
EMERG EUROPEAN MIDDLE EAST
RESEARCH GROUP

رفتار انتخاباتی و بسیج 
سیاسی در ایران:  نتایج 
پیمایش اجتماعی ایران 

توانا  کوان هریس و دانیال 
سیفی فرناز  مرتجم: 



CREATIVE COMMONS: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)  HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC-ND/4.0/ 

مقاله: این  به  استناد  شیوه 

نتایج  ایران:  در  سیاسی  بسیج  و  انتخاباتی  رفتار  توانا.  دانیال  و  هریس  کوان 

 .۲۰۱۸ ژانویه  سوئد.  لوند،  ایران پژوهی،  اروپایی  گروه  ایران.  اجتماعی  پیمایش 

مقاله:   DOI  https://doi.org/10.26369/RP.2018.002 لینک 

که  سیاسی  وابستگی های  از  دور  به  و  غیرانتفاعی  است  انجمنی  ایران پژوهی«  اروپایی  »گروه 

که  می آورد  هم  گرد  را  سیاست  گذارانی  و  متخصصان  انجمن  این  است.  شده  ثبت  سوئد  در 

از طریق  که  است  آن  به دنبال  انجمن  این  است.  آن ها  حرفه ای  و  ایران، عالقه تخصصی  مسائل 

را  اروپایی  کشورهای  و  ایران  میان  متقابل  درک  و  ارتباط  تسهیل گری،  و  نظر  تبادل  پژوهش، 

www.emerg.expert بازدید کنید:  از وب سایت ما  با کار ما  برای آشنایی بیشتر  ترویج کند. 

CREATIVE COMMONS: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)  HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC-ND/4.0/  CREATIVE COMMONS: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)  HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC-ND/4.0/  



•♦•♦•♦•♦•♦•♦•◄

•♦•♦•

•♦•♦•♦•♦•♦•♦•◄

•♦•♦•

خالصه
 یافته ها 



اخبار  اصلی  منبع  همچنان  داخلی  تلویزیونی  شبکه های 
ایرانیان محسوب می شوند. سیاسی برای اکثر 

روزانه 	  را  سیاسی  اخبار  ایرانیان  سوم  یک  از  بیش 
پیگیری  کشور  رسمی  تلویزیون  تماشای  طریق  از 
که  ایرانیان  درصد   ۱۲.۴ تنها  با  مقایسه  در  می کنند، 
در  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  را  سیاسی  اخبار 

اینترنت دنبال می کنند.
هفته، 	  در  بار  یک  دست کم  ایرانیان  از  نیمی  از  بیش 

جمهوری  سیمای  تماشای  طریق  از  را  سیاسی  اخبار 
۱۵.۳ درصد ایرانیان،  اسالمی ایران دنبال می کنند و 
برای  را  چاپی  رسانه های  هفته  در  بار  یک  دست کم 

دنبال کردن اخبار سیاسی می خوانند.

اکثر مردم ایران به سیاست عالقه مندند. کسانی که سیاست 
هم  بیش تری  احتمال  می کنند،  دنبال  بیشتری  عالقه  با  را 
انتخابات   ،۱۳۹۲ سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در  که  داشت 
مجلس شورای اسالمی ۱۳۹۴/۹۵ و انتخابات مجلس خبرگان 

شرکت کرده باشند.

مردان، فارغ التحصیالن دانشگاهی با مدرک لیسانس 	 
به  جامعه،  بیشتر  درآمد  با  اقشار  و  باالتر  مدارک  یا 

سیاست عالقه بیشتری دارند. 
را 	  ریاست جمهوری  انتخابات  کارزار  ایرانیان  بیشتر 

و  ثبت نام  یک ماهه  دوره  می کنند.  دنبال  نزدیک  از 
تایید و ردصالحیت نامزدها و همین طور یک هفته 
انتخابات، زمانی است که  روز  از  انتخاباتی قبل  کارزار 
نامزد  کدام  به  تا  می گیرند  تصمیم  ایرانیان  بیشتر 

رای دهند. 

برای  تالش  ایران،  انتخاباتی  نظام  منحصربفرد  ویژگی های 
تحلیل از طریق برقراری ارتباط میان رفتار انتخاباتی در سطح 
پیچیده  را  ملی  سطح  در  جناحی  تقسیم بندی های  با  فردی 

می کند. 

یک 	  هوادار  را  خود  ایران  مردم  درصد   ۱۳ تقریبا 
اعتدالیون،  )اصالح طلبان،  مشخص  سیاسی  جناح 
اصول گرایان( معرفی می کنند. این رقم با یافته های 
و  سیاسی  محدودیت های  که  کشورهایی  دیگر 

انتخاباتی مشابهی دارند، منطبق است.
و 	  شوراها  انتخاباتی  کارزارهای  این که  به  توجه  با 

مجلس شورای اسالمی بسیار معطوف به شخصیت 
تعجب برانگیز  درصد  این  است،  نامزدها  فردی 
 ۱۳۹۴/۹۵ سال  انتخابات های  در  شهروندان  نیست. 
نسبت  نظر شخصی شان  مبنای  بر  بیشتر  را  خود  رای 
به نامزدها به صندوق انداختند تا این که نامزدها چه 

وابستگی جناحی دارند.

رسانه

عالقه به سیاست

 هواداری از
 جریان های سیاسی 



شیوه های بسیج رای دهندگان و همین طور استراتژی هایی 
که در طول رقابت های انتخاباتی، هر یک از جناح های سیاسی 

و نامزدها برای بسیج مردم به کار می گیرند، متفاوت است.

آن گروه از رای دهندگان که جوان ترند و همین طور 	 
زنان، کمتر در برنامه های انتخاباتی شرکت می کنند. 
انتخاباتی  نامزدهای  که  است  محتمل تر  این حال  با 
ارتباط  افرادی  با  سیاسی،  جناح های  نمایندگان  یا 
با  خانواری  از  یا  دارند  عالیه  تحصیالت  که  گیرند 

درآمد بیشتر می آیند. 
لیسانس 	  تحصیالت دانشگاهی  افرادی که  مردان، 

درآمد بیشتر  با  از خانواری  یا باالتر دارند و آن ها که 
می آیند، بیشتر از دیگر گروه های جامعه در انتخابات 
شرکت   ۱۳۹۴/۹۵ سال  در  اسالمی  شورای  مجلس 

داشتند.

انتخابات  زمان  از  آرا  جهت  در  قابل مالحظه ای  چرخش 
شورای  مجلس  انتخابات  تا   ۱۳۹۲ سال  در  ریاست جمهوری 
اتفاق   ۱۳۹۴/۹۵ سال  در  رهبری  خبرگان  مجلس  و  اسالمی 

افتاده است.

در 	  که  نظرسنجی  در  شرکت کنندگان  از  درصد   ۷۴
نمایندگان  به   ۱۳۹۴/۹۵ سال  در  مجلس  انتخابات 
انتخابات  در  دادند،  رای  اعتدالیون  یا  اصالح طلب 
داده  رای  روحانی  حسن  به   ۱۳۹۲ ریاست جمهوری 

بودند.
در نظرسنجی 	  از شرکت کنندگان  آن گروه  ۳۲ درصد 

نمایندگان  به   ۱۳۹۴/۹۵ مجلس  انتخابات  در  که 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  دادند،  رای  اصول گرا 

۱۳۹۲ به روحانی رای داده بودند. 

چشم  به  نظرسنجی  در  که  انتخابات  در  مشارکت  میزان 
می خورد، با آمار و ارقامی که از سوی وزارت کشور جمهوری 

اسالمی ایران تهیه شده، مطابقت دارد.

دادن 	  رای  شرایط  واجدین  از  درصد   ۶۶ مجموع  در 
مجلس  انتخابات  در  پیمایش  این  آماری  نمونه  در 
در  نیز  درصد   ۶۲ بودند.  داده  رای  اسالمی  شورای 
به  را  خود  آرای  رهبری  خبرگان  مجلس  انتخابات 

صندوق انداخته بودند.

بسیج رای دهندگان 

تعهد رای دهندگان و 
چرخش جهت آرا 

 میزان مشارکت 
در انتخابات 



خالصه
 مقدمه 



طریق  از  پیمایشی  تحقیقات  رشد  گذشته،  دهه  یک  طول  ر 
نظرسنجی در ایران چشمگیر بوده است. این نظرسنجی ها به دست 
از  کمتری  درصد  با  و  اندیشکده ها  تبلیغاتی،  و  تجاری  شرکت های 
اکثر  تمرکز  است.   گرفته  صورت  علوم اجتماعی  متخصصان  سوی 
شهروندان  نظرات  درباره  اقتصادی  و  اجتماعی  نظرسنجی های  این 
ایران نسبت به وقایع سیاسی بین المللی است؛ توافق هسته ای وین 
با عنوان اختصاری »برجام«  )برنامه جامع اقدام مشترک( که  ایران و قدرت های جهانی  میان 
و  اجتماعی  ارزش های  تغییرات  به  نسبت  ایران  ساکن  شهروندان  نظر  و  می شود  شناخته 
به  است.  نظرسنجی ها  قبیل  این  از  نمونه هایی  جنس،  دو  میان  روابط  همچون  فرهنگی 
موسسه های  دارد،  وجود  ایران  فضای  در  سوال ها  قبیل  این  به  نسبت  که  حساسیتی  دلیل 

نظرسنجی خارجی برای فعالیت در ایران با دشواری روبرویند.

قابل  نظرسنجی  برنامه های  تا  نداشتند  تمایلی  چندان  نیز  علوم اجتماعی  محققان  نتیجه،  در 
اطمینانی تدوین کنند که این قابلیت را داشته باشد که در داخل کشور اجرا شود. اندک شماری 
آن ها  مواجهه  نوع  و  ایران  شهروندان  سیاسی  رفتار  تا  دادند  نشان  عالقه ای  متخصصان  از 
حوزه  در  به ویژه  متخصصان،  بی میلی  این  کنند.  بررسی  را  کشور  داخلی  سیاسی  وقایع  با 

انتخابات در ایران بارز است. 

که  چالش هایی  و  دولتی  داده های  محدودیت  دلیل  به  علوم اجتماعی،  محققان  از  بسیاری 
ایران  باالی سیاست  به  پایین  از  درک  برای  از تالش  است،  ایران  داخل  در  پژوهش  راه  بر سر 
در  رقابت  و  جناح ها  یا  نخبگان  بر  تنها  پیشین  پژوهش های  تمامی  تقریبا  شده اند.  دل  سرد 

سطح ملی متمرکز بوده است. 

