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)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن(
دﮐﺘﺮ زﻫﺮا ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﯽﻓﺮد
داﻧﺸﯿﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪر ﻟﻄﻔﯽ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮔﺮﻣﺴﺎر

ﭼﮑﯿﺪه:
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ
دو ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺤﻮل در روﻧﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻨﻮع ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻪ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﻨﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣـﯽ را ﺑـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﺤﻮۀ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺎح ﺣﺎﮐﻢ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐُﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﻧـﺪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﻧﻪ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری در اﺳـﺘﺎن ﺳـﻤﻨﺎن از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐـﺰی اﯾـﺮان
ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ روﻧﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﯿﺸـﺘﺮ از
آﻧﮑﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣـﺮدم اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎن در اﮐﺜـﺮ دورهﻫـﺎ از ﻋﻮاﻣـﻞ
ﮐﺸﻮری ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت -ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ -رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ -اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری -اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯿﻬﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺘـﺎﯾﺞ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽﭘـﺮدازد و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ...را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ) .ﻣﻮﯾﺮ(255:1379 ،
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪاﻧﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺛﺮ آﻧﻬﺎ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾـﻦ ﺗﺤـﻮﻻت ،ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾـﮋهای ﯾﺎﻓـﺖ .در اﮐﺜـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺟﻬـﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ از ﻣﺤﺪوده ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺪاﻧﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺮزﻫﺎ )ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ( دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﺸـﻮر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
)(Toal,2002:36
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ،وﻗـﺎﯾﻊ ،ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎ ،ﻣﺒﺎﺣـﺚ و ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻼً ﺑﺮ رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻓﺮاد ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺳﺎزد) .ﻻزارﺳﻔﻠﺪ(149:1382،
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﺪودی در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣـﯽ
در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﻈـﺎم ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻧـﻮع
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾـﺪ .روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﻈﺎم ﻧﻮﭘﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان اوﻟـﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ را در ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣـﺮدم ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت آزاد آﻏـﺎز ﮐـﺮد.
)ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﯽﻓﺮد(11:1382،
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم از ﺣﻮزهای ﺑﻪ ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
و ﻣﺮدم ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺑﺎﻋــﺚ ﮔﺮدﯾــﺪه اﺳــﺖ ﺗــﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺪاﻧﺎن ﺳﯿﺎﺳــﯽ اﯾــﺮان ﻣﺘﻮﺟــﻪ اﻫﻤﯿــﺖ ﻣﻮﺿــﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت در اﯾــﺮان ﺷــﻮﻧﺪ.
)ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﯽﻓﺮد(3:1379،
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﯾﺮان ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﺎ رأی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم و ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آرای ﺷـﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ وی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ) .ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ،
اﺻﻞ . (114
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان:
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻟﮕﻮی ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ دﭼﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑـﺮ اﻟﮕـﻮی
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻠﺖ و اﻗﻮام آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻠﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ دارای اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ.
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اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ در آن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﻪ ﻻﯾﮥ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ :ﻣـﺬﻫﺐ ) (%95ﻗﻮﻣﯿـﺖ و زﺑـﺎن ) (%75و اﺳـﺘﻘﺮار در
ﻓﻀﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﻼت اﯾﺮان ﺗﺠﺎﻧﺲ دارﻧﺪ ،اﺳﺘﻘﺮار اﻟﮕﻮی ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ را در اﯾـﺮان ﺗﺴـﻬﯿﻞ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع اﻟﮕﻮی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗـﺪرت را در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﮔﺴـﺘﺮش ﻧـﺪاده
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺮدم در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﺻﻞ ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ )ﺣﺎﻓﻆﻧﯿﺎ(450:1381 ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﺟﺰء ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ ﻣـﺮدم
اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮑﺎن و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ :ﺗﻨﻮع در ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗـﺎ ﻣﺮدﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ووﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠـﺎد و ﺑـﺮوز رﻓﺘﺎرﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺧﺎص در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﻧﮕﯿـﺰه و ﻣﯿـﺰان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠّﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻮزهﻫـﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﺻﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﺪودۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﺎ ﻣﺮزﻫـﺎی ﻣﺸـﺨﺺ و ﺗﻌـﺪاد
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺟﺰاء ﻗﻠﻤﺮو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ) .ﺣﻘﯿﻘﯽ (6:1370،در اﯾﺠﺎد ﺣـﻮزهﻫـﺎی اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﻧﻘـﺶ ﮐﻠﯿـﺪی دارﻧـﺪ.
