم با برنامه    

طلب عالوه بر آن استدالل نمود كـه بـا          ممكن است موجب كاهش مشاركت شود و جناح اصالح        
توجه به تعطيلي مراكز علمي و فرهنگي در اين زمان طرفداران اين گروه در تهران حضور ندارنـد                  

.  قشر دانشجو و علمي معنا نخواهد داشـت         و عدم حضور   هاو رقابت عمالً با وجود رد صالحيت      
. باشد سال در انتخابات مي20-30 درصدي گروه سني 13گواه آن در مشاركت 

در جريان انتخابات اصالح طلبـان اعتراضـهاي وسـيعي در خـصوص نحـوه               :سالمت انتخابات -
بي بر امـور اخـذ      ي شمارش به خو   هاشمارش آراء داشتند، چرا كه نمايندگان آنها نتوانستند در حوزه         

).1: 1386، نوروزي (دانستندآراء نظارت داشته باشند و بسياري از آراء باطله را جزو آراء خود مي
دهند، معمـوالً   درصد نمايندگان مجلس را تشكيل مي      10 نماينده تهران، تنها     30با وجود اينكه    

از داليـل ايـن امـر،       . دگيرهاي سياسي بر مبناي ميزان پيروزي فهرست در تهران شكل مي          قضاوت
گانـه  با توجه به آنكـه فهرسـت پـنج    . باشدهاي سياسي مي  وجود آراء مردم تهران بر اساس آرايش      

، حـزب  )يـاران خـاتمي   (ائتالف فراگير اصولگرايان، جبهه متحد اصولگرا، ائتالف اصـالح طلبـان          
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سياسـي بـه شـمار      ين جريانـات    مهمتـر و طيف اعتدال و توسعه از       ) همراهان كروبي  (اعتماد ملي 
 نفـر در    94با اين وصـف رقابـت ميـان         . آمدند، اما اين فهرستها اشتراكات زيادي با هم داشتند        مي

 اشـتراك   15طلـب داراي     اشتراك و جناح اصالح    9 فهرست بود كه جناح اصولگرا داراي        5قالب  
 توجه اينكـه  نكته جالب.  اشتراك داشت 10 با هر دو جناج بيش از         و توسعه  بودند و طيف اعتدال   

 نفره خـود در     30ي گسترده نتوانستند فهرست     هااصالح طلبان در اين دوره به علت رد صالحيت        
). http://www.aryanews.com(تهران را كامل كنند 

با توجه به نتايج انتخابات در دور اول و دوم مجلـس شـوراي اسـالمي، جغرافيـاي انتخابـات              
ي از جناح درون حاكميت به نام جبهـه متحـد اصـولگرا     احاكي از كسب گسترده آرا توسط شاخه      

 درصـد آرا را  70شـود، اصـولگرايان حـدود    مـشاهده مـي  2 شماره همان گونه كه در نمودار  . بود
 درصـد   14 درصد و نمايندگان مستقل نيز با كـسب          16كسب كردند و پس از آن اصالح طلبان با          

 اصولگرايان با توجه به قدرت اين گروههـا در          پيروزي گسترده . ي بعدي قرار گرفتند   هاآرا در رده  
در عين حال نيز بـا توجـه بـه رد   . درون بدنه نظام و شركت شرعي گروههاي مردمي، محتمل بود       

هاي سرشناس اين گروه و عـدم كامـل شـدن        ي گسترده اصالح طلبان و حذف چهره      هاصالحيت
 كرسـي معرفـي نمـوده بودنـد و         290 كانديدا را براي     102ليست انتخاباتي گروه مذكور كه جمعاً       

وزارت كـشور،    ( درصـد مواجـه نـشد      16احساس دلسردي طرفداران اين گروه، با اقبالي بيش از          
نتايج انتخابات در شهر تهـران از جهـاتي بـا ديگـر منـاطق كـشور تفـاوت و        ). آمار دفتر انتخابات 

.  مناطق كشور اشـاره كـرد      توان به پيروزي اصولگرايان مانند ديگر     ها مي از شباهت . شباهت داشت 
ي مجلـس شـده   هـا اما اصالح طلبان كه در مناطق مختلف كشور موفق به كسب يك ششم كرسي        

