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 چکیده 

یکیرفتارهابررسی   انتخاباتی  در ی  اهمیت  حائز  موضوعات  محسوب   از  سیاسی    دهندهنشانکه    گرددیمجغرافیای 

ی جغرافیایی است. همواره تبیین چگونگی  ساختارهابا استفاده از  ی کالن  ریگ میتصممردمی در حوزه    مشارکتسیر  

شهروندان در    موردقبولی  ها چارچوبو    رفتارها   بازگوکننده  تواندیمی  ریگیرأتبلیغات تا پس از   تحرکات انتخاباتی از

ی کاندیداها و  ی میان میزان آرامعناداررابطه    کوشند یم مشارکت عمومی باشد. لذا محققان حوزه جغرافیایی سیاسی  

نیز  هاطیمح و  پیدا  آنان  فعالیت  جغرافیایی  آنان  هایبندفیط ی  موفقیت  عدم  یا  موفقیت  در  را  موجود  سیاسی  ی 

نمایند. نیز  رفتارها تحلیل   بررسی  و  اسالمی  انتخابات مجلس شورای  نهمین دوره  انتخاباتی شهروندان گیالنی در  ی 

ها و جریانات سیاسی حاکم  ی برخی از گروهن یآفرنقش  دهنده نشان  ی سیاسی پیرامون این موضوعهافیط ی  ریگموضع

حمایت   لحاظ  به  کاندیداها  چینش  ساختار  نیز  و  انتخابات  جغرافیای  آماری  بررسی  ترتیب  بدین  است،  کشور  بر 

توصیفی  این تحقیق کاربردی با روش  ی انتخاباتی شهروندان گیالنی را تبیین نماید.رفتارها تواندیم ی سیاسی هاگروه

و   تحلیلی  ماهیت  هاسهیمقاو  بررسی  به  آماری  انتخابات  رفتارهای  دوره  نهمین  در  گیالنی  شهروندان  انتخاباتی  ی 

گیالن در    دهندگانرأیپاسخ دهد که رفتارهای انتخاباتی    سؤالاین    تالش دارد به  و  پردازدیم مجلس شورای اسالمی  

کدا  با  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره  از  منهمین  نتایج  رفتارهای  هاهینظریک  لذا  دارد؟  تطابق  انتخاباتی  ی 

انتخاباتی   رفتارهای  است  آن  بیانگر  کاندیداها    دهندگان رأیحاصله  کارکردگرایی  و  انتخاب عقالیی  الگوی  با  گیالنی 
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 مقدمه

ی مشارکت مردم در مراتب تصمیم سازی کشور، قسمت مهمی از دموکراسی مدنی را  ابزارها عنوان یکی از  انتخابات به

گذاری کالن و محلی و مشروعیت آن، امری است که انتخابات  . وجاهت سیاستدهدیمدر ساختار کشورها تشکیل  

رق  را  آن  مجلس  مینمایندگان  ازاینم  در  زند.  مردم  با  هاحوزهرو  رقابتی  در  انتخابیه  به  هاچارچوبی  مشخص  ی 

کاندیداها به شکل    ی سیاسی و یاهاجبههو    هاگروهو جریانات سیاسی شامل احزاب،    دهند یم کاندیداهای خودرأی  

در   نیز  با  هارقابتمستقل  انتخاباتی  تالش  ابزارهای  تبلیغاتی  گوناگون  واجد  ت  ندینمایم ی  افراد  و سالیق  رفتار  در  ا 

تبیین  رأشرایط   لذا  بنهند.  حامی،  سیاسی  جریان  یا  خود  منافع  جهت  در  تأثیری  دادن،  و  هاتیفعال ی  انتخاباتی  ی 

با    توانیمدر انتخابات موضوعاتی است که    مؤثری سیاسی  هافیطی انتخابیه و نیز  هاحوزهتوزیع آرا میان کاندیداهای  

آن بههارفتارها  بررسی  انتخابات  جغرافیای  نمود.  تحلیل  را  مردم  انتخاباتی  از  ی  یکی  جغرافیای  هاشاخهعنوان  ی 

ی جغرافیایی  هامحدوده. این  داندیم ی و ملی را بستری برای انتخابات نمایندگان  امنطقهی محلی،  هامحدودهسیاسی  

.  باشدیمموردتوجه در جغرافیای انتخابات  ی مردم، از نکات اصلی  رأی مرتبط با دموکراسی همچون رفتار  هاشناسهو  

(Pishgahifard& Shoshtari,2008:110)    که دارد  مختلفی  اشکال  سیاسی  انتخاباتی،    توانیم مشارکت  مبارزات  از 

یی است.  امدهای پی دادن نام برد. مشارکت سیاسی برای هر نظام سیاسی دارای آثار و  رأ نفوذ بر سیاستمداران و  اعمال

  ۀهمو به رسمیت شناختن از سوی مردم است؛ زیرا مردم در    دیی تأدی هر نظام سیاسی همواره نیازمند  ثبات و کارآم

 ( Attarzadeh& Tavasoli,2010:181). کنندیمی سیاسی نقش اول را در ثبات و کارآمدی نظام خویش ایفا هانظام

دارای   گیالن  بالغ  14،042مساحت  استان  و جمعیتی  ثبت  2483158بر  کیلومترمربع  برآورد  به  توجه  با  احوال  نفر 

صورت  باشدیم جمعیتی  برآوردهای  اساس  بر  باالی    1539558تعداد    شده رفتهیپذ.  تقریباً    18نفر  از    % 62سال 

شرایط   حائز  استان  کل  دادن  رأجمعیت  از  .  باشندیم ی  و  گیالن  استان  در  جمعیتی  تراکمی  فشردگی  به  توجه  با 

میان    که   یآنجائ در  شهرستا  16از  استان  انتخاب    11ن  برای  انتخابیه  نماینده    13حوزه  استان  هاشهرستاننفر  ی 

لذا   به سرانجام رسید  و  اعمال  انتخابات  مرحله دوم طی مراحل    10فرایند  نماینده در  اول و سه  نماینده در مرحله 

ازاینریگیرأ شدند.  انتخاب  نیز  ی  و  مردمی  مشارکت  جغرافیایی  توزیع  تحلیل  ضرورت  سیاسی  هافیطرو  ی 

اسالمی،    کننده تیحما انتخابات مجلس شورای  دوره  نهمین  که  امسئلهاز کاندیداها در    بازگوکننده  تواندیمی است 

بررسی  رفتارها مقاله ضمن  این  در  باشد.  انتخابات  مختلف  مراحل  در طی  گیالنی  شهروندان  انتخاباتی  ی  هافیطی 

