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 جغرافیای انتخابات
 انتخابات ریاست جمهوری  دوازده دوره با نگاهی به»

 «جمهوری اسالمی ایراندر 
 1علی صادقی  

 انتخاب دفرآین در مردم مشارکت ساالر، مردم و مردمی هاینظام اساسی هایویژگی از یکی

 در شرکت» را سیاسی مشارکت شناسی، جامعه اندیشمندان .است جامعه سیاسی نخبگان

 را عمومی سیاست و ودشمی منجر سیاسی رهبران گزینش به که سیاسی فرآیندهای

 جتماعی،ا علوم المعارفدایره. اندکرده تعریف ،«گذاردمی اثر آن بر یا کندمی تعیین

 در معهجا یك اعضای که داندمی ایداوطلبانه هایفعالیت: از عبارت را سیاسی مشارکت

 امانج عمومی هایسیاست گیریشکل در و غیرمستقیم یا مستقیم طور به  کام انتخاب

 . دهندمی

 سیاسی مشارکت نوع ترینگیریاندازه قابل و بارزترین ترین،مهم انتخابات ،از این رو

 سیاسی قدرت اجتماعی هایپایه سو یك از انتخابات. است جامعه سیاسی ۀعرص در افراد

. است جامعه در قدرت توزیع ارزیابی برای مناسبی مالک دیگر سوی از و دهدمی نشان را

از آنجاییکه دانش جغرافیا، علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط و اثرگذاری متقابل 

انسانی در نهادهای های شخصیت وشود، بدون تردید انتخاب افراد این دو تعریف می

گیرندگان اداره فضای جغرافیای )محیط( از موضوعات مهم ساز و به عنوان تصمیمتصمیم

، محیطی یشرایط جغرافیای عالوه بر آن،شود. مورد بررسی در دانش جغرافیا محسوب می

 منتخ فضای جغرافیایی، همواره بر گزینۀ هر در شکل گرفته انسانی مختلف های ویژگیو 
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توجه به انتخابات های گذشته توسط ساکنان نوا ی اثرگذار بوده است. از این رو طی دهه

بعنوان را  «جغرافیای انتخابات»، در سراسر جهان آناثربخشی  و دموکراسی و توسعهو 

ی قرار داده است. جغرافیای سیاسهای جغرافیا یعنی در یکی از شاخهشکوفاترین گرایش 

دانش جغرافیای سیاسی است که به  های وزهبعبارت دیگر، جغرافیای انتخابات یکی از 

 دهندگانرأی آراء  واکاوی تعامل فضا، مکان، فرایندهای انتخاباتی، تنوع تصمیمات و نتایج

 های وزه گیریشکل و سیاسی رفتار در فضایی هایتفاوت اثرگذاری مختلف، نوا ی

 .پردازدمی انتخاباتی

 :است زیر اجزای از متشکل ای،جامعه هر در آن بر  اکم فضای و انتخابات

 انتخاب -2. اندوابسته آنان به نامزدها که هاییگروه و ا زاب دولت، برگزارکنندگان  -1

 بر عالوه و دارند گروهی یا  زبی وابستگی ا یاناً که انتخاباتی نامزدهای شوندگان 

: کنندگانانتخاب -3. اندداشته نیز مدیریتی سوابق معموالً شان،شخصی خصوصیات

 عرصه وارد انتخاباتی نامزدهای به قدرت انتقال و واگذاری برای که کنندگانیشرکت

 یا  زبی وابستگی است ممکن و هستند دادنرأی شرایط واجد آنان. شوندمی انتخابات

 هر که قوانینی: انتخاباتی قوانین -4. باشند داشته نامزدها یا هاگروه و ا زاب به گرایش

 نحوه یا رأی  ق سن شامل است ممکن و کندمی وضع انتخابات برگزاری برای کشور

 شامل: جامعه بر  اکم فضای -5. باشد انتخابات عرصه به ورود برای کاندیداها گزینش

 . انتخابات زمان در  اکم اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی فضای و سیاسی موضوعات

 انتخابات ریاست جمهوری در ایران

شد، در سطح محلی )و ملی( برگزار میی انتخاباتهر چند در ایران، پیش از انقالب اسالمی 

شد. پس از پیروزی های ملی مشاهده نمیگیریمردمی در تصمیم ۀمشارکت گسترداما 

انتخابات به صورتی گسترده انقالب اسالمی با توجه به تغییر نظام سیاسی و نوع  کومت 

 گردد. ای و ملی برگزار می، منطقهدر سطوح محلی

امروزه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، انتخاباتی چهارگانه در کشور برگزار 

انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، شوراهای اسالمی شهر و  -شود  میما 

 «انتخابات ریاست جمهوری»در این میان  -ن رهبریروستا و انتخابات مجلس خبرگا

مردم و با اکثریت مطلق آرای بار، با رأی مستقیم مطابق قانون اساسی هر چهار سال یك
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رای شود و انتخاب مجدد رئیس جمهور به صورت متوالی تنها بکنندگان انجام میشرکت

 یك دوره بالمانع است.