.بودند، در تهران تنها توانستند يك كرسي در مجلس شوراي اسالمي بدست آورند
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شوراي اسالمي در درصد نمايندگان گروههاي مختلف سياسي راه يافته به مجلس : 2شماره نمودار 

دوره هشتم

اگر بخواهيم به طور خالصه نتايج هشتمين دوره انتخابات مجلس را تحليل كنيم بايـد گفـت بـا                   
اين كه بسياري از كارشناسان سياسـي بـه دليـل مـشكالت اقتـصادي و معيـشتي مـردم پـيش بينـي                    

 قـوي را تـشكيل    كـم اقليتـي   كردند اصالح طلبان اگر اكثريت مجلس را بدسـت نياورنـد، دسـت            مي
البته بايد اذعـان داشـت بـا توجـه بـه حـضور              . بيني درست از آب در نيامد     اما اين پيش  . خواهند داد 

رسد اختالفات داخلـي اصـولگرايان كـه        نمايندگاني از فهرست ائتالف فراگير اصولگرايان به نظر مي        
با دولت ادامه خواهـد داشـت        آن را پنهان نگه داشته بود، در نحوه برخورد           هاتبليغات گسترده رسانه  

. )6: 1387، مظفري (تر شدن نقش اصالح طلبان در مجلس شودتواند باعث جديو اين مي
:  است ازجغرافياي انتخابات و ميزان آراء دو جناح عمده كشور عبارت

؛باشدهاي نمايندگي مجلس متعلق به جناح اصولگرا مياكثريت هفتاد درصدي از كرسي−
؛هاي نمايندگي را بدست آوردنددرصد از كرسي% 16تنها اصالح طلبان −
؛ها بودي مجلس هم متعلق به مستقلهادرصد از كرسي% 14−

: دهدرا نشان ميآراء احزاب در استانهاي كشور 3شماره نمودار 
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ي سياسي كشور در انتخابات هشتم مجلس شوراي اسالميها توزيع مكاني آراء گروه: 3 شماره نمودار

يه و تحليلتجز

ي مختلف سياسـي در منـاطق مختلـف كـشور بـه             هاي پراكندگي ميزان آراي جناح    هابا تهيه نقشه  
1گونه كه در نقشه شـماره     كه در مورد جناح اصالح طلب همان       آمد    دست  به نتايج جالب توجهي  

 اسـتان   باالترين ميزان در  . باشدآمده است، پراكندگي آراء داراي تركيب يكدست و يكنواختي نمي         
و در سـطوح بعـدي      . گردد كه از اسـتانهاي كـويري كـشور اسـت           نماينده مشاهده مي   5كرمان با   

ايـن اسـتانها اگـر چـه داراي         . استانهاي آذربايجان غربي، خراسان رضوي و مازندران قـرار دارنـد          
اء باشند، امـا بـاز هـم تعـداد آر    طلب ميي به جناح اصالحأمنتخبين اصالح طلب ر   باالترين تعداد 

.  استانها بيشتر استجناح اصولگرا به جز استان كرمان در مقايسه با ساير
آرائ ائتالف فراگير اصـولگرا بـا توجـه بـه نقـشه     . در جناح اصولگرا با دو گروه مواجه بوديم      

 اين ائتالف بيشترين ميزان آراء را در استانهاي خوزستان، آذربايجـان و اصـفهان بدسـت                 2شماره  
يكــي از معــضالت در مــورد . كنــيم بقيــه منــاطق آراء يكدســتي را مــشاهده مــيانــد و درآورده

اصولگرايان اشتراك در ليست انتخاباتي آنها بود كـه جهـت بررسـي مـستقل مجبـور شـديم آراء                    
2 شـماره    نقـشه . مشترك اين جناح را حذف نماييم و تنها آراء گروه مورد نظر را محاسبه نمـاييم               
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. دهدرا نشان ميير اصولگرا پراكندگي آراء ائتالف فراگ
ي سياسـي   هابنديي سياسي، تعدادي از كانديداها از وارد شدن به گروه         هابنديجداي از گروه  