و   انتخابات  در  فعال  ازهاتیحماسیاسی  آنان  به    ی  مشخص،  انتخاب    ل یوتحلهیتجزکاندیداهای  رفتاری  الگوهای 

پرداخته   گیالن  استان  به  شودیمشهروندان  توجه  با  قالب  هاگروهی  نیآفرنقش.  در  سیاسی  از  هافهرست  ارائهی  یی 

خابات، این تحقیق  در سیر انت موردنظر پیروزی فرد یا افراد  منظور بهی انتخاباتی هاتیفعالو انجام   ها ائتالفکاندیداها و 

، ضمن تبیین جغرافیایی  هاگروهی سیاسی  هاتیفعال با توجه به وضعیت مشارکت مردم در انتخابات و    کندیمتالش  

شکست    دهندگان رأیرفتار   یا  موفقیت  وضعیت  به  انتخابات  سیاسی هاگروهدر  بپردازد.  ی  آن  در  تحقیق،   نیز  این 

است.    گرفتهشکلی سیاسی در انتخابات  هافیطی  هارقابتو    دهندگان أیرکاربردی و بر اساس یافتن عالیق و سالیق  

با رویکردی تحلیلی از    -چارچوب تحقیق حاضر  با استفاده  انتخابات مجلس  هادادهتوصیفی و  ی آماری نهمین دوره 

میزان    ی استان و هاشهرستانی سیاسی کاندیداهای  هایبند فیطشورای اسالمی در استان گیالن و همچنین تطبیق  

آن در    گرفته شکلها  موفقیت  انتخابات  جغرافیای  جایگاه  به  و  اشاره  هامشارکتاست  گیالن  شهروندان  سیاسی  ی 

 ی و استنتاج گردیده است.بندطبقهی رسمی موجود آمارها. لذا مستندات با استفاده از دینمایم



  دوفصلنامه علمی قلمروهای جغرافیایی قرن جدید
 

               

3 

 

 فصلنامه علمی قلمروهای جغرافیایی قرن جدید دو 

Two scientific Quarterly of Geographical territories of the new 

century 

 مبانی نظری تحقیق  .1

 انتخابات 

به برای  انتخابات  و    یبخش تجسمعنوان عاملی  انتخاب مردم در سرنوشت سیاسی  نی آفرنقشروح دموکراسی مدنی  ی 

محسوب   لذا  گرددیمخویش  حفظ    ها دولت.  آزاد  ساختارهابرای  انتخابات  برگزاری  به  اقدام  خویش  مشروع  ی 

  دهندهیرأ، ساختن و تحقق بخشیدن سیستمی است که در آن هر  کشورها . هدف از انتخابات در بسیاری از  ندینمایم

یک  رأیک    سالرگبز فرد  یک  اصل  از  و  است  برابر  بقیه  با  آن  ارزش  که  دارد  مجزا  پیروی  رأی  .  کندیمی 

(Blacksell,2010:158)  خود    اندازچشم مردم  توسط  انتخابات  از  لذا    باشد یم  ها دولتحیات    کننده نیتضم استقبال 

ان حقوق اجتماعی و ملی و معینی دارا  ی در انتخابات محلی و ملی که شهروندرأحقوق مشارکت سیاسی، مانند حق  

و    ( Giddens,2002:293)هستند   دولت  جانب    هاملتآینده  از  دموکراسی  برقراری  برای  تالش  زد.  خواهد  رقم  را 

در    هادولت سیاسی  فعال  عوامل  توسط  دموکراسی  استقرار  برای  تالش  یا  نظام  کشورهاو  دارای  یا  حزبتک ی  ی 

گ   کلید  که  است  امری  رقم  دیکتاتوری  انتخابات  طریق  از  آن  است.  خوردیم ذار  مختلفی  انواع  دارای  دموکراسی   .

شکلی    تواندیم دموکراسی    مثالعنوانبه یا  و  مستقیم  تیلور   میرمستقیغشکلی  پیتر  باشد.  است    1داشته  معتقد 

دم است و  حاکمیت از جانب مر  م ی رمستق یغدموکراسی    که یدرحال   باشد یم دموکراسی مستقیم، حاکمیت خود مردمی  

است.   همراه  سیاسی  احزاب  رقابت  و  انتخابات  با  انتخابات    (Gilmartin,2009:51)معموالً  و    درواقعنتایج  پایه  خود 

محسوب   سیاسی  قدرت  جغرافیای  بازیگران    واسطهبهکه    (Gregory and other,2009:188).  گرددیماساس  آن 

ی  هاتیفعال ی  هاواکنشو    هاکنش.  ندینمایمی نفوذ خود  هاقلمرو، احزاب و... سعی بر توسعه  هاگروهسیاسی شامل،  

جوامع    بازگوکننده انتخاباتی   دموکراسی  تحوالت  سیر  در  سیاسی  تحرکات    سببنیازا.  باشدیم پویایی  که  است 

و   احزاب  برشمرده  ها مشارکتانتخاباتی  نظام سیاسی  تثبیت مشروعیت  برای  لذا  شودیم ی مدنی شهروندان عاملی   .

مردمانتخابا اساسی  رکن  انتخابات  است.  دموکراسی  جوهر  عادالنه  و  آزاد  علنی،  و    یساالرت  اکثریت  تعیین  و  است 

 ( Mollahosseini ardakani,2007:WWW) .اقلیت هم تنها از همین طریق ممکن است

 انتخابات و رفتارهای انتخاباتی جغرافیای 

ی از جمعیت را در مقایسه با  تربزرگمستقیماً بخش  انتخابات یک هواسنج خوب برای تغییرات اجتماعی است زیرا  

عمومی  هاشیآزمادیگر   افکار  انتخابات   کند  یم ریدرگی  نشان  هاشکافو  را  اصلی  اجتماعی  اغلب،    دهدیمی  و 

چگونگی    تواندیم از  روشن  را    هاالتیای  هایدگرگونتصویری  سطوح  همه  در  مناطق    کند.   ارائهو 

(Blacksell,2010:162  ) توسعههاگروه جوامع  در  سیاسی  و  اجتماعی  تالش  ی  در    کنند یمیافته  را  بیشتری  تا سهم 

در جامعه    هاگروهانتخابات به خود اختصاص دهند و این موضوع با توجه به شعارهای سیاسی و نیز کارکرد احزاب و  

تخابات اعم از انتخابات پارلمانی  ان  مسائلجانبه  طورکلی جغرافیای انتخابات به بررسی همهراحتی قابل نمود است. بهبه

بینی    شیپ بهتا    دهد یمی ناشی از انتخابات را موردتوجه قرار  و درونیا ریاست جمهوری پرداخته و فرآیندهای بیرون  

ی  المللنیبی و  امنطقهی ملی،  هااستی سی  ریگسمتی اجتماعی آینده بپردازد و وضعیت یک کشور را در  هااستیس

 ( Pishgahifard,1993: 47) آینده تشریح نماید.