)(Horn,1999:940
در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﻘﺶ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ
ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣـﺮدم اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﯿـﺰ ﺗﻮﺟـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺳﺘﻤﺮار ﺣﻮزۀ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن از وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎی ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺣـﻮزهﻫـﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در
ﻧﻪ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ ﻣـﺮدم در ﻣﮑﺎﻧﻬـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ اﯾـﺮان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن و ﯾﺰد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن
و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮزی در ﻃﯽ ﻧﻪ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮزی ﮐﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن( – ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮد و ﻫﻤﮑﺎر
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ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  :1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺻﻔﻬﺎن،ﯾﺰد،ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
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ﻣﺄﺧﺬ:ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎردﻓﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﮐﺸﻮر

در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ ﻧـﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ ﺑـﻪ ﻣﮑـﺎن
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم آن ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺮدم ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻓﮑـﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد(Taylor,1989:228) .
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﯽ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
در اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ،در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ و اﻫﻠﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رأی اول را
ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎیاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺳـﻦ ،ﺟﻨﺴـﯿﺖ و ﻣـﺬﻫﺐ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﺴـﺎﻧﯽ در رﻓﺘﺎرﻫـﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢﭘـﺬﯾﺮی و ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪﮐـﺎری اﻓـﺮاد
ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺣﺰاب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ اﺣـﺰاب
رادﯾﮑﺎل ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ دارﻧﺪ) .دوورژه(44:1369،
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان ورود ﺑﻪ  16ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺳﻦ رأی دادن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾـﺪ ،اﯾـﻦ
اﻣﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﯿـﺎﻧﯽ دﻫـﮥ 70
در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻧـﻮار ﺳـﻨﯽ  15ﺗـﺎ  25ﺳـﺎل در ﻫـﺮم ﺳـﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ،از اﯾـﻦ دوران
رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺣﺰاب اﺻﻼح ﻃﻠﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رادﯾﮑﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘـﯿﺶ از
آن اﺣﺰاب ﻟﯿﺒﺮال در اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب و اﺣﺰاب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب از اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،15ﭘﺎﯾﯿﺰ 1386
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ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮﯾﺰی زﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،اﯾﺴﺘﺎرﻫﺎ ،ارزﺷﻬﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﯿـﺎﻧﯽ دﻫـﻪ  70ﺣﻀـﻮر زﻧـﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت رﯾﺎﺳـﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ دﻫﻪ  70ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ،ﺗﻔﺎوت رﻓﺘﺎرﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎده و زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻇـﺎﻫﺮﮔﺮ
دﯾﺪهاﻧﺪ) .ﮐﺮد ﮐﺮﯾﻤﯽ(84:1381،
از ﺑﻌﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و از ﻃﺮﻓـﯽ
اﻗﻠﯿﺖ ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی و ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻧﺸـﺎن
دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺮان ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬـﺎی ﮐـﻼن ﮐﺸـﻮر
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺑﯿﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﻠﯿﺖﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ ﮐﺸـﻮر
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،اﯾـﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ و ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﯽﻓﺮد -اﺣﻤﺪی(530:1385،
 ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﻣﺘﮑﯽ ﻧﺒـﻮدن دوﻟـﺖ ﺑـﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﻨـﺎﻃﻖﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺗﮑﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺰرﯾﻖ ﺛﺮوت ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺷـﮑﻞ
ﮔﯿﺮد.