بـا وجـود اينكـه    . عنوان كانديداي مستقل در رقابت انتخاباتي شركت نمودند   خودداري نموده و به   
اي از   و عـده   انـد هها بـود  بندي با گروه  ، اما داراي نزديكي ديدگاه    اندهاين افراد خود را مستقل ناميد     

بر اين اساس تعداد نماينـدگان مـستقل در ايـن      . اندهها وارد نمود  بنديگران آنها را در جناح    تحليل
 درصد بوده است كه پراكندگي آن بيشتر در استانهايي نظير اصـفهان، فـارس و               14دوره در حدود    

. در اين استانها از ميانگين بااليي برخوردار بودباشد كه آراء احزاب ديگر هم خراسان رضوي مي

گونـه كـه در     همان. جبهه متحد اصولگرا را بايد پيروز قاطع انتخابات اين دوره مجلس دانست           
شود، برخالف ديگر گروههاي سياسي حاضـر در انتخابـات كـه تعـداد      مشاهده مي4ه نقشه شمار 

 كرسـي   20رسيد، اين جناح فقط در تهـران        نمي نفر 5گانشان در استانهاي كشور به بيش از        نمايند
ز آراء را كسب نمود و در ديگر استانها نيز بيشترين تعداد مربوط به اسـتانهاي خراسـان رضـوي،             ا

 نفر بوده است و در ديگر استانها نيز هر كدام چند نفـر را بـه                6فارس و اصفهان با تعداد هر كدام        

 پراكندگي و حجم آراء انتخاباتي :1نقشه شماره 
طلب جناح اصالح

 حجم آراء انتخاباتي  پراكندگي و:2نقشه شماره 
)ائتالف فراگير(اصولگرايان
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.باشدخود اختصاص داده است و تنها جناحي است كه در تمامي استانها داراي نماينده مي
توان به عنوان چالش اصلي كاهش نقش و جايگـاه نماينـدگان مجلـس در         در واقع آنچه را مي    

ذهن مردم در چند سال اخير ناميد، تولد و ايجاد پايگاه شوراي اسالمي شهر بايد عنوان كرد، چـرا                 
 و تنهـا ايجـاد ذهنيـت در خـصوص     باشـد مـي  امور شهر با تدبير و تقرير محلي قابل حل     كه اكثر 

نمايـد و الگـوي رفتـار    كاركرد اجرايي نمايندگان است كـه ميـزان مـشاركت را دچـار تغييـر مـي              
.باشداي از نمايندگان ميهاي محلي و منطقهانتخاباتي صرفاً بر اساس خواسته

هاي كسب شـده توسـط گروههـاي سياسـي در اسـتانهاي مختلـف       به نمودار كرسيبا نگاهي   
: ذكر استكشور موارد زير قابل 

؛پراكندگي آرا در استانهاي مختلف نشان از پيروزي گسترده اصولگرايان دارد−
 و  اندهاصالح طلبان در استانهايي چون كهكيلويه و بوير احمد، گيالن و مركزي اقبالي نداشت             −

؛ثير داشته استأاي و رويكرد مذهبي در رفتار انتخاباتي مردم تابتهاي منطقهتنها رق

حجم و پراكندگي آراء :3نقشه شماره
انتخاباتي مستقل

 پراكندگي و حجم آراء انتخاباتي :4نقشه شماره 
)جبهه متحد(اصولگرايان 
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ـ  − انـد كـه    ي داده أاسـتان تهـران اسـتانهاي داراي صـبغه مـذهبي بـه اصـولگرايان ر               ر  عالوه ب
گران عواملي چون اداي تكليف، وظيفه شرعي و قدرت مرجعيت ديني را در اين امـر                تحليل

؛داننددخيل مي
اي و به دور از مسائل  قبيله-هاي قوميكمي از استانهاي كشور با گرايشآراء در تعداد −

؛سياسي كسب شده است
هـاي  رشـد آگـاهي   باشد كه شايد  آراء در مناطق مركزي و خشك كشور با اصالح طلبان مي          −

؛باشدسياسي علت اصلي مي
 اصالح طلبان هبمانند كردستان، آذربايجان و سيستان و بلوچستان اقبال ايدر مناطق حاشيه−

بوده است و تعداد محدود آراء اصولگرايان نتيجه مشكالت اقتصادي و معيشتي و ضعف 
؛ در اين استانها بوده است1سرمايه اجتماعي و عدم وجود قلمرو موثر ملي