ی  ریگ یرأی، یکی از دیرپاترین جستارهای جغرافیای انتخابات است. از بعد فضایی، الگوی  ریگیرأترسیم نقشه رفتار  

است؛   وجود  اگونهبهمتنوع  و  فضایی  پراکنش  این  میان  که  همبستگی  واحدهاو    ها بنگاهی  اجتماعی،  و  اقتصادی  ی 

 
1. Peter Taylor 
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ی از عوامل دخیل  اگستردهمفاهیم    رندهیدربرگتبیین جغرافیایی انتخابات    (Kaviani rad,2007:489)  .باشدیمبرقرار  

انتخابات   نهایت  باشدیم در  در  عوامل  این  مجموعه  در  رفتارها  کننده مشخص.  شهروندان  انتخابانی  ی  هاحوزهی 

بهریگیرأ انتخابات  جغرافیای  است.  از  ی  یکی  سیاسی  هاشاخهعنوان  جغرافیای  محلی،  هامحدودهی  جغرافیای  ی 

نمایندگان  امنطقه انتخاب  برای  بستری  را  ملی  و  این  داندیم ی  و  هامحدوده.  جغرافیایی  با  هاشناسهی  مرتبط  ی 

رفتار   همچون  انتخابات  رأدموکراسی  جغرافیای  در  موردتوجه  اصلی  نکات  از  مردم،   &Pishgahifard).  باشدیم ی 

Shoshtari,2008:110)  انتخابات و    وانفعاالتفعل  لیوتحلهیتجز،  جغرافیای  مکانی  و  با  ندهایفرآفضائی  انتخاباتی  ی 

و   احزاب  نفوذ  گستره  به  سیاسی  هاگروهتوجه  متضمن  ریکارگبه  درواقع.  باشدیمی  انتخابات  برای  جغرافیا  لفظ  ی 

فرایند  ریگیرأی  هاحوزهی پراکندگی فضایی و مکانی  هالیتحل ی سیاسی  هاجبهه  ها وی و اقدامات گروهریگیرأی، 

را   انتخابات  جغرافیای  پیدایش  است.  انتخابات  امر  در  تحت    توان یمدخیل  که  دانست  بیستم  قرن  اوایل    ریتأثدر 

  گذارانیبن عنوان  دانشمند فرانسوی علوم سیاسی به  1دانشمندان علوم سیاسی رشد و توسعه یافت. از آندره زیگفرید

نام   انتخاباتی  آکادمیک  خصوص    ندبریم جغرافیای  در  جغرافیای  ریگیرأی  ندهایفرآ  لیوتحلهیتجزاو  نیز  و  ی 

داد.  هاتیفعال  انجام  مطالعاتی  فرانسه  انتخابات  در  حزبی  جغرافیای    (Pattie& Johnston,2009:406)ی  موضوع 

با   مستقیمی  رابطه  دارد.  رفتارهاانتخابات  انتخاباتی  است  رفتارها ی  سیاسی  کنش  نوعی  واقع  در  انتخاباتی  با  ی  که 

ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح کالن نظام رابطه دارد. این رفتار در سطح  هانظامکارکردهای ساختی خرده  

  ( Darabi,2009:28).  ابدی یمی رفتاری آن ارتباط  الگوهاخ رد نظام، با وضعیت ارگانیسم رفتاری، شخصیت اجتماع و  

انت آراء  کنندیمخابات دو هدف اصلی را دنبال  در واقع جغرافیدانان سیاسی در بخش جغرافیای  نتایج  : یکی بررسی 

و دوم بررسی آراء اعضاء پارلمان در مورخ    شود یمانتخابات که در نتیجه آن خطوط سیاسی حاکم بر جامعه ترسیم  

 ( Pishgahifard,1997:46). گرددیم ها مشخص و لوایح که از طریق آن منافع موکلین آن هاطرح

به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول در جستجوی آن است که    توانیمی مرتبط با رفتار انتخاباتی را  هاهینظردیدگاه و  

در    کنندهشرکتو در دسته دوم صحبت از این است که افراد    کنندیمو در انتخابات مشارکت    دهندیم ی  رأآیا مردم  

با    توان یملذا    (Hafiznia& Kaviani Radrad,2004:148).  دهندیم ی  رأی سیاسی یا فردی  هاگروهانتخابات به چه  

ی در مورد  اندازچشمو فضاهای رقابت،    هامکانی رفتار انتخاباتی شهروندان و نیز جغرافیای  هاچارچوبی از  ریگبهره 

به    توانیم ی رفتار انتخاباتی  هاهینظرآورد. در بررسی    به دستو احزاب سیاسی    هاگروهی  عملکردهاسالیق سیاسی و  

 دسته ذیل اشاره نمود: سه

است. بسیاری از    گرفتهشکلنظریه ایدئولوژی مسلط: این نظریه بر مبنای تسلط ایدئولوژی حاکم بر اجتماع   -1

شرکت   انتخابات  در  که  تسلط    کنندیمافراد  و  ایدئولوژی اتحت  داشته  حاکمیت  جوامع  در  که  ابزار   واسطهبهی 

دهد  یمآموزشی است که حکومت    ریتأثانتخاب تحت    درواقعدارند.    قرار  شودیمی گروهی و جمعی تبلیغ  هارسانه

(Rezvani,2007:152)    انتخاب را  کاندیداهایی  افراد  نظریه  این  باشند.    کنندیم در  همگام  ایدئولوژی حکومت  با  که 

 ( Attarzadeh& Tavasoli,2010:181)با عقاید ایدئولوژی مسلط مطابقت دارد.  دهندگانرأیی هانگرش بنابراین 

انتخاب عقالیی: -2 داونز،    نظریه  آنتونی  از سوی  الگو  »  ژه یوبه این  عنوان  با  کتابی  دموکراسی«  اهینظردر  باب  در  ی 

افراد در بازار، کاالها را به    دی گویم . او  کندیم ی اقتصادی تشبیه  هاانتخابی سیاسی را به  ها نشیگزعنوان شد. داونز  

کاال و  کرده  مقایسه  کیفیت  و  قیمت  را  لحاظ  بازار    صرفهبهمقروناقتصادی    ازنظر که    خرندیم هایی  در  مردم  باشد. 