است:  کرده  برگزار  انتخابات   ۳۵ مجموع  در  ایران   ،۱۳۵۷ سال  در  اسالمی  انقالب  از  بعد  از 
انتخابات  و  ریاست جمهوری، خبرگان رهبری  انتخابات های مجلس شورای اسالمی،  رفراندوم، 
ما  دانش  ایران،  در  انتخابات  برگزاری  در  تناوب  این  به رغم  روستا.  و  اسالمی شهر  شوراهای 
در  تفاوت  است.  ناچیز  بسیار  آن ها  انتخاباتی  رفتار  و  انتخابات  در  شهروندان  مشارکت  درباره 
عالیق سیاسی، بسیج انتخاباتی و الگوهای رای دادن در میان رای دهندگان ایرانی به درستی 
بلوک های  به  را  ایران  جمعیت  تا  دارند  تمایل  که  روایت هایی  مهم تر،  این  از  نشده اند.  درک 
و  سیاسی  نخبگان  درباره  تحقیق  شایع  فرض   - کنند  تقسیم بندی  مشخص  و  ثابت  سیاسی 

رقابت جناحی در ایران - هیچ وقت بر اساس شواهد تجربی ارزیابی نشده اند. 

د



 سپاس و تقدیر

و  انسانی  علوم  سوئدی  بنیاد  از  گزارش  این  نویسندگان 
علوم اجتماعی )Riksbankens )Jubileumsfond و »مرکز 
مطالعات ایران و خلیج فارس شرمین و بیژن مصور رحمانی« 
از  که  می کنند  سپاس گزاری  پرینستون  دانشگاه  در  مستقر 
مایلیم  کردند.  حمایت  سخاوتمندانه  ایران،  اجتماعی  پیمایش 
ایران«،  پژوهش  اروپایی  »گروه  در  پارسی  روزبه  دکتر  از 
دکتر  سوئد،  لوند  دانشگاه  در  خاورمیانه«  مطالعات  »مرکز 
و  ایران  مطالعات  »مرکز  در  ماراگی  ریگان  و  هلدون  جان 

کنیم. تشکر  پرینستون  دانشگاه  در  فارس«  خلیج  

آرش  رحمانی،  مونا  کمک های  بدون  گزارش  این  تهیه 
نبود. ممکن  بن حلیم  لیال  و  پورابراهیمی 

و  ایکن  کریس  دکتر  از  مایلند  همچنین  گزارش  نویسندگان 
دکتر امانی جمال در گروه علوم سیاسی دانشگاه پرینستون 

کنند. و حمایت شان تشکر  نظرات  برای 

ساختار این
 گزارش پژوهشی
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زمانی  بازه  یک  در  که  است  پروژه ای  ایران«  اجتماعی  »پیمایش 
چندساله و به شیوه مصاحبه تلفنی انجام شد. تمرکز این تحقیق 
شهروندان  اقتصادی  و  اجتماعی  روابط  و  سیاسی  رفتار  بر 
دنبال  به  ایران  اجتماعی  پیمایش  است.  ایران  اسالمی  جمهوری 
مجلس  انتخابات  از  پس  بار،  یک  سال  چهار  هر  که  است  آن 
که  ایرانیانی  از  متناسب  احتمال  با  نمونه گیری  با  اسالمی،  شورای 
نماینده اقشار گوناگون جامعه باشند، داده جمع آوری کند. پروژه 
تا تصویری روش مند  آن است  به دنبال  ایران«  اجتماعی  »پیمایش 
کند؛  ترسیم  را  سیاسی  و  اجتماعی  پیچیده  زندگی  از  نوین  و 
اطالعاتی  و  کند  ارائه  مخاطب  به  را  مفیدی  دانش  که  تصویری 
با  مقایسه  قابل   که  دهد  قرار  دسترس شان  در  ایران  درباره  را 
به سرعت  که  باشد  توسعه ای  حال  در  کشورهای  سایر  اطالعات 

تغییرند. درحال 

نداشته  وجود  ایران  در  پروژه ای  چنین  که  است  دهه  چندین 
کیوان  میان رشته ای  پروژه  همکاری  ایران  اجتماعی  پیمایش  است. 
در  کالیفرنیا  دانشگاه  جامعه شناسی  گروه  استادیار  هریس، 
علوم  دکترای  دانشجوی  توانا،  دانیال  و  لس آنجلس )یوسی ال ای( 

سیاسی در دانشگاه پرینستون است.

»ایران ُپل«  موسسه  توسط  ایران  اجتماعی  پیمایش  اول  فاز 
شد.  انجام   ۲۰۱۶ دسامبر   ۲۹ تا   ۲۰۱۶ نوامبر   ۶ زمانی  مقطع  در 
برای  است.   -/+٪۱.۴ خطای  درصد  با   N=۵۰۰۵ تحقیق  نمونه  حجم 
تصادفی  تلفنی  تماس  با  نمونه گیری  شیوه  از  داده ها،  جمع آوری 
استفاده شد. این تماس های تصادفی ابتدا به تفکیک استان ها و 
نمونه ها  از تخصیص  بر مبنای جمعیت صورت گرفت. پس  سپس 
سرشماری  مبنای  )بر  کشور  استان   ۳۱ از  یک  هر  جمعیت  برمبنای 
۱۳۹۰/۲۰۱۱(، سکونتگاه ها نیز در پنج گروه جمعیتی طبقه بندی  سال 
دیگر  و چهار گروه  روستانشین  شدند: یک گروه مختص ساکنان 

شهرنشین.)۱( جمعیت  مختص 

به  سکونتی  گروه  پنج  این  مطابق  استانی  نمونه های  از  کدام  هر 
توزیع  بودند،  شده  شناسایی  سرشماری  در  که  جمعیتی  نسبت 
به شکل  منطقه  یک  این گروه ها،  از  یک  میان هر  در  شد. سپس 
تصادفی انتخاب شد. مصاحبه هایی که با این گروه صورت گرفت، 
انتخاب  تصادفی  شکل  به  که  گرفت  صورت  منطقه ای  همان  در 
از شماره تلفن های ثابت ساکنان  از این که فهرستی  شده بود. بعد 
هر  با  شدند،  انتخاب  تصادفی  شکل  به  که  شد  تهیه  مناطق  این 

خانوار تماس تلفنی برقرار شد.

خط  ایرانی،  خانوارهای   ٪۹۶ ایران«  آمار  »مرکز  گزارش  به  بنا 
داخل  از  پیمایش،  این  تلفنی  تماس های  همه   دارند.  ثابت  تلفن 
به  که  شهروندی  هر  از  آمار  جمع آوری  مسئوالن  شد.  انجام  ایران 
تماس تلفنی پاسخ داد، سن اهالی خانه را پرسیدند. به منظور حفظ  
افراد  از  آن ها پرسیده نشد. سپس یکی  نام  افراد،  حریم خصوصی 
بزرگسال خانه به شکل تصادفی و به شیوه جدول تصادفی انتخاب 

)۱(
دسته بندی  گروه   ۴ به  شهرنشینان 
شدند: شهرهایی با جمعیت باالی یک 
میلیون نفر، با جمعیت بین ۵۰۰ هزار تا 
یک میلیون نفر، شهرهایی با جمعیت 
بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر و شهرهایی که 

کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند. 

روش تحقیق
پیمایش 
اجتماعی ایران 
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تصادفی  طور  به  که  دهنده ای  پاسخ  با  اولیه،  تماس  از  بعد  شد. 
سوال های  تا  شد  گرفته  تماس  نیز  دیگر  بار   ۳ بود،  شده  انتخاب 

بیشتری مطرح و مصاحبه تکمیل شود.

مصاحبه های  محاسبه  بدون  نظرسنجی،  به  پاسخ گویی  درصد 
با  و  تلفنی  تماس  مرکز  یک  در  مصاحبه ها  بود.)۲(   ٪۶۴ ناتمام، 
انجام   )CATI( با کمک کامپیوتر«  تلفنی  از شیوه »تماس  استفاده 
به  هم زمان،  و  مرتب  طور  به  تلفنی،  مرکز  این  سرپرست های  شد. 
ایران  اجتماعی  پیمایش  مصاحبه های  داشتند.  نظارت  مصاحبه ها 

به زبان فارسی )۹۵٪(، آذری )۴٪( و کردی )۱٪( صورت گرفت.)۳(

حین  در  مستقیم  نظارت  تحت  یا  مصاحبه ها  سوم  یک  از  بیش 
با  دوباره  تماس  با  مصاحبه  یا  گرفت  صورت   )٪۲۴.۲( گفتگو 
بار دیگر بررسی شد )۹.۸٪(. ۶۵.۷٪ از مصاحبه  ها  مصاحبه شونده، 

توسط مصاحبه کنندگان زن انجام شد.

از پاسخ دهندگان به پیمایش اجتماعی ایران، طیفی از سوال های 
گوناگون درباره میزان مشارکت آن ها در انتخابات و عالقه شان به 
سیاست و انتخابات پرسیده شد. به طور کلی، بیشتر دانسته های 
طریق   از  ایرانیان،  انتخاباتی  رفتار  درباره  اجتماعی  علوم  محققان 
روایت های از باال به پایینی است که به نخبگان و جناح های سیاسی 
جمهوری اسالمی ایران می پردازند. »پیمایش اجتماعی ایران« قصد 
به  شهروندان  عالیق  تنوع  چندین ساله  زمانی  مقطع  یک  در  دارد 
سیاست، آگاهی سیاسی و دنبال کردن اخبار سیاسی به ویژه در بحث 

انتخابات را ثبت کند. 

یا   )٪۲۱.۱( بسیار  به سیاست  یا  ایران  اکثر شهروندان  به طور کلی، 
تا حدی )۳۴.۹٪( عالقه دارند )نمودار شماره ۱(. جای تعجب نیست 
مشارکت  دارند،  بیشتری  عالقه  سیاست  به  که  شهروندانی  که 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و مجلس شورای  بیشتری در 
اسالمی در سال ۱۳۹۴/۹۵ داشتند. در میان کسانی که اعالم کردند 
دارند،  اندازه ای عالقه  تا  یا  بسیار  کردن مسائل سیاسی  دنبال  به 
از  درصد   ۶۰ مقابل،  در  دادند.  رای   ۱۳۹۴/۹۵ انتخابات سال  در   ٪۷۲
شهروندانی که به دنبال کردن سیاست بی عالقه اند یا کمی عالقه 

دارند، در این انتخابات مشارکت داشته و رای دادند.