 و علت نيز بيشتر فـضاي سياسـي      اندهي داد أاي به اصولگرايان ر   كالنشهرها به شكل گسترده   −
؛استحاكم بر كشور بوده 

باشـد كـه كارشناسـان      هـا مـي   در استانهاي سني مذهب اكثريت با اصالح طلبـان و مـستقل           −
؛هاي سياسي را عامل اصلي اين امر مي دانندنارضايتي

 مكــاني اســت و گــواه آن نيــز رقابتهــاي - قــومي-خاســتگاه آراي مــردم همچنــان مــذهبي−
 آرايـش سياسـي در      كانديداهاي مشترك بـين دو شهرسـتان اسـت كـه بـه دور از هرگونـه                

.انتخابات شركت كرده بودند

گيريجهينت

ها و اراده آنهـا در حاكميـت بـر          انتخابات تالشي است توسط شهروندان در جهت اعمال خواسته        
يابـد و  سرزمين خويش و از طريق اين فرايند است كه حاكميت بر سرزميني خاص مشروعيت مي 

ياي انتخابات كشور در دوره هشتم مجلس شـوراي         الگوي رفتاري جغراف  . يابددموكراسي نمود مي  

باشـد و سـرمايه اجتمـاعي در راسـتاي     هاي ويژه داراي اشتراك منافع با حكومت مركزي نمياي با قوميت مناطق حاشيه-1
ثر ملي در اين    ؤبدين علت قلمرو م   . پوزيسيون حمايت نمايند  عدم همراهي با حكومت مركزي باعث شده است تا از جناح ا           

.مناطق گسترش نيافته است
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حافظه تـاريخي جامعـه ايـران در حـال دگرديـسي اسـت و خـرد جمعـي         دهد،اسالمي نشان مي 
متناسب با مسائل جديد، مسائل مبـتال بـه گذشـته را بـه يـاد آورده و در انتخـاب آن را دخالـت                         

اين نكته مهم اشـاره نمـود كـه كـالً          با بررسي ساختار جغرافيايي آرائ اخذ شده، بايد به          . دهدمي
ـ           ثر از پيـروزي اصـولگرايان در انتخابـات رياسـت           أفضاي انتخابات مجلـس هـشتم در كـشور مت

لـذا  . جمهوري بود وهمين موضوع كفه انتخابـات را بـه نفـع جنـاح اصـولگرا سـنگين مـي كـرد             
اشـد، بيـشتر تـابع      اي ب نكه تابع وضعيت بومي، اقليمي و منطقـه       آدر كشور بيش از     ء  راآپراكندگي  

گرايش سياسي حـاكم  هماهنگ باتالش سياسي جناح اصولگرا براي چينش ساختاري يكدست و     
لذا نتايج بيانگر حضور تعداد حداكثري از جنـاح اصـولگرا در مجلـس      .بر دولت در قوه مقننه بود     

ه بود كـه    اي قرار گرفت  هاي گسترده الشعاع رد صالحيت  اگر چه در اين دوره انتخابات تحت      . است
اما با توجه به نتايج بـه دسـت         ها در اردوگاه اصالح طلبان رخ داد،       درصد از اين رد صالحيت     80

تك صـدا نبـود،  به اصطالح،آمده در اين دوره از انتخابات، يك مجلس حداكثري از يك جناح و     
نـشي  دهد مشاركت مردم در انتخابات يك كنش يك سويه نيست، بلكـه كـامالً ك              كه اين نشان مي   

دو سويه و تعاملي است كه اين تعامل دو سويه حداكثر با مفروضـات ذهنـي مـردم، بـه شـكل و                       
البته علي رغم موارد گفته شده و بـا توجـه بـه تحـوالت          .باشدشيوه مورد انتظار آنان همخوان مي     

متعـارف در برگـزاري انتخابـات از طـرف     ي نـا هاتكنولوژيكي صورت گرفته در كشور اگر تالش  
 و تالش يكسويه رسانه ملي اعمال نـشود، همچنـان           هاي سياسي كشور مثل رد صالحيت     اهطيف