عمل   شیوه  همین  به  نیز  احزابی  رأو    کنندیمسیاست  با  افراد  به  را  خود  بهترین    دهند یم ی  ی  هادرخواستکه 

 
1. Andre´ Siegfried 
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جهت    (Keabi,1995:161)  .ندیگویمپاسخ    دهندگانرأی افراد  فکری  استقالل  بر  نظریه  این  دادن  رأدر    د ی تأکی 

شرط    ازهای نیی و تطبیق آن با  گراعملو اعتقاد بر آن دارد که افعال کاندیدا مالکی برای انتخاب هستند لذا    کندیم

 مهمی برای انتخاب کاندیدا خواهد بود.

ها  ی سیاسی و میزان عالیق مردم به آنهاگروهجناحی: این نظریه مبتنی بر فعالیت احزاب و    -نظریه هویت حزبی -3

آ بهاست.  مشخصی  سیاسی  ساختار  از  احزاب  است  مسلم  و  نچه  اهداف  سلسله    برخوردارندی  مش خطعنوان  که 

بر اساس آن نظم و ترتیب  هاتیفعال  انتخاباتی خود را  نیز طرفداران آن بهدهندیمی  عنوان هواداران  . اعضا حزب و 

سیاس قدرت  بر  افزودن  طریق  از  را  حزبی  منافع  انتخاب خویش  با  دارند  طبقات    واسطهبهی  سعی  در  جایگاه  کسب 

اساس   بر  افراد  که  است  راستا  این  در  بخشند.  قوام  و  تثبیت  شورا  یا  مجلس  همچون  جامعه  ی  ها ستیلسیاسی 

 .دهندیم ی رأ داها یکاندی سیاسی به هاگروهپیشنهادی احزاب و  

ی آماری نهمین دوره انتخابات  هاادهددر ادامه مقاله ضمن بررسی    شدهانیبی انتخاباتی  رفتارها با توجه به نظریات   

جغرافیای   تبیین  به  گیالن  استان  در  اسالمی  شورای  و  رفتارهامجلس  پرداخته  گیالنی  شهروندان  انتخاباتی  ی 

 . گرددیم ی انتخاب آنان تحلیل و بررسی هاچارچوب

 فضای انتخاباتی در استان گیالن

  ند ینمایمی خود را تشدید  هاتیفعالی مختلف  هاجبههیاسی و  ی سهاگروهبا توجه به اینکه در جریان انتخابات غالب  

پدید  ها یبندگروهلذا   انتخابات  زمان  در  مختلفی  ازایندیآیمی  کسب  .  جهت  گروهها یکرسرو  این  مجلس  ها  ی 

ی  هاجبههو    هاگروهی مختلفی از  هافیط. در دور نهم انتخابات مجلس شورای اسالمی  ندینمایمی انتخاباتی  هارقابت

ی منشعب از آن بود.  هاگروهبر فضای انتخابات غالب بوده تفکر اصولگرایی و    آنچهسیاسی فعالیت انتخاباتی نمودند اما  

ی  ساالرمردمی جبهه متحد اصولگرایی، جبهه پایداری انقالب اسالمی، جبهه ایستادگی، صدای ملت و حزب  ریگشکل

انتخابات هافیطعنوان  به در  دخیل  سیاسی  مهم  انجام    ی  انتخاباتی  هارقابتضمن    ارائهی  اجداگانهی  هاستیلی 

صورت  به  نمودند ینمی انتخاباتی ایفا  هارقابتو احزاب دیگری نیز که نقش چندانی در    هاگروهنمودند. در این میان  

به زیر  گروه  سه  انتخابات  بر  حاکم  سیاسی  جریانات  تبیین  برای  داشتند.  فعالیت  کاندیدا  تک  از  عنوان  حمایت 

 : شودیم ی انتخاباتی معین هارقابتآفرینان صحنه نقش
 ی سیاسی کالن هاجبههو احزاب و  هاگروهشده توسط  کاندیداهای حمایت -1

 ی سیاسی خ رد هاجبههو احزاب و  هاگروهشده توسط  کاندیداهای حمایت -2

 کاندیداهای مستقل  -3

ی شاخصی چون جبهه متحد  هاگروهدارد  در دسته اول که با محوریت جریان اصولگرایی در کشور جریان   -1

،  هاگروه. وجه مشترک تمام این  باشندیماصولگرایی، جبهه پایداری انقالب اسالمی و جبهه ایستادگی انقالب اسالمی  

اصولهاشهیاندوجود   است.  ی  ارزشبه  انیگرااصولگرایانه  و  مبانی  به  که  هستند  افرادی    انقالب"های  طور خالصه 

یک    و  سیاسی   ی هاعرصه  در   فقط   نه    که  انقالبی .  دارند  د اعتقا   " اسالمی بلکه  گرفته،  صورت  حکومتی  رژیم  تغییر 

پا بیستم  قرن  در  را  ارزشی  و  فکری  بزرگ  اس  ی گذارهیحرکت  میان  (  Alef, 2009:WWW)  ت.کرده  این  در  که 

 : شوندیمبندی ذیل تقسیم  به شرح ها دستهها جلوگیری شود. این اختالفاتی باعث شده است که از ائتالف میان آن

. دسته اول احزابی نظیر:  شوندیم بندی  ی مختلفی تقسیمهادستهالف( جبهه متحد اصولگرایان: جبهه اصولگرایی به  

را شامل   و....  مهندسین  اسالمی  اسالمی، جامعه  مؤتلفه  به    شوند یمحزب  قریب  احزاب  باشدیم حزب    14که  این   .

. دسته دوم متشکل از احزابی هستند که ضمن فعالیت در  ندی نمایم رهبری فعالیت  تحت عنوان جبهه پیروان امام و  
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اصولگرایی   پیروان  هاتفاوتجبهه  جبهه  با  )یی  دارند  امام  رهبری  و  اصولگرایان    درواقع ره(  عنوان  تحت  جبهه  این 

انقالب اسالمشوندیم ی  بندطبقه  خواهتحول این جبهه شامل احزابی نظیر: جمعیت رهپویان  ایثارگران،  .  ی، جمعیت 

افراد سیاسی شاخص   مقاومت و همچنین  و  ایستادگی  و گروهباشندیمجبهه  احزاب  این  و  .  به جهت همبستگی  ها 

ترکیب   انتخابات  در  شامل    8+7پیروزی  اعضای    7که  متشکل    8و    نیالطرفیمرضنفر  اعضای  از  ی  هاگروهنفر 

این گروه    شدهرفتهیپذ بر اساس اتحاد صورت    (Tajali Basirat,2011:WWW)  ، را تشکیل دارند.باشندیماصولگرایی  