عالقه مردان به دنبال کردن مسائل سیاسی )۶۱.۸٪( در مقایسه با 
زنان )۴۹.۹٪( کمی بیشتر بود. همچنین پاسخ دهندگان از خانوار با 
آن ها که تحصیالت  به معنای  باالتر،  اجتماعی  اقتصادی −  سطح 
کردن  دنبال  به  بیشتری  عالقه  احتماال  دارند،  بیشتری  درآمد  و 

سیاست دارند.

)۲(
مبنای  بر  می آید  ادامه  در  که  نتایجی 
چاپ  در  شده  ارائه  استاندارد  تعاریف 
درباره  پژوهش  آمریکایی  انجمن  نهم 
محاسبه   )AAPOR( عمومی  افکار 
شمار  به  بنا   ،۱ تماس  نرخ  شد. 
تماس  آن ها  با  که  پاسخ دهندگانی 
با  تا  پذیرفتند  نهایتا  و  شد  گرفته 
آن ها مصاحبه صورت گیرد، به نسبت 
با آن ها تماس گرفته  کل افرادی که 
پاسخگویی ۱،  نرخ  است.   ٪۷۴.۶ شد، 
کامل  مصاحبه های  تعداد  به  بنا 
مصاحبه ها  کل  تعداد  بر  تقسیم 
بعالوه  ناتمام(  چه  و  کامل  )چه 
نشد  انجام  که  مصاحبه هایی  تعداد 
مصاحبه،  در  مشارکت  از  زدن  سرباز   (
تماس(  برقراری  عدم  مصاحبه،  قطع 
درخور  که  مواردی  تمام  بعالوه 
است،   نامشخص  مصاحبه بودن شان 
که  پاسخگویی ۴،  نرخ  است.   ٪۴۴.۳
را  ناتمام  مصاحبه های  تعریفش  در 
نرخ سرباز  نیز کنار می گذارد، ۶۴٪ بود. 
زدن از مصاحبه )نرخ عدم قبول ۳( نیز 

۱۰.۳٪ بود.

)۳(
موسسه  تلفنی  تماس  مرکز 
انجام  برای  افرادی  از  »ایران ُپل« 
مصاحبه  بهره می برد که بومی مناطق 
مختلف ایران هستند و به این زبان ها 
دارند:  تسلط  محلی  گویش های  و 
فارسی، آذربایجانی، گیلکی، مازندرانی، 
و  ترکمن  بلوچی،  عربی،  لری،  کردی، 

تاتی. 

زندگی سیاسی 
در چمش انداز 
تطبیقی 

عالقه به
سیاست
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این میزان عالقه ایرانیان به سیاست با دیگر کشورهای خاورمیانه 
افکارسنجی  پیمایش  دوره  چهارمین  در  است.  مقایسه  قابل 
بارومتر«  »عرب  موسسه  سوی  از  که  عرب  جهان  در  شهروندان 
الجزایر،  کشورهای  در   ۲۰۱۷ و   ۲۰۱۶ سال  در   )Arab Barometer(
 ٪۶۶.۶ شد،  انجام  تونس  و  فلسطین  مراکش،  لبنان،  اردن،  مصر، 
پاسخ دهندگان اعالم کردند که به سیاست بسیار یا تا حدی عالقه  

دارند.)4(

از پاسخ دهندگان پرسید که تا چه میزان  ایران  پیمایش اجتماعی 
اخبار سیاسی را دنبال می کنند. )نمودار ۲( درمجموع، اکثر ایرانیان 
این جا  می کنند.  دنبال  حدی  تا  یا  بسیار  را  سیاسی  اخبار   )٪۵۳.۳(
نیز مردان و شهروندانی از طبقه اقتصادی − اجتماعی باالتر اعالم 

کردند که اخبار سیاسی را بیشتر دنبال می کنند.

%30

%20

%10

%0
عالقه 
بسیار

تا حدی 
عالقه مند

کمی 
عالقه مند

بی عالقه نمی دانم

٪21.1

٪34.9

٪14.5

٪14.5

٪3.9

%30

%20

%10

%0
بسیار
زیاد

متوسط میزان 
محدود

هیچ وقت نمی دانم

آن ها  از پاسخ دهنگان پرسیده شد که میزان مراجعه و استفاده 
سوم  یک  از  بیش  است؟  اندازه  چه  تا  گوناگون  خبری  منابع  از 
سیمای  طریق  از  روزانه  را  کشور  سیاسی  اخبار   )٪۳۵.۶( ایرانیان 
جمهوری اسالمی ایران دنبال می کنند. در مقایسه ۱۲.۴٪ شهروندان 
جمله  از  اجتماعی  شبکه های  اپلیکیشن   طریق  از  را  سیاسی  اخبار 
ایران اخبار  از شهروندان  از نیمی  »تلگرام« پیگیری می کنند. بیش 

)4(
پیمایش »عرب بارومتر« 

دنبال کردن 
اخبار سیاسی

نمودار 1
عالقه به سیاست در 
میان ایرانیان 

نمودار 2
عالقه شهروندان ایران 
به اخبار سیاسی 

به طور کلی تا چه 
حد به سیاست عالقه 

دارید؟

اجتماعی  پیمایش  منبع: 
ایران )۲۰۱۶(  

تا چه حد اخبار 
سیاسی کشورمان را 

دنبال می کنید؟ 

اجتماعی  پیمایش  منبع: 
ایران )۲۰۱۶(  

٪17.1

٪36.2

٪21.7
٪24.5

٪0.4
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جمهوری  رسمی  تلویزیون  از  هفته  در  بار  یک  دست کم  را  سیاسی 
ایران  شهروندان  درصد  هجده  می کنند.  دنبال  ایران  اسالمی 
برای  اجتماعی  شبکه های  اپلیکیشن  از  هفته  در  بار  یک  دست کم 
خواندن اخبار سیاسی استفاده می کنند و ۱۵.۳٪ نیز دست کم یک بار 

در هفته روزنامه می خوانند )جدول شماره ۱(.

دانشگاهی  پژوهش های  بیشتر  این که  با 
سیاسی  اخبار  کردن  دنبال  بر  ایران  درباره 
دارند،  تمرکز  اجتماعی  شبکه های  طریق  از 
است  آن  از  حاکی  ما  تحقیق  یافته های 
سیمای  سیاسی،  اخبار  پیگیری  برای  که 
محبوب تری  منبع  ایران  اسالمی  جمهوری 

است.

هیچ وقت به ندرت چندبار در ماه
چندبار در 

هفته
روزانه

٪28.2 ٪11 ٪3.6 ٪21.5 ٪35.6 سیمای جمهوری اسالمی ایران

٪74.1 ٪8.9 ٪3.5 ٪8.2 ٪5.3 شبکه های ماهواره ای 

٪66.8 ٪12.2 ٪5.8 ٪9.5 ٪5.8 روزنامه 

٪77.3 ٪12.6 ٪3.7 ٪5.3 ٪1.1 هفته نامه

٪71.8 ٪10.9 ٪2.7 ٪6.2 ٪8.4 رادیو

٪70.4 ٪8.9 ٪3.3 ٪8.1 ٪9.2 اینترنت

٪68.3 ٪8.5 ٪5.1 ٪5.6 ٪12.4 اجتماعی شبکه های 

جدول شماره 1 
بسامد پیگیری اخبار 
سیاسی در ایران 

)نمونه پیمایش اجتماعی ایران(

منبع: پیمایش اجتماعی ایران 

در این جا نیز میزان استفاده از منابع و ابزارهای رسانه ای مختلف 
افکارسنجی  پیمایش  یافته های  با  اخبارسیاسی،  پیگیری  برای 
شهروندان جهان عرب که از سوی موسسه »عرب بارومتر« انجام 
شهروندان  استفاده  درصد   .)۲ شماره  )جدول  دارد  مطابقت  شد، 
الجزایر، مصر، اردن، لبنان، مراکش، فلسطین و تونس از تلویزیون 

و روزنامه ها مشابه درصدها در ایران است. 



 5
 

رفتــار انتخاباتــی و بســیج سیاســی در ایــران: نتایــج پیمایــش 
اجتماعــی ایــران

کوان هریس و دانیال توانا

EUROPEAN MIDDLE EAST
RESEARCH GROUP EMERG

هیچ وقت به ندرت چندبار در ماه
چندبار در 

هفته
روزانه

٪14.4 ٪15.8 ٪6.9 ٪23.8 ٪39 تلویزیون

٪60.3 19 ٪6.7 ٪7.4 ٪5.8 روزنامه

همچنین از شرکت کنندگان در پیمایش اجتماعی ایران، سوال هایی 
درباره میزان حمایت شان از جناح های سیاسی کشور پرسیده شد. 
همچنین از آن ها خواسته شد تا به رهبران سیاسی شناخته شده 
انحالل  از  بعد  از  رسمی  سیاسی  احزاب  فعالیت  دهند.  امتیاز  ایران 
آن  از  پیش  شد.  متوقف   ،۱۳۶۶ سال  در  اسالمی«  جمهوری  »حزب 
احزاب  از  بسیاری  فعالیت  نیز  اسالمی  انقالب  از  پس  کمی  یعنی 

سیاسی مخالف ممنوع شده بود.

بعد از انحالل حزب »جمهوری اسالمی«، چهره های شاخص سیاسی 
سیاسی  گفتمان  در  کردند.  ائتالف  یکدیگر  با  انتخابات  هنگام  در 
برده  نام  با عنوان »جناح های سیاسی«  ائتالف ها  این  از  ایران،  رایج 
می شود. این جناح ها را شبکه هایی از سیاست مداران و شمار اندکی 
از اعضای نهادهای مدنی و گروه های روحانیون تشکیل می دهند. 
می گیرد،  شدت  انتخابات  دوران  در  جناح ها  این  میان  رقابت های 
در  جناح ها  این  از  شهروندان  پایدار  حمایت  دقیق  میزان  برآورد  اما 

انتخابات های سراسری، کار دشواری است.

به یک معنا، دوران انتخابات زمانی است که جناح های سیاسی و 
نقش آفرینی  »حزب«  مثابه  به  مرتبطند،  آن ها  با  که  گروه هایی 
می کنند. در هفته های پیش از انتخابات دوره اول مجلس شورای 
اسالمی در سال ۱۳۹۴ این جناح ها با یکدیگر چندین و چند ائتالف 
کرده و فهرست های انتخاباتی گوناگونی برای حمایت از نامزدهای 
با  موارد  اکثر  در  که  فهرست هایی  دادند.  بیرون  خود  نظر  مورد 
یکدیگر هم پوشانی داشت. »لیست امید« یکی از این فهرست ها 
از سوی جناح »اصالح طلب« و »میانه رو« حمایت شد؛ حسن  بود 
کرد.  حمایت  لیست  این  از  نیز  کشور  فعلی  رئیس جمهور  روحانی، 
سران  سوی  از  که  است  فهرستی  اصول گرایان«  بزرگ  »ائتالف 

»اصول گرا« یا محافظه کار حمایت می شد.