الگوي رفتار انتخاباتي مردم ايران در بيشتر مناطق كـشور برگرفتـه از ديـدگاههاي سـنتي گذشـته                   
گرايـي اسـت و تنهـا در كالنـشهرها     اي و قـوم چون ارزشهاي ايدئولوژيك، حس مكاني و منطقـه     

توان نتيجه گرفت كـه در كالنـشهرها بـا    بر اين اساس مي. شودميي مشاهدهاست كه آرايي سياس
يي سياسـي هـستند، سـاختار حزبـي در حـال       ها از جنس رفتار   توجه به تحوالت جديد كه عموماً     

در شـهرهاي كوچـك و منـاطق        خوذه، سياسـي شـود،    أمـ گيري است كه باعـث شـده آراء       شكل
كه بيشتر كاركرد خدماتي دارند و همچنـين توجـه بـه    روستا روستايي نيز وجود شوراهاي شهر و   

ي غيرسياسـي موجـود و آراء      هاقوميت در انتخاب نمايندگان مجلس هنوز هم باعث شده رويكرد         
اما اين رويكـرد نيـز بـه سـمت سياسـي شـدن در حـال                 ي سياسي اخذ شود،   هابه دور از دغدغه   

.حركت است



______________________________1387تابستاندوم،، شماره چهارمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال 130

منابع 

.وزارت كشور-لس شوراي اسالمي، دفتر انتخاباتي مختلف مجهاآمار انتخاباتي دوره.1
http://www.tabnak.ir: بيانيه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي درباره انتخابات مجلس هشتم، سايت خبري تابناك.2

 http://makunews.com/index.php?option=com_content&=view&i=1رساني پايگاه اطالع.3

http://www.moi.ir/Portal/Home/Default.aspx: پورتال رسمي وزارت كشور.4

. قومس نشر: تهراناكبري،فرد و رسول پيشگاهيزهرا : ؛ ترجمه جغرافياي انتخابات،)1386 ( تايلور،جانستون.5
 بر دوره نهم تأكيدپويش نه دوره انتخابات رياست جمهوري با ، )1384(عمران و راستي،فرد، زهراپيشگاهي.6

.8شماره فصلنامه جغرافيايي سرزمين،.؛ خراسان جنوبي:مطالعه موردي
.فرهنگ جغرافياي سياسي، )1386 (فرد، زهراپيشگاهي.7
.ر ايرانخاستگاه راي د، )1387 ( زهرا،فردپيشگاهي.8
.سمت: ؛ تهراني جديد در جغرافياي سياسيهاافق،)1383 (محمدرضانيا،حافظ.9

http://www.aryanews.com/Default.aspx?cod=1020081012001005: خبرگزاري آريا.10

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/87062997.htm: خبرگزاري ايرنا.11

http://www.mizan.ir/news/2629.aspx: سايت خبري تحليلي ميزان.12

http://norooznews.ir/news/6293.php: سايت خبري نوروز.13

.نالين آسايت خبري تحليلي همشهري.14
.شناسي انتشارات گيتا:؛ تهراني نو در فلسفه جغرافياهاانديشه، )1378 (شكويي، حسين.15
.23/3/84،شرق؛ روزنامهگرايي بهترين راه، گذري بر جغرافياي انتخاباتتلفيق،)1384 (طاهري، معصومه.16
.انتشارات سمت: ؛ تهرانجغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي، )1381 (مجتهدزاده، پيروز.17
.84خرداد ،6 ماه،همشهري؛  نگرشي بر تحوالت انتخابات رياست جمهوري،)1384 (زادهمحمدي.18
.ن ايالم بررسي رفتار انتخاباتي مردم بر انتخاب نمايندگان در شهرستا،)1387 (مظفري، مهرداد.19
. سايت استانداري يزد؛ي انتخابيه استان يزدهابررسي تغييرات حوزه، مالحسيني اردكاني، رضا.20
سازمان جغرافيايي نيروهاي : تهران؛  درآمدي نو بر جغرافياي سياسي،)1379(، يحييصفوي و رحيم ميرحيدر، دره.21

.مسلح
.23/11/82، روزنامه جام جم؛ي انتخاباتراهبردهاي رفتاري در جغرافيا، )1382 (يزدان پناه، كيومرث.22