ی هاشاخصنمودند.    ارائهی انتخابیه کشور  هاحوزهیی را در  هاستیل نسبت به رصد وضعیت انتخاباتی کشور پرداخته و  

 : باشدیماولیه این جبهه حول موارد ذیل 

 های اسالمی؛ دفاع از ارزش .1

 پایبندی به مبانی انقالب اسالمی؛  .2

 الخطاب دانستن نظر رهبری؛ و فصل هیفقتیالتزام عملی به وال .3

 احترام و توجه به جایگاه روحانیت و مرجعیت؛  .4

 های ضعیف و نیازمند؛ و توجه ویژه به گروه یگر  یگرایی و اشرافساده زیستی و پرهیز از تجمل .5

 ساالری دینی؛ های مشروع و مردماعتقاد به آزادی .6

 ساد؛عدالت محوری و مبارزه با ف  .7

 جانبه کشور؛ تاکید و باور به پیشرفت همه .8

 اداره امور بر اساس موازین اسالمی، عقالنیت، قانون، برنامه، حسن تدبیر و عطوفت با مردم؛  .9

 رهبری؛  یرها یاعتقاد و التزام به تعامل و هماهنگی میان قوا در سایه تدب .10

 ها؛ برابر دشمنان و فتنهگیری صریح در و موضع یطلب ، استقاللیزیشناسی، استکبارستدشمن .11

 سایت جبهه متحد اصولگرایی( )  یتالش برای تحقق وحدت امت اسالم .12

ی با اشراف آیت اله مصباح یزدی و  اجبهه  نژادیاحمدانقالب اسالمی: پس از پیروزی محمود    پایداریب( جبهه  

تهرانی   آقا  دکتر  چون  افرادی  حضور  چاندازراهبا  افرادی  حضور  با  جبهه  این  شد.  الهام،  ی  دکتر    االسالمحجتون 

عنوان طیف حامیان دولت  رسایی، دکتر کوچک زاده و... به   االسالمحجتحسینیان، دکتر لنکرانی، صادق محصولی،  

  شدهخالصهتوسعه دادند. مانیفست    1390ی سیاسی خود را در قالب جبهه پایداری انقالب اسالمی در سال  هاتیفعال 

مخالفت با اصولگرایانی که در    -3مخالف با جریان انحرافی،    -2فت با جریان اصالحات،  مخال  -1  رندهیدربرگاین جبهه  

فتنه   بودند،    88جریان  کرده  اختیار  )Tajali basirat,2011:WWW)  .باشدیمسکوت   )Paydari 

Front,2011:WWW ) 

سال   در  جبهه  این  اسالمی:  انقالب  ایستادگی  جبهه  و  هاتالشبا    1389ج(  احزاب  و  اهگروهی  سیاسی  مختلف  ی 

جمعیت آبادگران جوان ایران    -3حزب توسعه و عدالت ایران اسالمی    -2جبهه حامیان والیت    -1:  ازجملهفرهنگی  

مجمع اسالمی   -7ی ضد صهیونیستی الملل نیبانجمن  -6حزب نیک اندیشان ایران اسالمی  -5حزب سبز  -4اسالمی 

ی خود را آغاز نمود. مبانی  هاتیفعال،  نیزمرانیاحزب اسالمی    -9و    خدمتگزاران ایران اسالمی  -8آرمان ملت ایران  

بر ارزش این جبهه  انقالب اسالمی و منافع ملی و  فکر  به    دورازبههای  اندیشی و توجه  تبار  قومی و  نوع گرایش  هر 

  88است جمهوری سال پس از انتخابات ری ط یشراها، تکیه دارد. این جبهه با توجه به و اصالح آن هابیآسو  هادغدغه

عوارض   و  آثار  دوران،  هایبداخالق و  آن  و  هابرداشتو    ریسوءتعب ی  نظام  با  مقابله  تا حد  اولیه  ی جریان  ریگشکلی 

بروز   اقتصادی و فرهنگی کشور،  هاانیجرفتنه،  انحرافی، وضعیت  فرا  امنطقهپرتالطم    ط یشرای  ی وعده  امنطقهی و 
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ی علمی، آموزشی و فناوری  هاحوزه  نیآفرتحول  طیشراو مطالبات نسل جدید و    1404در افق    اندازچشمبه    آمدهنائل

ده و  جهان  سطح  رویکردی   در  با  دیگر  عامل  نمود.    انهیگراعملها  خود  اهداف  تبیین  در  سعی 
(Estadegi,2010:WWW ) 
ی سیاسی که  هاگروهاز احزاب و    ی سیاسی خ رد: برخیها جبههو احزاب و    هاگروهشده توسط  کاندیداهای حمایت  -2

ی انتخاباتی مجلس شورای اسالمی اقدام به تهیه  هاتی فعال با شروع    باشند یم  طلباصالحی اصولگرا و  هاگروهشامل  

شامل، صدای    هاگروهاین احزاب و    نیترمهمنمودند. در این میان    شدهیمعرفو حمایت از کاندیداهای    جداگانهلیست  

و  ملت )منتقدین دولت و  باشندیم ی  ساالرمردم(  اسالمی  احزاب چون خانه کارگر، حزب تمدن  از  برخی دیگر  اما   .

به   نیز  احزاب  از  برخی  هاستیل  ارائهبرخی دیگر  یا  و  تهران  به  یا    هاشهرستانیی محدود  و  نمودند  ی  هاجبههاقدام 

 نمودند. یی برای انتخابات مجلس هاستی ل ارائهی چون حامیان والیت اقدام به ررسم یغ

ی فعال منتقد دولت با ایجاد انشعاب در شاخه اصولگرایی  هاجبههعنوان یکی از  الف( صدای ملت: صدای ملت به

نفر در    23به لیستی مجزا در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی اقدام نمود. این جبهه نسبت به معرفی  

 اتی خود را در کشور تکمیل نمود.نفر در تهران لیست انتخاب 17ی کشور و نیز هااستان

منشعب از حزب همبستگی اسالمی ایران   1379در سال  طلب اصالحی: این حزب با گرایش ساالرمردمب( حزب 

کاندیدا در تهران و    15کاندیدا )   85به وجود آمد. این حزب در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی تعداد  

ی برخی  ساالرمردمحزب    طلباصالحعلیرغم ماهیت    (Tabnak, 2011:WWW)  نمود.( تعرفه  ها استانکاندیدا در    70

 . باشندیماز کاندیداهای تعرفه شده این حزب اصولگرا 

  کی چیهکاندیداهای مستقل: منظور از کاندیداهای مستقل کاندیداهایی هستند که طی فرآیند انتخابات در لیست    -3

و یا    هاجبههنگرش سیاسی همسو با برخی از    ازلحاظ  توانندیم  اگرچه  اندشدهنی سیاسی گنجانده  هاجبههاز احزاب و  

کاندیدای مستقل کاندیدای منفرد و متشتت نیست بلکه کاندیداهایی هستند که مستقل بوده و    درواقع احزاب باشند.  