در  مرزبندی ها  مدام  تغییر  همین طور  و  گروه ها  این  بودن  سیال 
را  آن  چه  بررسی  کار  سیاسی،  سرشناس  چهره های  میان  رقابت 
حزبی«  هواداری  یا  »تعلق  سیاسی  رفتار  بررسی  متخصصان  که 
مرور  به  ایران«  اجتماعی  »پیمایش  است.  کرده  دشوار  می نامند، 
زمان، درصدد ارزیابی تغییر ترجیحات سیاسی شهروندان در مواجهه 
از  تغییرند.  درحال  مدام  که  است  کشور  سیاسی  جناح های  با 
پاسخ دهندگان پرسیده شد »آیا معموال با یک جناح سیاسی خاص 
احساس نزدیکی می کنید؟« و از آن ها که به این سوال پاسخ منفی 
جناح های سیاسی کشور کمی  از  یکی  به  »آیا  پرسیده شد:  دادند، 

جدول شماره 2 
بسامد پیگیری اخبار 
سیاسی در جهان عرب 

)ARAB BAROMETER ۲۰۱۷( )نمونه( Arab Barometer منبع: پیمایش

سنجش 
ترجیحات سیاسی
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پرسش  این  به  او  پاسخ   اگر  می کنید؟«  نزدیکی  احساس  بیشتر 
جناح های سیاسی  از  یک  کدام  با  که  پرسیده شد  او  از  بود،  مثبت 
ایرانیان   ٪۶.۰ مجموع،  در  می کند؟   نزدیکی  احساس  بیشتر  کمی 
معرفی  اصول گرا  را  خود   ٪۴.۵ می دانند،  اصالح طلب  را  خود 
اعالم   ٪۱.۱ و  می دانند  »اعتدالیون«  از  یکی  را  خود   ٪۱.۱ می کنند، 

با جناح های سیاسی دیگری احساس نزدیکی دارند. کردند که 

که  گفتند  ایرانیان  از   ٪۱۰ از  بیش  کمی  تنها 
جناح های  از  یکی  به  را  خود  سیاسی  نظر  از 
نزدیک  اعتدال گرا  یا  اصول گرا  اصالح طلب، 

می دانند. 

به جناح های  اندک شهروندان  اقبال  نیست.  انتظار  از  دور  ارقام  این 
که  این   جمله  از  است؛  گوناگونی  عوامل  تاثیر  تحت  سیاسی 
و  جناح ها  است،  سیال  جناح ها  این  ایدئولوژیک  مرزبندی های 
مشخصی  ویژگی   انتخابات  دوران  در  آن ها  به  منتسب  نماینده های 
مطرح  چهره های  برنامه های  رئوس  و  نمی کنند  تکرار  تناوب  به  را 
مدام  می کنند،  شرکت  سراسری  انتخابات های  در  که  سیاسی 
)شوراهای  محلی  انتخابات  سطح  در  می شود.  تغییر  دستخوش 
انتخابات خبرگان  و همین طور  و مجلس شورای اسالمی(  اسالمی 

رهبری، انتخابات بیشتر بر ویژگی های فردی نامزد متمرکز است. 

ارتباط  مبنای  بر  این که  از  بیشتر  انتخابات ها  این  در  رای دهندگان 
برنامه  و  ایدئولوژی  سیاسی،  جناح های  با  نامزد  پیوسته  و  پایدار 
او  به  نامزد  فردی  ویژگی های  مبنای  بر  کنند،  او حمایت  از  مشخص 

رای می دهند. 

میزان نزدیکی رای دهندگان با جناح های سیاسی مشابه یافته های 
و  اوضاع  که  است  عربی  کشورهای  در  بارومتر«  »عرب  تحقیق 
در  دارد.  شباهت هایی  ایران  با  آن ها  انتخابات  و  سیاسی  احوال 
جناح های  از  یکی  به  نزدیک  را  خود  ایران  شهروندان   ٪۸۷.۱ مجموع 
تحقیق  در  که  عربی  کشورهای  میان  در  نمی دانند.  کشور  سیاسی 
که  کردند  اعالم  شهروندان   ٪۷۳.۵ شدند،  بررسی  بارومتر«  »عرب 
کشورشان،   در  موجود  سیاسی  احزاب  از  یکی  نمی کنند  احساس 
نماینده »باورهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی« آن ها است. این 
)5(آمار به ویژه در اردن )۹۷.۸٪(، مصر )۹۳.۳٪( و الجزایر )۸۳٪( باال بود.)5(

پیمایش »عرب بارومتر« 
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مجلس  سراسری  انتخابات  دوره  دهمین   ،۱۳۹۴ اسفندماه   ۷ در 
کرسی   ۲۹۰ نمایندگان  تا  شد  برگزار  ایران  در  اسالمی  شورای 
نماینده   ۲۸۵ انتخابی،  حوزه   ۲۰۲ مجموع  از  شوند.  انتخاب  مجلس 
یک  بین  انتخابی  حوزه های  از  یک  هر  سهمیه  می شوند.  انتخاب 
مجلس  کرسی های  از  تهران  سهم  اما  است،  نماینده  شش  تا 
کشور  در  انتخابی  حوزه  هفت  و  شصت  و  صد  است.  نماینده   ۳۰
یک نماینده انتخاب و به مجلس می فرستند، سهم ۳۵ حوزه انتخابی 
در کشور بیش از یک نماینده است. به جز این، پنج کرسی در مجلس 
)زرتشتیان،  است  شده  منظور  دینی«  »اقلیت های  نمایندگان  برای 
ارمنی های  برای  دو کرسی  و  و کلدانی،  آشوری  یهودیان، مسیحیان 

شمال و جنوب کشور(. 

تعداد  به  »رای  شیوه  از  اسالمی  شورای  مجلس  انتخاباتی  نظام 
شیوه  این  در  می کند.  استفاده  انتخابیه«  حوزه  هر  در  کرسی 
که  نمایندگی  کرسی  سهمیه  تعداد  همان  به  می تواند  رای دهنده 
را  نامزدهایی  تعیین شده،  انتخاباتی  یا منطقه خاص  آن حوزه  برای 
انتخاب و به آن ها رای دهند. نامزدها برای این که بتوانند وارد مجلس 
آرا را کسب کنند: در  شورای اسالمی شوند باید دست کم ۲۵ درصد 
باید دست کم  برنده  انتخاب شود،  باید  نماینده   ۱ تنها  حوزه هایی که 
انتخابات  اول  دور  در  را  خود  انتخابیه  حوزه  آرای  مجموع  چهارم  یک 
را به دست آورد،  کسب کند. اگر نامزدی نتواند این حداقل رای الزم 
دور دوم انتخابات بین ۲ نامزدی که بیشترین آرا را کسب کردند برگزار 
مجلس  در  کرسی   ۱ از  بیش  آن ها  سهم  که  مناطقی  در  می شود. 
است، نامزدها باید بتوانند همان میزان از حداقل رای را کسب کنند. 
مورد  نمایندگان  برابر  دو  تعداد  به  بکشد،  دوم  دور  به  انتخابات  اگر 
نیاز از میان کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشتند در مرحله 
دوم با یکدیگر رقابت خواهند کرد. دور دوم آخرین انتخابات مجلس 
میان  از  که  شد،  برگزار  انتخابیه  حوزه   ۵۵ در   ۱۳۹۵ اردیبهشت   ۱۰ در 
آن ها ۳۶ حوزه یک نماینده و ۱۹ حوزه چند نماینده در مجلس داشتند. 

مجلس  انتخابات  ایران،  اسالمی  جمهوری  تاریخ  در  اولین بار  برای 
خبرگان  انتخابات  با  همزمان   ۱۳۹۴/۹۵ سال  در  اسالمی  شورای 
تشکیل  روحانی   ۸۸ از  رهبری  خبرگان  مجلس  شد.  برگزار  رهبری 
ایران  اسالمی  جمهوری  رهبر  کار  بر  تا  می شوند  انتخاب  که  شده 
انتخاب  تازه ای  رهبر  و  عزل  را  وی  لزوم  صورت  در  و  کرده  نظارت 
با  انتخابی  حوزه های  از  سال   ۸ مدت  برای  نماینده   ۸۸ این  کنند. 
کرسی های  سهمیه بندی  می شوند.  انتخاب  کرسی  چندین  سهمیه 
خبرگان رهبری منطبق با مرزبندی های ۳۱ استان کشور تعیین شده 

است.

حوزه  براساس  رای  »سهمیه  نیز  رهبری  خبرگان  انتخاباتی  شیوه 
انتخابیه« است و رای دهندگان می توانند به همان تعداد سهمیه ای 
آن ها  به  و  انتخاب  را  نامزدهایی  شده،  تعیین  آن ها  حوزه  برای  که 
رای دهند. هر استان کشور بین ۱ تا ۶ نماینده را برای خبرگان رهبری 
خبرگان  کرسی های  از  تهران  سهمیه  این حال  با  می کند،  انتخاب 
خبرگان  انتخابات  دوره  چهارمین  از  بعد  است.  کرسی   ۱۶ رهبری، 

میزان مشارکت 
واجدین رشایط 
رای  دادن

انتخابات
مجلس شورای اسالمی 
و خبرگان رهبری
 درسال ۱۳۹4/۹5
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خبرگان  فعالیت  مدت  که  کرد  اعالم  دولت   ،۱۳۸۵ سال  در  رهبری 
بتواند  زین پس  دولت  تا  می دهد  افزایش  سال   ۲ را  چهارم  رهبری 
شورای  مجلس  انتخابات  با  هم زمان  را  رهبری  خبرگان  انتخابات 

اسالمی برگزار کند.