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘـﺎت ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی ﻧﺎﻣﺰدﻫـﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺣﺰﺑﯽ آﻧﺎن ﻓﺮدی را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨـﺎﻓﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ) .ﮐﺮد ﮐﺮﯾﻤﯽ(78:1381،
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت در رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﺑﻊ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘـﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻧﻤﻮﻧـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در ﻧﻬﻤـﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آرای ﺳﻔﯿﺪ ) 7/1درﺻﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  6اﯾـﻦ
ﺷﻬﺮ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﻧﺸﯿﻦ( و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آرای ﺳﻔﯿﺪ ) (%4/3ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  7اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ )ﻣﻨﻄﻘـﮥ
ﺣﺎﺷﯿﻪای و ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ( ﺗﻌﻠﻖ دارد) .ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﯽﻓﺮد -اﺣﻤﺪی(532:1385 ،
 ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ :ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﮐﺎرﮔﺰاران اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آن ،ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺣﻀﻮرﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻣﯿـﺰان و ﻧـﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﻋﺎت رأیﮔﯿﺮی،
ﻧﻮع و ﻣﺤﻞ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی اﺧﺬ رأی و ﺗﻌﺪاد ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ روﻧـﺪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻣـﺮدم در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
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ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن( – ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮد و ﻫﻤﮑﺎر

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم از اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ،ﺑﺮﮔـﺰاری اﮐﺜـﺮ
دورهﻫﺎی آن در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻌﺘﺪل )اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر( ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔـﺰاری
دورهﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ دوره ﻫﻔﺘﻢ و دوره ﻧﻬﻢ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻣـﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
دارد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪاﻧﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨـﺪ ﮐـﺪام ﻣـﺪل
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﮐﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ،ﺑـﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻮ و اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻠﺐ آرای ﻣﺮدم ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در اﯾﺮان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﯾﻖ ﺧـﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﺠﻼت ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﺑﺮوﺷﻮر ،ﻧﻮارﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی و ...اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ اﻣـﺎ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری در دﺳـﺖ دوﻟـﺖ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .رادﯾـﻮ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻣـﺮدم ،ﺑـﻪ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﭙﺮدازد .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
از ادﻋﺎﻫﺎی ﮐﺬب رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﺸـﺘﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن:
ﻧﺤﻮه ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و در ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺮ دوره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،15ﭘﺎﯾﯿﺰ 1386
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ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻫـﺮ دوره و در ﻫـﺮ اﺳـﺘﺎن از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رأیﮔﯿﺮی ﺑﻮده و ﻻزﻣﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اداری و اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ آن اﺳـﺘﺎن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ) .ﭘﯿﺸـﮕﺎﻫﯽﻓـﺮد،
(12:1379
اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻧﻘﻼب دارای ﻧﻮﻋﯽ ﺛﺒـﺎت ﺳﯿﺎﺳـﯽ -اﻣﻨﯿﺘـﯽ
ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻃﺒـﻖ آﺧـﺮﯾﻦ ﺑـﺮآورد ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ در ﺳـﺎل ،1384
 589513ﻧﻔﺮ )ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر( ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد .ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  96815/676ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ وﺳـﻌﺖ )ﻫﻔﺘﻤـﯿﻦ
اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر( دارای ﺗﺮاﮐﻢ  6/1ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﻧﻬﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺎل  1383از ﮐـﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ
 578910ﻧﻔﺮی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن 433084 ،ﻧﻔﺮ آن در ﺷﻬﺮﻫﺎ و  145826ﻧﻔﺮ آن در روﺳﺘﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺮاﯾﻂ
وﯾﮋه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ %99/4 .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﺮﮐـﺰ اﺳـﺘﺎن ﺳـﻤﻨﺎن ،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﻤﻨﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری دارای  4ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 12 ،ﺑﺨـﺶ 16 ،ﺷـﻬﺮ و  28دﻫﺴـﺘﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در دوره اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  %67/42ﺑﻮده اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در
اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن  80/12ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ دوره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﻣﻠﯽ -ﻣﺬﻫﺒﯽ )رﺗﺒـﻪ
اول اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽﺻﺪر( ﺑﻮد .در دوره دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  %64/24ﺑﻮده
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن  %83/26ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ دوره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ ﺟﻨـﺎح
ﻣﺬﻫﺒﯽ )رﺗﺒﻪ اول ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ( ﺑﻮد .در دورۀ ﺳﻮم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻣﯿـﺰان ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣـﯽ در ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر
 %74/26ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن  %78/38ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن در اﯾـﻦ دوره ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐـﻞ
ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎج ﻣﺬﻫﺒﯽ )رﺗﺒﻪ اول ﺣﻀﺮت آﯾﺖا ...ﺧﺎﻣﻨﻪای( ﺑﻮد .در دوره ﭼﻬﺎرم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯿـﺰان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  %54/78ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن  %68/59ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣـﺮدم
اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ دوره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﻣﺬﻫﺒﯽ )رﺗﺒـﻪ اول ﺣﻀـﺮت آﯾـﺖ ا ...ﺧﺎﻣﻨـﻪای( ﺑـﻮد .در دوره ﭘـﻨﺠﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸـﻮر  %54/59ﺑـﻮده اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در اﺳـﺘﺎن ﺳـﻤﻨﺎن
 %66/69ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ دوره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ )رﺗﺒﻪ اول آﻗﺎی ﻫﺎﺷـﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ( ﺑﻮد .در دورۀ ﺷﺸﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  %50/66ﺑﻮده اﺳـﺖ اﯾـﻦ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن  %72/62ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ
ﺟﻨﺎح راﺳﺖ )رﺗﺒﻪ اول آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ( ﺑﻮد .در دوره ﻫﻔﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  %79/92ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن  %88/84ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣـﺮدم اﺳـﺘﺎن در اﯾـﻦ دوره
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ )ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن( ﺑﻮد و آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر رﺗﺒﻪ اول را ﮐﺴﺐ

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن( – ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮد و ﻫﻤﮑﺎر
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ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در دوره ﻫﺸﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  %66/77ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن  %78/04ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮدم در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن در اﯾﻦ دوره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺟﻨـﺎح
اﺻﻼحﻃﻠﺐ )رﺗﺒﻪ اول ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ( ﺑﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول دوره ﻧﻬـﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻣﯿـﺰان ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  %62/84ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن  %73/48ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘـﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ ﻣـﺮدم در اﯾـﻦ
دوره ﺑﺎ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ اول ﺷـﺪﻧﺪ در
اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد از ﺟﻨﺎح اﺻﻮلﮔﺮا ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒـﻪ اول ﮔﺮدﯾﺪﻧـﺪ .در ﻣﺮﺣﻠـﮥ دوم دوره ﻧﻬـﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸـﻮر  %59/76ﺑـﻮده اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در اﺳـﺘﺎن ﺳـﻤﻨﺎن %74/22
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮدم در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح اﺻﻮﻟﮕﺮا )رﺗﺒﻪ اول ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧـﮋاد( ﺑـﻮد.
)ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﮐﺸﻮر(
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی :ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت اﯾـﻦ
اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﻨﯿﺖ ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺟـﺪای از
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﻈـﺎم ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﺸـﻮر در ﻫـﺮ
دوره ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم ﻧﻬﻤـﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت رﯾﺎﺳـﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رأیﮔﯿﺮی در اﺳﺘﺎن ﺳـﻤﻨﺎن در ﻣﯿـﺎن  30اﺳـﺘﺎن ﮐﺸـﻮر رﺗﺒـﻪ  28را دارا
ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن در ﻣﯿﺎن  30اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر رﺗﺒﻪ  5ﺑﻮد.
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳـﺖ ﻃﻮرﯾﮑـﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ دورهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺻﻮرت
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿـﺖ ﭘﺎﯾـﺪار ﺳﯿﺎﺳـﯽ در
ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮزی ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ ﻣـﺮدم در ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻘـﺎط
ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
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