به   خاص  نظر  هاگروهوابستگی  به  البته  ندارد.  سیاسی  مجل  رسدیمی  انتخابات  دوره  نهمین  اسالمی  در  شورای  س 

و  اجبهه همبستگی  عدم  دلیل  به  ائتالف  این  که  شد  تشکیل  کشور  مستقل  کاندیداهای  ائتالف  عنوان  تحت  ی 

 صورت یکپارچه عمل ننمود.به منسجم ساماندهی 

 

 ی تحقیق هاافته ی .2

 انتخاباتی استان گیالن اندازچشم

  ک ی تفکبیانگر جمعیت به    1شماره    جدول   1390ل  احوال استان گیالن در سا با توجه به آمار جمعیتی اداره کل ثبت

 است. ی دادنرأی استان و نیز تعداد واجدین شرایط برای هاشهرستان
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 ی استان هاشهرستانبرآورد جمعیت  .1جدول 

 
General Office of Civil Registration,2013 

 

عنوان نمایندگان استان گیالن عازم مجلس  ی بهرأاز اخذ    نفر نماینده پس   13تعداد    از میان شانزده شهرستان استان

نمودند که جدول شماره    نام ثبتانتخابات    درصحنهنفر برای حضور    201اولیه تعداد    نامثبتدر این میان در    .شوندیم

 . دینمایماشاره  1شورای نگهبان  ازنظربه تعداد کاندیداهای هر حوزه و تعداد کاندیداها قبل و پس  2

 

 

 

 

 

 

 

 
 پس از نظر نهایی شورای نگهبان در دور اول و نیز انصراف برخی از کاندیداها  .1
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 ی استان گیالن هاشهرستانوضعیت کاندیداهای ثبت نامی در  .2جدول  

 
(Author, 2013) 

نفر    107ی انتخابیه استان گیالن تعداد  هاحوزهکاندیدای ثبت نامی در    201ی موجود از تعداد  آمارهابر اساس  

را    شدگاننامثبتاز کل مجموع    درصد  53  درواقعی انتخاباتی شده که  هارقابتطور قطعی حائز شرایط کاندیداتوری  به

 . دادندیمتشکیل 

ی انتخاباتی نمودار تفکیکی گرایش حزبی و گروهی آنان در  هارقابتبه    افتهیراهنماینده    103در این میان از مجموع  

 گروه به شرح ذیل مشخص گردیده است. 6
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 ( Author, 2013)  النیگ استان  ی سیاسی در هاجبههوضعیت آماری عضویت کاندیداها در احزاب و  .1نمودار 
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بر گروه  طورهمان عنوان شد عالوه  احزاب سیاسی  که  و  از    ذکرشدهها  و  هاگروهبرخی  ی  ررسم یغ ی سیاسی رسمی 

از    نشات استانی  هایالبگرفته  در  هاستیل ی  را  گیالن  هاشهرستانیی  استان  عدم    ارائهی  به  توجه  با  اما  نمودند. 

 . شودیمها از بیان آن خودداری  بودن آن ی ررسمیغپشتیبانی مشخص و حتی  

از ساعت  ریگیرأفرآیند   استان گیالن  اسالمی در  انتخابات مجلس شورای  دوره  نهمین  صبح روز جمعه مورخ    8ی 

  مأخوذه ی  هایرأی دادن و  رأ. با توجه به تعداد واجدین شرایط  برگزار شدهمان شب    22لغایت ساعت    12/12/90

ی استان گیالن  هاشهرستانصحیح در    مأخوذهنمودار تطبیقی واجدین شرایط و آرا    عنوانبه  2صحیح نمودار شماره  

نسبت تعداد کل آرا مأخوذه به واجدین شرایط درصد مشارکت در انتخابات را مشخص    که  یآنجائ. از  گرددیم  ارائه

ی  هاشهرستانای اسالمی در  درصد مشارکت مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شور  3لذا نمودار شماره    د ینمایم

آماری بیش از جمعیت واجد شرایط دارند که    ها شهرستان. در این میان برخی از  دینما یماستان گیالن را مشخص  

از    توانیم بیش  با  از  درصد  112به شهرستان شفت  بیش  با  از    درصد   109، ماسال  بیش  نیز    درصد   105املش  و 

بندر انزلی با    ازآنپسدرصد و    53.57ه نمود در این میان شهرستان رشت با  را اشار  درصد  105با بیش از    سراصومعه

 .اندشدهمشخصیی با کمترین مشارکت هاشهرستان عنوان به درصد 53.41
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 ( Author, 2013)دور نخست( مأخوذه )ی دادن به تعداد آرا رأنسبت میزان واجدین شرایط . 2نمودار 

 



  دوفصلنامه علمی قلمروهای جغرافیایی قرن جدید
 

               

11 

 

 فصلنامه علمی قلمروهای جغرافیایی قرن جدید دو 

Two scientific Quarterly of Geographical territories of the new 

century 

درصد مشارکت

93.13% 94.44%

105.54%

53.41%
51.71%

98.65%

89.79%

105.00%

91.70%

112.57%

72.14%

97.34%

86.55%

93.68%

98.33%

109.37%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

را
ستا

آ

فیه
شر

ه ا
تان
آس

را
 س
عه
وم

ص

لی
نز
ر ا

بند
ت
رش

بار
ود
ر

سر
ود
ر

ش
امل

من
فو

ت
شف

ان
یج
اله

کل
اه
سی

ود
گر

لن
ش

تال

هر
نش
ضوا

ر
ال
اس
م

درصد مشارکت

 دور نخست( )  النیگ ی استان ها شهرستانر انتخابات در د  کنندگانشرکتدرصد  .3نمودار  
(Author, 2013) 

 دو دلیل را برشمرد: توانیم ی انتخابیه ها حوزهی برخی از درصد 100از دالیل عمده مشارکت بیش از 

انتخاباتی و  هازه یانگ -1 اکثریتی مردم پای  ها رقابتی  ی  رأی  هاصندوقی شدید کاندیداها که منجر به حضور 

 ت.شده اس

ها بیش از یکصد درصد  یی که مشارکت در آنهاشهرستانی انتخابیه مجاور، در  هاحوزهی دادن ساکنین  رأ -2

طور نمونه شهرستان شفت به دلیل نزدیکی به مرکز استان و سکونت افراد زیادی از متولدین شفت  به)  است.