مصاحبه های »پیمایش اجتماعی ایران« از نوامبر ۲۰۱۶، شش ماه 
و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  نتایج  شدن  مشخص  از  بعد 
خبرگان رهبری، آغاز شد. بنا به اعالم وزارت کشور، ۵۴,۹۱۵,۰۲۴ نفر 
این  در  بودند.  انتخابات  در  شرکت  شرایط  واجد  ایران  شهروندان  از 
مجلس  انتخابات  در  شرایط(  واجدین   ٪۶۱( ۳۳,۴۸۰,۵۴۸ نفر  میان 
واجدین   ٪۶۱.۶( ۳۳,۸۴۷,۱۱۷ نفر  کردند؛  مشارکت  اسالمی  شورای 
صندوق  به  را  رهبری  خبرگان  انتخابات  برای  خود  رای  نیز  شرایط( 
از شهروندانی که می توانستند در  ۱۷,۶۲۵,۰۴۶ نفر  انداختند. در میان 
بودند،  داده  رای  نیز  اول  دور  در  و  کنند  شرکت  انتخابات  دوم  دور 

۵,۹۰۱,۲۹۷ نفر )۳۳.۵٪ واجدین شرایط( در دور دوم نیز رای دادند. 

ایران«  اجتماعی  »پیمایش  در  مشارکت کنندگان  پاسخ  بررسی 
نمونه   در  دارد.  تطابق  کشور  وزارت  سوی  از  اعالم شده  آمار  با 
انتخابات  در  شرایط  واجدین  از   ٪۶۶.۵ ایران«  اجتماعی  »پیمایش 
مجلس شورای اسالمی شرکت کرده بودند و ۴۹.۵٪ و ۶۶.۵٪ درصد 
نیز به ترتیب در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی و انتخابات 

مجلس خبرگان رهبری رای داده بودند.)۶(

برای بررسی  انتخابات  از  با نظرسنجی های قبل  این ارقام همچنین 
از  قبل  ماه  دو  است.  هم تراز  نیز  دهندگان  رای  تصمیم های 
مطالعات  »مرکز  سوی  از  که  نظرسنجی   ،۲۰۱۶ ژانویه  در  انتخابات، 
که  داد  نشان  شد،  انجام  مریلند  دانشگاه  در  امنیتی«  و  بین المللی 
۶۶.۹٪ ایرانیان به احتمال بسیار زیاد در انتخابات شرکت خواهند کرد، 
حدی  تا  گفتند  که  است  ایران  شهروندان   ٪۲۰.۳ با  مقایسه  در  این 

ممکن است که در انتخابات رای دهند.)7(

آن ها  مشارکت  درباره  همچنین  نظرسنجی  در  شرکت کنندگان  از 
نتیجه  در  که  انتخاباتی  شد.  سوال  نیز   ۱۳۹۲/۲۰۱۳ انتخابات  در 
وزارت  آمار  به  بنا  شد.  برنده  اندکی  اختالف  با  روحانی  حسن  آن 
شرکت  شرایط  واجد  که  ۵۰,۴۸۳,۱۹۲ نفر  مجموع  از  ایران،  کشور 
۳۶,۸۲۱,۵۳۸ نفر  بودند،  سال ۱۳۹۲  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
 ٪۷۶.۳ ایران«،  اجتماعی  »پیمایش  بررسی  در  دادند.  رای   )٪۷۲.۹(
رای  و  انتخابات شرکت کرده  آن  در  اعالم کردند که  پاسخ دهندگان 
انتخابات  در  آیا  که  بیاورند  یاد  به  نمی توانستند  که  افرادی  دادند. 
 ریاست جمهوری رای داده بودند یا خیر، در این درصد محاسبه نشدند

.)N=122;2.4% of the sample( 

باقی مانده این بخش، میزان مشارکت رای دهندگان در دو انتخابات 
در  اسالمی  شورای  مجلس  می کند: انتخابات  مقایسه  یکدیگر  با  را 
 .۲۰۱۳/۱۳۹۲ سال  در  ریاست جمهوری  انتخابات  و   ۲۰۱۶/۱۳۹۴ سال 

)۶(
از  بعـد  کـه  هـم  دیگـری  مطالعـات 
کشـورهای  در  انتخابـات  برگـزاری 
مشـابهی  روال  شـده،  انجـام  مختلـف 
مشـارکت  میـزان  کـه  کـردن  پیـدا  را 
واقعـی  مقـدار  از  بیشـتر  انتخابـات،  در 
دلیـل  بـه  ایـن  و  می شـود  گـزارش 
اسـت.  پاسـخ ها  بـودن  جهـت دار 
اغلـب  پاسـخ دهندگان  آن کـه  به ویـژه 
خـود  از  کـه  تصویـری  تـا  درصددنـد 
می کننـد،  ارائـه  مصاحبه گـر  بـه 
)پیش فـرض  باشـد.  مقبولـی  تصویـر 
در  مثـال،  بـرای  اجتماعـی.(  مقبولیـت 
آمریکایی هـا،  سیاسـی  رفتـار  بررسـی 
پیش فـرض پاسـخ منجـر بـه ایـن شـد 
رای دهنـدگان  مشـارکت  میـزان  کـه 
زده  تخمیـن  واقعیـت  از  بیشـتر   ٪۱۰ تـا 
شـود. در نتیجـه »مطالعـات تطبیقـی 
نظام هـای انتخاباتـی )CSES( در دوران 
اجتماعـی  »پیمایـش  پسـاانتخاباتی«، 
ایـران« تـالش کرد تـا از احتمـال وقوع 
»پیش فـرض پاسـخ« بکاهـد. برای این 
منظـور، مصاحبه گـران بـا اسـتفاده از 
پاسـخ دهندگان  سـراغ  بـه  زیـر  عبـارت 
دربـاره  مـردم  بـا  گفتگـو  »در  رفتنـد: 
کـه گاهـی  انتخابـات، متوجـه شـدیم 
شـهروندان بـه دلیـل بیمـاری یـا این کـه 
ندارنـد،  را  الزم  توانایـی  و  فرصـت 
دهنـد.  رای  انتخابـات  در  نمی تواننـد 
مایلیم از شـما بپرسـیم آیـا در انتخابات 
خبـرگان  و  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
دادیـد  رای   ۱۳۹۴ اسـفند   ۷ در  رهبـری 
پاسـخ دهندگان  از  سـپس  نـه.«  یـا 
انتخابـات  سـوال شـد: »بـرای دور اول 
یـک  مجلـس شـورای اسـالمی، کـدام 
نزدیک تـر  شـما  بـه  زیـر  گزینه هـای  از 
اسـت؟« گزینه هـا بدین شـرح بـود: "به 
در  واجـد شـرایط شـرکت  دلیـل سـنی 
انتخابـات نبـودم"، "در انتخابـات شـرکت 
فکـر  بدهـم  رای  این کـه  "بـه  نکـردم"، 
رای  "معمـوال  نـدادم"،  رای  امـا  کـردم، 
می دهـم، امـا این بـار رای نـدادم"، "رای 

دادم."

)7(
انتخابات  از  پیش  ایرانیان  »نگرش 
اقتصاد،  اسالمی:  شورای  مجلس 
ابراهیم  خارجی.  روابط  و  سیاست 
رمزی.  کلی  و  گلگر  نانسی  محسنی، 
 .۲۰۱۷ نوامبر   ۵ تاریخ  به  دسترسی 

 https://goo.gl/sTCLTE :بازبینی

راستی آزمایی  
نرخ رسمی مشارکت 
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دسته بندی های  از  وسیعی  طیف  میان  در  اندک،  استثناهایی  با 
دوم  دور  در  ترتیب  به  نیز  درصد   ٪۶۶.۵ و   ٪۴۹.۵ و  جمعیت شناختی 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری 

رای داده بودند ، میزان مشارکت مردمی ثابت است.)8(

 )۳ شماره  )نمودار  ایران  اجتماعی  پیمایش  به  مربوط  شواهد 
سال  انتخابات  در  مشارکت  نرخ  بودن  پایین تر  که  می دهند  نشان 
در  باشد.  زنان  میان  در  مشارکت  کاهش  خاطر  به  می تواند   ۱۳۹۴
تقریبا   )٪۷۶.۹( زنان  و   )٪۷۵.۸( در میان مردان  ۱۳۹۲، مشارکت  سال 
انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴، میزان مشارکت  اما در  بود  یکسان 
در میان زنان تا رقم ۶۲.۵٪  کاهش یافت در حالی که میزان مشارکت 

مردان ۷۰.۹٪ بود.

تفکیک آمار   
مشارکت رای دهندگان  

)8(
شود،  آسان تر  تفسیر  کار  این که  برای 
بر  مشخص  به طور  خالصه  این 
انتخابات مجلس شورای  در  مشارکت 
است.  متمرکز   ۱۳۹۴ سال  در  اسالمی 
در  که  پاسخ دهندگان   ٪۱۰.۵۶ تنها 
اعالم  دادند،  رای  مجلس  انتخابات 
رهبری  خبرگان  انتخابات  در  که  کردند 
تنها  ترتیب،  همین  به  ندادند.  رای 
خبرگان  انتخابات  در  که  آن ها   ٪۳.۶۲
انتخابات مجلس  در  دادند،  رای  رهبری 
شورای اسالمی شرکت نکردند. میزان  
مجلس  انتخابات  دو  میان  مشارکت 
در  رهبری  خبرگان  و  اسالمی  شورای 
تفاوتی  چندان  یکدیگر  با   ۱۳۹۴ سال 

ندارد. 

جنسیت

زن

مرد

%60                                %65                              %70                              %75                              %80

تحصیالت

کارشناسی 
ارشد یا دکتری 

کارشناسی 

دیپلم

زیردیپلم

%60                        %65                         %70                      %75                      %80                       %85

انتخابات  دو  هر  در  باالتر،  یا  کارشناسی  مدرک  با  پاسخ دهندگانی 
در   )۴ شماره  )نمودار  داشتند.  بیشتری  مشارکت   ۱۳۹۴/۹۵ و   ۱۳۹۲
این  میان  در  مشارکت   ،۱۳۹۲ سال  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
گروه  آن  مشارکت  این حال،  با  نداشت.  شدیدی  تفاوت  گروه ها 
به   ۱۳۹۴ انتخابات  در  ندارند  دانشگاهی  مدرک  که  شهروندان  از 
تنها   ،۱۳۹۴ انتخابات  در  کرد.  پیدا  کاهش   ۱۳۹۲ انتخابات  نسبت 
 ٪۶۴.۴ و  دارند  دبیرستان  دیپلم  مدرک  که  پاسخ دهندگان   ٪۶۳.۱
آن ها که دوران دبیرستان را به پایان نرساندند، در انتخابات شرکت 

کردند.

نمودار 3
مشارکت رای دهندگان در 
انتخابات ریاست جمهوری 
۱۳۹۲ و انتخابات مجلس 
شورای اسالمی ۱۳۹۴ 
ایران برمبنای تفکیک 
جنسیتی 

۲۰۱۳/۱۳۹۲
۲۰۱۶/۱۳۹۴

خطوط ۹5٪ بازه های 
اطمینان را نمایش می دهند.