سال یك بار تبلیغات سیاسی و آرای همگانی را در مقیاس بزرگ  4بر این مبنا ایرانیان هر  

دهنده )کشور( تجربه می کنند. بدون شك رفتار مردم در جریان این انتخابات نشان

متأثر از رخدادهای جهانی از جمله تبلیغات های آنان به مسائل داخلی و  تی واکنش

 شود.محسوب میبیگانگان 

در ایران برگزار شده است که هر چند فراز زده دوره انتخابات ریاست جمهوری دواتاکنون 

و فرودهایی در تعداد کاندیداها، میزان مشارکت و تغییراتی در انگیزه مشارکت شهروندان 

مردم در  ت نشان از اهمیت آن و  ضور گستردۀشاهد هستیم  اما بررسی این انتخابا

 انتخابات ریاست جمهوری دارد.
 زده دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایراننتایج و میزان مشارکت در دوا: 1جدول 

 تاریخ دوره انتخاباتی

 رأی گیری 

واجدین 

 شرایط

شرکت 

 کنندگان

درصد 
 مشارکت

تعداد 

 کاندیدا

منتخب 

 مردم

درصد 

آراء 

 منتخب

گرایش 

 منتخب

 لیبرال 53.5 بنی صدر 10 67.5 14152887 20993643 15/11/58 دوره اول

 راست 85.7 رجایی 4 64 14744803 22687017 2/5/60 دوره دوم

آیت اله  4 74 16847717 22687017 10/7/60 دوره سوم

 خامنه ای

 راست 99.7

آیت اله  3 55 14238587 25993802 25/4/64 دوره چهارم

 خامنه ای

 راست 84.5

هاشمی  2 55 16452677 30139598 6/5/68 دوره پنجم

 رفسنجانی

 رومیانه 53.6

هاشمی  4 51 16796787 33156055 72./21/3 دوره ششم

 رفسنجانی

 رومیانه 63.1

 چپ 90.2 خاتمی 4 80 29147745 36466478 2/3/76 دوره هفتم

 چپ 76.9 خاتمی 10 67 28155819 42170230 18/3/80 دوره هشتم

 راست 20.33 احمدی نژاد 7 62.7 29317042 48786418 27/3/84 (1)دوره نهم

 راست 63.19 احمدی نژاد 2 59.7 = = 3/4/84 (2دوره نهم )

 راست 62.63 احمدی نژاد 4 85 39165191 46199997 22/3/88 دوره دهم

معتدل  43/52 روحانی 6 7/72 36704156 50483192 24/3/92 دوره یازدهم

 )میانه(

دوره 

 زدهمدوا

معتدل  57٫14 روحانی 4 73 41220131 56٬410٬234 29/2/96

 )میانه(

 ازده دوره انتخابات ریاست جمهوریبع: وزارت کشور، نتایج )تفکیکی( دومن
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جمهوری اسالمی ایران این است  نکته قابل توجه در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در

این انتخابات اهمیت فراوانی قائل  که مردم به نظام و انقالب خود و به طور ویژه برای

هستند و به دالیل عدیده از جمله دالیل فوق خود را ملزم و متعهد به شرکت در این 

 دانند.انتخابات می

سیاسی و ژئوپلیتیك و در آستانه ورود به گام  ،اکنون نیز کشور با همه تحوالت اقتصادی

ت جمهوری را در پیش رو دارد و دوم انقالب اسالمی، یکی دیگر از انتخابات مهم ریاس

خردادماه  28»های سیاسی خود را برای آزمونی دیگر درجریان همراه باشهروندان ایرانی 

المللی از کنند. انتخاباتی که متأثر از رویدادهای مختلف داخلی و بینآماده می «1400

سیاسی، اقتصادی و ای بر اوضاع تواند اثرات گستردهجمله انتخابات گذشته آمریکا، می

  اجتماعی کشورمان و منطقۀ بسیار  ساس غرب آسیا داشته باشد.
 

 دکتری جغرافیای سیاسی، علی صادقی
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