رشت   انتخاب  خصوصبهدر  در  آنان  مشارکت  و  رجعت  شاهد  انتخابات  زمان  حوزهدر  سرزمین    ات  انتخابیه 

 .( باشدیم مادری یا پدری 

نماینده استان گیالن انتخاب شدند اما در    10شهرستان حوزه انتخابیه، در دور اول انتخابات    16از میان    که  یآنجائاز  

مجموع  هاشهرستان و  نفر  دو  تعداد  رشت  نمایندگان  ها شهرستانی  از  نفر  یک  تعداد  ماسال  و  رضوانشهر  تالش،  ی 

 شخص نشده و انتخابات به دور دوم کشیده شد. م

ی تالش، رضوانشهر و ماسال رقابت میان دو  هاشهرستانبرای دور دوم رقابت در شهرستان رشت میان چهار نفر و در  

 است.  شدهدادهنمایش  4نفر برگزار شد که نتایج تجمعی به شرح نمودار شماره 
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 حوزه انتخابیه رشت و تالش( انتخابات )در دور دوم  مأخوذه آرا  کلبهنسبت واجدین شرایط . 4نمودار 

 (Author, 2013) 
  درصد   21.21سه شهرستان( به ترتیب  تالش )ی انتخابیه رشت و  هاحوزهمیزان مشارکت واجدین شرایط دور دوم در  

 .باشدیم درصد  61.99و 

 تحلیل نتایج حزبی و گروهی انتخابات 

  تبع بهسیاسی و احزاب در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در کشور    یهاجبههبا توجه به فهرست بندی  

ی  نامزدهاجبهه و حزب عمده کشور اقدام به معرفی    5  هاشهرستانمبنی بر کاندیداهای    شدهرفتهیپذ توافقات صورت  

توجه   با  نمودند.  خود  نیز  هارقابت  شدتبهانتخاباتی  و  انتخاباتی  سیاسی  هایالب ی  از  رفتهگشکلی  برخی  اسامی   ،

 مشترک وجود دارد. طوربهی انتخاباتی جداگانه هاستیل کاندیداها در 

شماره   گروههاستی لپراکندگی    دهنده نشان  5نمودار  و  ی  مجلس  هاجبههها  انتخابات  دوره  نهمین  در  سیاسی  ی 

اسالمی   با  باشدیم شورای  کاندیداها  پراکندگی  آماری  بررسی  حهاشیگرا.  و  گروهی  نشان  ی  جبهه    دهدیمزبی 

ی و  ساالرمردمایستادگی، جبهه پایداری، جبهه متحد اصولگرایان به ترتیب از بیشترین تعداد کاندیداها و نیز حزب  

بیانگر   موضوع  این  که  بودند  برخوردار  کاندیداها  تعداد  از کمترین  ملت    شده رفتهیپذی صورت  هاتوافقجبهه صدای 

و   کاندیداها  سیهاگروهمیان  کاندیداهای  ی  از  زیادی  درصد  نیز  مستقل  طیف  وجود  دیگر  سوی  از  است.  اسی 

 در انتخابات مجلس را نشان داده است.  کنندهشرکت
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 (Author, 2013)دور نخست( ) ه یانتخابی هاحوزهی سیاسی و هاگروهکاندیداها به تفکیک لیست احزاب و  . 5نمودار 

ی استان گیالن  هاشهرستانی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در  ی موجود و برگزارهادادهبا توجه به  

ها  تمدید و آراء مأخوذه نشانگر چگونگی وضعیت پیروزی یا شکست گروه  1390اسفند    12روز    22تا ساعت    هارقابت

در  هاجبههو   سیاسی  مختلف  کاندیداهای  ابی راهی  شماره    شدهیمعرف ی  نمودار  بود.  مجلس  این    دهندهنشان  6به 

 . باشدیمموضوع 

تغییرات   انتخابات  دوم  در    شده ارائهی  هاستی لدور  انتخاباتی  رقبای  تعدادی  کاهش  دلیل  به  داشت.  همراه  به  را 

ی سیاسی حول افراد موجود اقدام به  هاجبههو    هاگروهنفر،    2نفر و    4ی انتخابیه رشت و تالش به ترتیب به  هاحوزه

شدند. جبهه متحد اصولگرایان در    حذف وارد و یا    هاستیلو حتی افرادی جدید در    ی نموده ی انتخابات هاستی ل  ارائه

عنوان کاندیداهای خود معرفی نمود، جبهه پایداری لیستی  قبلی را به  شده اعالمحوزه انتخابیه رشت دو نفر از سه نفر  

از س  ارائهمشابه جبهه متحد اصولگرایان   نفر  نیز دو  ایستادگی  راه  کرد. جبهه  به دلیل  قبلی خود را  نفر کاندیدای  ه 

متحد   جبهه  تالش،  انتخابیه  حوزه  در  همچنین  نمود.  معرفی  رشت  انتخابیه  حوزه  در  دوم  دور  به  سه  هر  یافتن 

ی و نیز جبهه ایستادگی  ساالر مردماصولگرایان و جبهه پایداری اقدام به معرفی فرد جدید مشابهی نمود و نیز حزب  

به دور دوم را مشابه یکدیگر معرفی نمودند. صدای ملت نیز در این دوره از انتخابات    افتهی راهاهای  نیز یکی از کاندید

 ننمود.  ارائههیچ لیستی در دو حوزه انتخابیه گیالن 

از جامعه آماری  هاداده  بر اساس نیز تطابق    دهندگانرأیی موجود  کاندیداها و وضعیت حزبی و    مأخوذهی  هایرأو 

ی  ابیرهها را در  ترسیم گردیده که در آن میزان موفقیت هر یک از احزاب و گروه  6ن، نمودار شماره  گروهی منتخبی

را    درمجموع  شده یمعرفکاندیداهای   گیالن  استان  در  اسالمی  انتخابات مجلس شورای  دوره  نهمین  دوم  و  اول  دور 

 . دینمایم مشخص 
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 ( Author, 2013) النی دوره انتخابات مجلس در استان گ  ن یهمها در ناحزاب و گروه ت یدرصد موفق ن یی. تع6نمودار 

 
 نقشه شماتیک پراکندگی نمایندگان منتخب در انتخابات به تفکیک حمایت حزبی و گروهی. 1نقشه 