اجتماعی  پیمایش  منبع: 
ایران )۲۰۱۶(  

۲۰۱۳/۱۳۹۲
۲۰۱۶/۱۳۹۴

خطوط ۹5٪ بازه های 
اطمینان را نمایش می دهند.

اجتماعی  پیمایش  منبع: 
ایران )۲۰۱۶(  

نمودار 4
مشارکت رای دهندگان در 
انتخابات ریاست جمهوری 
۱۳۹۲ و انتخابات مجلس 
شورای اسالمی ۱۳۹۴ 
ایران به تفکیک مدرک 
تحصیلی
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مشارکت  نرخ  کاهش  برای  ایران«  اجتماعی  »پیمایش  داده های 
نشان  را  توضیحی  دارند،  پایین تری  تحصیالت  که  شهروندانی 
می  دهد. در نظرسنجی »پیمایش اجتماعی ایران«، ۶۹.۹٪ افرادی که 
در سال ۱۳۹۲ به حسن روحانی رای دادند، تحصیالتی کمتر از مدرک 
دانشگاهی  مدرک  بدون  افراد  تمام  میان  در  داشتند.  دانشگاهی 
که در انتخابات ۱۳۹۲ رای دادند، ۶۳.۸٪ به روحانی رای دادند. کاهش 
بعد  که  باشد  علت  این  به  شاید   ۱۳۹۴ انتخابات  در  مشارکت  میزان 
تحصیالت  با  شهروندان  از  بسیاری   ،۹۲ سال  در  روحانی  به  رای  از 
پایین تر دیگر تمایلی نداشتند تا به نامزدهایی رای دهند که از سوی 

اصالح طلبان یا اعتدال گرایان حمایت می شوند. 

در میان پاسخ دهندگانی که سن بیشتری دارند، نرخ مشارکت در هر 
دو انتخابات ثابت است. اما رای دهندگانی که سن کمتری دارند، در 
)نمودار شماره ۴(.  داشتند  بیشتری  مشارکت   ۱۳۹۴ سال  انتخابات 
میزان مشارکت آن ها که در انتخابات ۱۳۹۲ برای اولین بار رای می دادند 
)افرادی که بین ۲۲ تا ۲۵ سال سن داشتند(، کمی کمتر از گروه افراد 
با   )٪۶۹.۱( دادند.  رای   ۱۳۹۲ ریاست جمهوری  انتخابات  در  باالتر  سن  با 
این حال، در انتخابات سال ۱۳۹۴، میزان مشارکت گروه رای دهندگانی 

که بین ۲۲-۲۵ سال سن داشتند، به ۷۳.۲٪ افزایش پیدا کرد. 

دلیل  این  به  شاید   ۱۳۹۴ انتخابات  در  جوانان  مشارکت  نرخ  افزایش 
نامزد  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  در  اصالح طلبان  که  باشد 
سال  در  مجلس  انتخابات  در  محدودشان  مشارکت  از  شدند.)بعد 
جناح  به  رای دهندگان  ساله،   ۲۵ تا   ۲۲ سنی  گروه  میان  در   )۱۳۹۰
گروه  این  درصد  دو  و  سی  دادند.  نشان  تمایل  سیاسی  مشخص 
این   ٪۲۳.۷ درمقایسه  دادند،  رای  اعتدال گرایان  و  اصالح طلبان  به 

جوانان به اصول گرایان رای دادند. 

هر  که  شد  سوال  همچین  نظرسنجی  در  شرکت کنندگان  از 
یک شنبه ها(  عبادت  )یا  جمعه  نماز  مراسم  در  یک بار  چند وقت 
مراسم  در  که  افرادی  از  گروه  آن  مشارکت  نرخ  می کنند.  شرکت 
با یکدیگر  انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴  نمازجمعه شرکت نمی کنند، در دو 

متفاوت است. )نمودار شماره ۶( 

%60                                                  %70                                                  %80

56 +

46 - 55

 36 -45

26 - 35

22 - 25

19 - 21

سن

نمودار 5
مشارکت رای دهندگان در 
انتخابات ریاست جمهوری 
۱۳۹۲ و انتخابات 
مجلس شورای اسالمی
 ۱۳۹۴ ایران به تفکیک 
تفکیک گروه سنی 

۲۰۱۳/۱۳۹۲
۲۰۱۶/۱۳۹۴

خطوط ۹5٪ بازه های 
اطمینان را نمایش می دهند.

اجتماعی  پیمایش  منبع: 
ایران )۲۰۱۶(  
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پیدا  حضور  نمازجمعه  مراسم  در  بیشتر  که  آن هایی  مشارکت  نرخ 
از افرادی است که گفتند هرگز  انتخابات بیشتر  می کنند، در هر دو 
در نماز جمعه شرکت نمی کنند. در میان افرادی که اعالم کردند هرگز 
به مراسم نمازجمعه نمی روند، نرخ مشارکت در انتخابات از ۶۸.۲٪ در 

سال ۱۳۹۲ به ۵۳.۴٪ در سال ۱۳۹۴ کاهش پیدا کرد. 

شرکت در مراسم نماز جمعه

%50                                  %60                                  %70                                  %80

هرگز

به ندرت

گاهی اوقات

بیشتر مواقع

همیشه

۲۰۱۳/۱۳۹۲
۲۰۱۶/۱۳۹۴

خطوط ۹5٪ بازه های 
اطمینان را نمایش می دهند.

اجتماعی  پیمایش  منبع: 
ایران )۲۰۱۶(  

نمودار 6
مشارکت رای دهندگان در 
انتخابات ریاست جمهوری 
۱۳۹۲ و انتخابات 
مجلس شورای اسالمی 
۱۳۹۴ ایران به تفکیک 
میزان رشکت در مرامس 
نماز جمعه  
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از  پس  پارلمانی(  و  ریاست جمهوری  )انتخابات  ایران  انتخاباتی  نظام 
انقالب اسالمی در سال ۱۳۵۷ تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده 
باقی  این که یکسان  با  رای گیری کشور،  این حال سیستم  با  است. 
در  همواره  که  آن ها  برای  حتا  گوناگون  دالیل  به  می تواند  مانده، 

انتخابات شرکت یا اخبارش را دنبال می کنند، گیج کننده باشد.

ندارند.  وجود  کشور  در  رسمی  سیاسی  احزاب  این که  نخست 
عرصه  دو  هر  در  اجرایی  و  قانون گذار  نهادهای  به  ورود  داوطلبان 
اساسی«  قانون  نگهبان  »شورای  سوی  از  ابتدا  باید  ملی،  و  محلی 
 ۱۲ از  متشکل  نهادی  نگهبان«،  »شورای  شوند.  صالحیت  تایید 
کشور  انتخابات های  بر  نظارت  وظیفه ی  که  است  انتصابی  عضو 
اسالمی  شورای  مجلس  مصوب  قوانین  همه  است.  عهده دار  را 
و  کشور  اساسی  قانون  با  تا  برسند  شورا  این  تایید  به  باید  نیز 
داوطلبان  این که  از  بعد  باشند.  نداشته  مغایرتی  اسالم  آموزه های 
به تایید رسمی شورای نگهبان رسیدند، »جناح های سیاسی« که از 
از  سوی چهره های شاخص کشور هدایت می شوند، فهرست هایی 
را تهیه کرده  نامزدهای مورد تایید و حمایت خود در سراسر کشور 
و اعالم می کنند. فهرست های انتخاباتی معموال با نظارت و هدایت 
با  که  چهره هایی  می شود.  بسته  سیاسی  سرشناس  چهره های 
یکی از گرایش های سیاسی کشور − اصالح طلبان، اصول گرایان 

)محافظه کاران( و اخیرا اعتدال گرایان − ارتباط دارند.  

چندیـن  در  هم زمـان  گاه  انتخاباتـی  سرشـناس  نامزدهـای  نـام 
فهرسـت انتخاباتـی بـه چشـم می خـورد. گاه نیـز ایـن افـراد تصمیـم 
قـرار  انتخاباتـی  فهرسـت های  از  هیچ یـک  در  نامشـان  می گیرنـد 
نگیـرد و بی نیـاز از حمایـت جناح هـا، بـه عنـوان »نامزد مسـتقل« وارد 
جملـه  از  انتخاباتـی،  نامزدهـای  سـایر  شـوند.  انتخاباتـی  رقابت هـای 
مطـرح  فهرسـت های  در  را  خـود  نمی تواننـد  سیاسـی  تازه کارهـای 

دهنـد. جـای  جناح هـا  انتخاباتـی 

درون  و  مابین  که  جابجایی های  و  تغییرات 
مرزبندی های جناحی وجود دارد، همچنین شیوه 
سیاسی  سرشناس  چهره های  میان  رقابت 
باشند  نکته  این  توضیح  دالیل  از  می تواند 
شرکت کنندگان  از  اندکی  شمار  تنها  چرا  که 
جناح  یک  با  که  کردند،  اعالم  نظرسنجی  در 

سیاسی مشخص، احساس نزدیکی دارند. 

یکدیگر  یا  شهروندان  سیاسی  ترجیح  که  است  این  دوم  نکته 
تفاوت بسیار دارد. در حالی که بعضی شهروندان به تمامی اعضای 
اخذ  به محل  با خود  را  لیست  )و  رای می دهند  لیست مشخص  یک 
بنویسند(،  آن  روی  از  دقیق  را  نامزدها  همه  اسامی  تا  می برند  رای 

رفتار 
رای دهندگان

 ویژگی های
 منحصر به فرد
سیاست در ایران
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برخی دیگر از رای دهندگان نه به لیستی مشخص، که به افراد، فارغ 
که  معناست  این  به  این  می دهند.  رای  آن ها،  سیاسی  گرایش  از 
نامزدهایی که به آن ها رای  نام تک تک  برخی شهروندان نمی توانند 
رای  نامزدی  به  افراد  برخی  است  ممکن  بیاورند.  خاطر  به  را  داده اند 
از جناح ها و فهرست ها حمایت شده،  از سوی یکی  داده  باشند که 
نداشته  آن ها تفاوتی  برای  یا  نبودند  این حمایت  در جریان  آن ها  اما 
که این نامزد، از سوی چه جناحی حمایت شده است. در برخی موارد 
نیز فهرست های مختلف، همگی باهم از یک نامزد حمایت کردند و 
این احتمال وجود دارد که رای دهندگان نمی دانستند »جناح رقیب« 

نیز از همان داوطلبی حمایت کرده که آن ها به وی رای دادند. 

سوم این که شهروندان لزوما به همان تعداد سهمیه کرسی های 
ایران  در  نمی دهند.  رای  خود  زندگی  محل  انتخابیه  حوزه  انتخاباتی 
سیستم »ثبت نام رسمی رای دهندگان« وجود ندارد. واجدین شرکت 
سراسر  در  رای  اخذ  حوزه های  از  هریک  در  می توانند  انتخابات،  در 
به  این  بیاندازند.  صندوق  در  را  خود  رای  و  کرده  پیدا  حضور  کشور 
این معناست که ممکن است برخی رای دهندگان تنها به یک نامزد 
رای دهند، درحالی که در حوزه انتخاباتی شان، می توانستند به شمار 
شهروندان  که  است  ممکن  همچنین  دهند.  رای  افراد  از  بیشتری 
یا  انتخاباتی  گوناگون  لیست های  از  را  خود  نظر  مورد  نامزدهای 
است  ممکن  این که  یا  کنند.  انتخاب  سیاسی  مختلف  گرایش های 
نامزدهای  از  نام یکی  انتخاباتی رای دهند، اما  از لیست های  به یکی 

مستقل را به جای یکی از افراد لیست، در برگه رای خود ثبت کنند:

در  جناحی  تقسیم بندی های  به همراه  منحصربفرد  ویژگی های  این 
رای  بررسی  و  نظرسنجی  برای  را  محققان  توانایی  سراسری،  سطح 
و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات های  در  به ویژه  شهروندان، 

مجلس خبرگان رهبری، دشوار می کند.

بسـیاری از روش هـای »نظرسـنجی« و بررسـی 
سـایر  در  کـه  رای دهنـدگان  انتخاباتـی  رفتـار 
کشـورها امتحـان خـود را پـس داده اسـت، در 

نیسـتند. پاسـخگو  ایـران 

»پیمایش  نظرسنجی  در  که  افرادی  آرای  انتخاب  بررسی  برای 
از  هریک  درباره  جداگانه  آن ها  از  کردند،  شرکت  ایران«  اجتماعی 
انتخابات  دوم  دور  و  اول  دور  شد:  پرسش   ۱۳۹۴ سال  انتخابات   ۳

مجلس شورای اسالمی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری. 

به  »آیا فقط  پرسش شد:  ابتدا  در  نظرسنجی  در  از شرکت کنندگان 
یک نامزد رای دادید یا به چندین نامزد؟« سپس از آن ها سوال شد: 
»نامزد یا بیشتر نامزدهایی که به آن ها در دور اول و دوم انتخابات 
انتخابات  در  آن ها که  از  دادید، عضو کدام گروه سیاسی اند؟«  رای 

رای انتخابی در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی 
سال ۱۳۹۴
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بیشتر  یا  »نامزد  شد:  سوال  بودند،  کرده  شرکت  رهبری  خبرگان 
سیاسی  گروه  کدام  به  بیشتر  دادید  رای  آن ها  به  که  نامزدهایی 
در  شرکت کنندگان  انتخابات ها،  این  از  یک  هر  در  نزدیک اند؟« 
اصول گرایان،  بودند:  روبرو  گزینه ها  فهرست  این  با  نظرسنجی 
دیگران  ترکیبی،  فهرست  مستقل ،  اعتدال گرایان،  اصالح طلبان، 

و هیچ کدام. 

اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  اول  دور  در  که  آن ها  میان  در 
دادند؛  رای  اعتدال گرایان  یا  اصالح طلبان  به   ٪۲۶.۷ کردند،  شرکت 
۱۹.۸٪ رای خود را به نام نامزدهای اصول گرا در صندوق انداختند و 
۹.۷٪ به ترکیبی از نامزدها از جریان های مختلف سیاسی رای دادند. 
مستقل،  نامزدهای  گزینه های  نظرسنجی  در  شرکت کنندگان   ٪۸.۵

دیگران یا »هیچ کدام« را انتخاب کردند. )نمودار شماره ۷(

بیش از یک سوم شرکت کنندگان در نظرسنجی )۳۵.۴٪( از وابستگی 
اطالعی  بودند،  داده  رای  آن ها  به  که  نامزدهایی  یا  نامزد  سیاسی 
نداشتند.این امر می تواند هم به این دلیل باشد که پاسخ دهندگان 
از گرایش سیاسی نامزد مد نظر خود اطالع نداشتند و هم می تواند 
به این دلیل باشد که گرایش سیاسی نامزد / نامزدها اولویت آن ها 

برای انتخاب نبوده است.

%30

%20

%10

%0
اصالح طلبان اصول گرایان فهرست 

ترکیبی
مستقل / دیگران /

هیچ کس
اعتدال گرایان نمی دانم

%20.7 %19.8

%9.7 %8.5
%6

%35.4

اجتماعی  پیمایش  منبع: 
ایران )۲۰۱۶(  

نمودار 7
انتخاب رای جناحی 
در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی ۱۳۹۴:  
دور اول 

در نمونه گیری »پیمایش اجتماعی ایران«، ۱۵ درصد از شرکت کنندگان 
بودند.  کرده  شرکت  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوم  دور  در 
انتخاب های  از  بازتابی  استثنا،  با چند مورد  در دور دوم  افراد  انتخاب 
از نظر تاریخی همیشه مشارکت در  با این که  آن ها در دور اول بود. 
شمار  که  )چرا  است  مواجه  چشمگیر  کاهش  با  انتخابات  دوم  دور 
افراد واجدشرایط شرکت در دور دوم بسیار کمتر از دور اول است(، 

رای برمبنای گرایش جناحی نامزد در دور دوم رایج تر است. 

بود:  مشهود  ایران«  اجتماعی  »پیمایش  نمونه گیری  در  تفاوت  این 
۳۲.۷٪ افرادی که در دور دوم انتخابات مجلس رای دادند، به نامزد یا 
نامزدهای اصالح طلب رای دادند و ۳۰.۸٪ رای خود را به نام  نامزد یا 
نامزدهای اصول گرا در صندوق انداختند. در انتخابات دور دوم، شمار 
شرکت کنندگان در نظرسنجی که از وابستگی جناحی نامزدی که به 
او رای دادند مطلع نبودند، تا ۹٪ کاهش پیدا کرد. )نمودار شماره ۸( 
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دالیل متعددی می تواند توضیح این نکته باشد که چرا در دور دوم 
به وی  نامزدی که  وابستگی جناحی  از  افرادی که  انتخابات، شمار 

رای دادند مطلع نیستند، تا این اندازه کاهش پیدا کرده است. 

شمار  ایران،  انتخاباتی  نظام  ویژگی های  دلیل  به  دوم  دور  در 
بعد  اندک است.  ندارند،  نامزدهایی که وابستگی سیاسی مشخص 
اعالم می شود، جناح های سیاسی  انتخابات  اول  نتایج دور  این که  از 
کشور برای این که شمار نمایندگان خود در مجلس را افزایش دهند، 
در اعالم حمایت و گنجاندن نام  نامزدها در لیست های انتخاباتی خود 
فعال تر می شوند. بسیاری از این لیست ها در دور دوم از نامزدی اعالم 
فهرست  در  نامزد  آن  نام  انتخابات،  اول  دور  در  که  می کنند  حمایت 
دانش  و  عالقه  که  افرادی  می توانند  عوامل  این  نبود.  جناح ها  این 
سیاسی بیشتری دارند را تشویق کنند تا در دور دوم شرکت کرده و 

رای دهند. 

نشان  ایران«  اجتماعی  »پیمایش  نظرسنجی 
می دهد افرادی که در انتخابات دور دوم شرکت 
رای  دور دوم  آن ها که  با  در مقایسه  می کنند، 
سیاسی اند،  جناحی  هوادار  بیشتر  نمی دهند، 
دنبال  نزدیک  از  بیشتری  دقت  با  را  انتخابات 

می کنند و آگاهی سیاسی بیشتری دارند.

گرایش  افراد در انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری 
انتخابات خبرگان  با یکدیگر تفاوت دارد. ماهیت فهرست بستن در 
مجوز  که  نامزدهایی  دارد.  بارزی  تفاوت  مجلس  انتخابات  با  رهبری 
یا »مجتهد«  باید  پیدا می کنند  را  رهبری  انتخابات خبرگان  در  حضور 
اغلب  نامزدها  این  باشند.   خوانده  اسالمی  فقه  و  حقوق  یا  باشند 
سیاسی،   وابستگی  از  بی نیاز  و  ملی  و  گسترده  سطحی  در  خود 

شناخته شده اند. 

%30

%20

%10

%0
اصالح طلبان اصول گرایان فهرست 

ترکیبی
مستقل / دیگران /

هیچ کس
اعتدال گرایان نمی دانم

%32.7 %30.8

%9.3 %10.6

%7.6
%9

اجتماعی  پیمایش  منبع: 
ایران )۲۰۱۶(  

نمودار 8
انتخاب رای جناحی 
در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی ۱۳۹۴:  
دور دوم 
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بسیاری از این روحانیون یا فقها، برخالف آن هایی که وارد رقابت های 
جناح بندی های  به  شدن  وارد  از  می شوند،  اسالمی  شورای  مجلس 
این  از  بسیاری  رای دهندگان  می کنند.  اجتناب  کشور  سیاسی 
دلیل  به  امر  این  می شناسند.  رهبری  خبرگان  به  ورود  نامزدهای 
بلکه  نیست،  رهبری  خبرگان  نامزدهای  احتمالی  سیاسی  وابستگی 

به دلیل مقام و منصب  یا کسوت روحانیت آن ها است.

با این که ۴۲.۸٪ شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند گزینه انتخابی 
خود در انتخابات خبرگان رهبری را وابسته به جناح سیاسی خاصی 
ندانستند، اما رای دهندگان تقریبا به یک میزان به  نامزدهای نزدیک 
دادند.  رای  نامزدهای اصول گرا  و  اعتدال گرایان   / به اصالح طلبان 
دادند  رای  اعتدال گرا   / اصالح طلب  نامزدی  به  رای دهندگان   ٪۱۷.۶
صندوق  در  اصول گرا  نامزدهای  از  یکی  نام  به  را  خود  رای   ٪۱۸ و 

)نمودار شماره ۹(   انداختند. 