(Author, 2013) 
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 ی و دستاورد علمی و پژوهشی مقاله ریگجهینت. 3
تعیین    نظرصرف چون  مهمی  عوامل  کهاتیصالحاز  داوطلبان  بهی  خود  مشارکت    ریمتغ عنوان  ه  در  مهمی 

در    کنندگان انتخاببوده است در این مقاله تالش شده تا به وضعیت رفتار انتخاباتی    رگذاریتأثهمواره    کنندگان انتخاب

بر انتخابات، اقلیم،   مؤثری انتخابیه استان گیالن در انتخابات مجلس شورای اسالمی، از حیث جریانات سیاسی هاحوزه

لذا    هاتگاهسکون شود.  پرداخته  مبحث    هرچندو...  در  ها هینظرکه  خود  انتخاب،  به  معطوف  رفتارهای  ریگشکلی  ی 

شمرد.    تیاهم یبرا    شدهگفتهی  ارهیمتغ سایر    توانینمبا ماهیت امر انتخاب، نقش به سزایی دارد اما    ژهیوبهانتخاباتی  

ی و حتی جریانات به وجود آمده انتخاباتی نقش به سزایی  مررس یغی سیاسی رسمی و ها گروهبه همین ترتیب احزاب، 

 دارند.  کنندگانانتخابدر انتخاب، 

ی انتخاباتی را  هارقابتو نیز ابعاد    کنندگان انتخابعالیق سیاسی    تواندیمی انتخابات  ندها یفرا  لیوتحلهیتجزاهمیت  

درک درستی از    ستیبایم خابات را فراهم کند  مشخص سازد. هر دولتی برای آنکه بتواند زمینه مشارکت فعال در انت

در  هاانتخابات پیروزی  برای  سیاسی  احزاب  همچنین  باشد  داشته  نیاز  هارقابتی گذشته  انتخابات  مانند  سیاسی  ی 

و   انتخاباتی  عالیق  تا  امر  ندهایفرادارند  این  که  کنند  درک  را  انتخابات  امر  در  دخیل  سلیقه    واسطهبهی  شناخت 

 بر آن خواهد بود.  رگذار یتأثی هامؤلفهادوار گذشته و نیز  سیاسی مردم در 

آن    در  که  در گیالن  اسالمی  انتخابات مجلس شورای  دوره  نهمین  اول  دور  باالی شهروندان در  به مشارکت  توجه 

فصل کار کشاورزی( و  )  ی می اقلدرصد منتخبین تعیین وضعیت شدند، در دور دوم انتخابات به دلیل شرایط    77حدود  

ز کاهش تعداد کاندیداها و سالیق سیاسی، )در رشت به چهار نفر و در حوزه انتخابیه تالش به دو نفر( نسبت به دور  نی

ی سیاسی از  هاگروهی  هاتیحمارو با توجه به وضعیت حزبی و  کاهش چشمگیری داشته است. ازاین  هامشارکتاول  

انت مسلط،  ایدئولوژی  نظریه  سه  با  آن  تطابق  و  ذیل  کاندیداها  موارد  جناحی  و  حزبی  هویت  نظریه  و  عقالیی  خاب 

 : گرددیم استنتاج 

لذا تفکر    اندداشتهدر انتخابات داعیه اصولگرا بودن را    کنندهشرکتی سیاسی  هاگروهغالب احزاب و    که   یآنجائاز   -1

اصولگرایی بوده  حاکم بر نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی ایران در استان گیالن نشات گرفته از جریان  

و مستقل نیز این انتخابات را تحت شعاع خود    طلباصالحی سیاسی(  هاگروهو    ها)حزب  ی هاانیجرکه    هرچنداست  

دلیل  قراردادند به  که  بوده  اصولگرایی  تفکراتی  دارای  نیز  مستقل  کاندیداهای  اغلب  همچنین  کمی  هاتیمحدود .  ی 

در   احهاحوزهلیست،  و  نفوذ  مالک  انتخابیه  و  ی  احزاب  توسط  معرفی  برای  شدن،  انتخاب  سیاسی  هاگروهتمال  ی 

 شد.   قرارگرفته مدنظر

از منتخبین استان گیالن به شکل مستقل به    درصد   53بیش از    که   ی آنجائدر بررسی نظریه انتخاب عقالیی از   -2

و جناحی دانست چرا که  را به طور قطع از نظریه هویت حزبی    مأخوذهی  هایرأ  توانینملذا    اندافتهی راهمجلس نهم  

درصد، جبهه ایستادگی    8درصد، اشتراک منتخب جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان    8جبهه متحد اصولگرایان  

. بنابراین در استان گیالن پس از  اندبودهسهیم    شده انتخابدرصد در نمایندگان    8ی  ساالرمردمدرصد و نیز حزب    23

ایستادگ  جبهه  مستقل،  با  نمایندگان  اسالمی  انقالب  شورای    23ی  مجلس  در  را  نمایندگان  حضور  بیشترین  درصد 

 اسالمی به خود اختصاص داده است.

شهروندان   -3 گیالن    کنندهمشارکتبنابراین  استان  در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره  نهمین  ی  رفتارهادر 

نظریه به سمت  بیشتر  را  خود  و    انتخاباتی  عقالیی  معطوف  ی کارکردگراانتخاب  استانی  منافع  به  نیل  جهت  افراد  ی 

 .اندداشته
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Abstract 

The study of electoral behaviors is one of the important issues in political geography, 

which shows the course of popular participation in the field of macro decision-making 

using geographical structures. Always explaining how the election campaigns from the 

campaign to after the vote can reflect the behaviors and frameworks accepted by 

citizens in public participation. Therefore, researchers in the field of geopolitics try to 

find a significant relationship between the number of votes of candidates and the 

geographical environment of their activities and also examine the existing political 

spectrums in their success or failure. The analysis of the electoral behaviors of the 

citizens of Gilan in the ninth term of the Islamic Consultative Assembly elections and 

the stance of the political spectrum on this issue show the role of some political groups 

and currents in the country. In terms of the support of political groups, it can explain the 

electoral behaviors of the citizens of Gilan. This applied research with descriptive and 

analytical methods and statistical comparisons examines the nature of electoral 

behaviors of Gilan citizens in the ninth term of the Islamic Consultative Assembly and 

tries to answer the question that the electoral behaviors of Gilan voters in the ninth term 

of the Islamic Consultative Assembly Elections Which theory of electoral behavior does 

it agree with? Therefore, the results indicate that the electoral behaviors of Gilan voters 

are consistent with the pattern of rational selection and functionalism of candidates. 

 

KEYWORDS: Election's Geography, Islamic parliamentary, Electoral Behaviors, 

Political Factions, Public Participation. 
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