%40

%30

%20

%10

%0
اصالح طلبان اصول گرایان فهرست 

ترکیبی
مستقل / دیگران /

هیچ کس
اعتدال گرایان نمی دانم

%11.8

%18

%8.7 %11.5

%5.8

%42.8 نمودار 9
انتخاب رای جناحی در 
انتخابات خربگان رهربی 
سال ۱۳۹۴ در ایران

اجتماعی  پیمایش  منبع: 
ایران )۲۰۱۶(  

دشوار است که بتوان با رجوع به آمار انتخاباتی که توسط وزارت 
سیاسی  تعلق  به  مربوط  خاص  اطالعات  شده،  منتشر  کشور 
و  استخراج  را  سیاسی  جناح های  به  آن ها  وابستگی  و  نامزدها 
راستی آزمایی کرد. به طور غیررسمی  شیوه جمع آوری و دسته بندی 
سیاسی  رهبران  و  روزنامه نگاران  پژوهش گران،  میان  داده ها 
وارد  و  شده  انتخابات  برنده  که  را  نامزدی  که  است  شیوه  این  به 
پیش  که  می کنند  منتسب  جناحی  همان  به  شده،  شورا  یا  مجلس 
خود  انتخاباتی  فهرست  در  را  او  نام  و  کرد  حمایت  او  از  انتخابات  از 
گنجاند. اما وزارت کشور آماری  برمبنای وابستگی جناحی نامزدها 
به دقت  را سخت می کند که  آماری، کار  نبود چنین  نمی کند.  منتشر 
که مجموع حمایت  داد  انتخابات تشخیص  کامل  نتایج  بررسی  با  و 
بوده  میزان  چه  تا  کشور  سیاسی  جناح های  از  هریک  از  انتخاباتی 

است.



 17
 

رفتــار انتخاباتــی و بســیج سیاســی در ایــران: نتایــج پیمایــش 
اجتماعــی ایــران

کوان هریس و دانیال توانا

EUROPEAN MIDDLE EAST
RESEARCH GROUP EMERG

در  شرکت کنندگان  از  نظر،  مورد  نامزد  انتخاب  بخش  پایان  در 
انتخابات  در  آن ها  مشارکت  درباره  ایران«  اجتماعی  »پیمایش 
انتخابات  در  که  افرادی  از  شد.  پرسش  نیز   ۱۳۹۲ ریاست جمهوری 
ریاست جمهوری  انتخابات  بودند، سوال شد: »در  ۱۳۹۲ شرکت کرده 
۱۳۹۲ به چه کسی رای دادید؟« اسامی هر ۶ نامزد ریاست جمهوری در 
در نظرسنجی  برای شرکت کنندگان  ترتیب خاص  بدون  انتخابات  این 

خوانده شد. 

خبرگان  و  اسالمی  شورای  مجلس  اخیر  انتخابات  نتایج  برخالف 
انتخابات  در  شرکت کنندگان  رای  اعتبار  بررسی  و  تخمین  رهبری، 

ریاست جمهوری، آسان تر است. )نمودار شماره ۱۰( 

بر اساس آمار وزارت کشور، حسن روحانی ۵۰.۶٪ مجموع آرای معتبر 
انتخابات را کسب کرد. این درصد در نظرسنجی »پیمایش اجتماعی 
ایران« ۵۴٪ است. در آمار وزارت کشور درصد آرای محمدباقر قالیباف 
۱۶.۶٪ است. در مقایسه در  را داشت،  آرا  از روحانی بیشترین  که بعد 

نظرسنجی ما قالیباف ۱۵.۴٪ آرا به کسب کرده بود. 

ریاست جمهوری در  انتخابات  نامزد دیگر  از چهار  آرای هر یک   میزان 
وزارت  آمار  از  کمتر  اندکی  ایران«  اجتماعی  »پیمایش  نمونه گیری 
علی اکبر   ،)٪۱۰.۵( رضایی  )۱۱.۳٪(، محسن  جلیلی  است: سعید  کشور 
والیتی )۶.۱٪( و محمد غرضی )۱.۲٪(. تفاوت درصدها می تواند به این 
»پیمایش  در  شرکت کنندگان  از  قابل توجهی  گروه  که  باشد  دلیل 
در  که  بیاورند  خاطر  به  نمی توانستند   )٪۱۳.۳( ایران«  اجتماعی 

انتخابات ۱۳۹۲ به کدام نامزد رای دادند. 

عامل  که  می دهد  نشان  همچنین  دیگر  حوزه های  در  پژوهش 
مطالعات  است.  مطرح  نیز  حاکمیت  به نفع  پاسخ ها  جهت دار 
برنده  آرای  میزان  اغلب  است،  نظرسنجی  برمبنای  که  انتخاباتی 
برعکس  و  می کنند  گزارش  واقعی  حد  از  بیشتر  کمی  را  انتخابات 

میزان آرای بازندگان انتخابات کمتر از حد واقعی نشان می دهند. 

رای انتخابی در انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۳۹۲ 

VOTE SWITCHING
ACROSS ELECTIONS
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نمی دانم               غرضی                   والیتی                 رضایی                  جلیلی                 قالیباف                روحانی

%54

%15.4
%7.1

%5.6 %3.9
%0.7

%13.3

نمودار 10
میزان آرای هر یک از 
نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۳۹۲ 

اجتماعی  پیمایش  منبع: 
ایران )۲۰۱۶(  
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 ۱۳۹۲ ریاست جمهوری  انتخابات  در  شهروندان  آرای  میان  مقایسه 
که  می سازد  آشکار   ،۱۳۹۴ اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  و 
چطور ترجیحات شهروندان در ۳ سال گذشته تغییر یافته است. 
نمودار شماره ۱۱ مقایسه میان آن هایی است، که در انتخابات ۱۳۹۲ 
و ۱۳۹۴ رای دادند. برای ساده تر کردن تفسیر این داده ها، قالیباف، 
»اصول گرایان«  گروه  در  همگی  غرضی  و  والیتی  رضایی،  جلیلی، 

جا داده شدند.

یـا  اصالح طلبـان  بـه   ۱۳۹۴ انتخابـات  در  کـه  گروهـی  آن  میـان  در 
۷۴.۱٪ در انتخابـات ریاسـت جمهوری ۱۳۹۲  اعتدال گرایـان رای دادنـد، 
بـه روحانـی و باقـی بـه نامزدهای اصول گـرا رای داده بودنـد. در میان 
در   ٪۳۵.۵ دادنـد،  رای  اصول گرایـان  بـه   ۱۳۹۴ سـال  در  کـه  آن هـا 

بودنـد.  داده  رای  روحانـی  حسـن  بـه  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای 
از  توجهی  قابل  میزان  و  ناهمگونی  اسالمی، 

چرخش جهت آرا وجود دارد. 

2013                                                                                        2016 

روحانی
)اعتدال گرا،
 اصالح طلب(

اصول گرایان 

اصالح طلبان

اعتدال گرایان

مستقل/ترکیبی/دیگران

اصول گرایان

نمی دانم

نمودار 11
رای انتخابی در انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۳۹۲ 
)سمت چپ(
 و انتخابات مجلس 
شورای اسالمی ۱۳۹۴ 
)سمت راست( 

چرخش جهت آرا
 بین انتخابات ها 

اجتماعی  پیمایش  منبع: 
ایران )۲۰۱۶(  

نمونه  از میان آن گروه از شرکت کنندگان در نظرسنجی جمع آوری شد که در هر دو انتخابات شرکت کرده و این اطالعات 
را در اختیار ما گذاشتند که در هر انتخابات به کدام نامزد و جناح های سیاسی رای دادند. 

خطوط آن هایی را که به روحانی یا یکی از نامزدهای اصول گرا رای دادند به جناح سیاسی وصل می کند که انتخاب 
شرکت کنندگان نظرسنجی در انتخابات مجلس شورای اسالمی بود. 
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و  پیش بینی ناپذیر  اما  کوتاه  ایران  در  انتخاباتی  کارزار  دوران 
همراه با تحوالت سریع است. نه شهروندان و نه اعضای جناح های 
سیاسی تا یک ماه قبل از روز انتخابات نمی دانند که شورای نگهبان 
تایید خواهد کرد.  را  انتخابات  در  صالحیت کدام متقاضیان شرکت 
جناح های  شدند،  صالحیت  تایید  که  افرادی  اسامی  اعالم  از  بعد 
سیاسی روند لیست بستن و اعالم حمایت از نامزدها را آغاز می کنند 

و کارزار تبلیغات انتخاباتی در سراسر کشور کلید می خورد.

پنج هفته قبل از انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری، 
در تاریخ ۲۷ دی، شورای نگهبان اسامی افرادی را که صالحیت آن ها 
برای نامزدی تایید شده بود، اعالم کرد. کارزار تبلیغاتی به مدت یک 
هفته از تاریخ ۲۹ بهمن تا ۵ اسفند آغاز شد، در تاریخ ۶ اسفند نیز بنا 

به قانون هرگونه تبلیغات انتخاباتی متوقف شد.

عالقه  انتخاباتی،  تبلیغات  کوتاه  دوران  این  نوسان  و  شدت 
شهروندان به دنبال کردن اخبار انتخابات را موجب می شود. بیش 
پاسخ  ایران«  اجتماعی  »پیمایش  سوال های  به  که  افرادی   ٪۵۰ از 
دادند، اعالم کردند که اخبار انتخاباتی را یا با عالقه بسیار )۲۱.۷٪( یا 

با حدی از عالقه )۳۸.۷٪( دنبال می کنند.

با این که عالقه به دنبال کردن اخبار انتخابات و شرکت در انتخابات 
ثابت و درصد آن باالست، اکثر ایرانیان در دوران تبلیغات انتخاباتی 
اول  دور  در  دهند.  رای  کسی  چه  به  می گیرند  تصمیم  که  است 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، بیش از یک پنجم رای دهندگان یا 
۲۲.۲٪ در روز انتخابات یا یک روز قبل  تصمیم گرفتند که به چه کسی 
تبلیغات  دوران  در  و  انتخابات  از  قبل  هفته  یک   ٪۳۳.۹ دهند.  رای 
تصمیم گرفتند که به چه افرادی رای دهند )نمودار شماره ۱۲(. این 

روند برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برجاست.

اصول گرا،  اصالح طلب،  نامزدهای  به  گفتند  که  پاسخ دهندگانی 
اعتدال گرا یا سایر نامزدها رای دادند، از نظر این که چه وقت تصمیم 
گرفتند به نامزد مد نظر رای دهند، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. 
نامزد  نمی توانستند  که  رای دهندگانی  از  گروه  آن  بین  این حال،  با 
مورد نظر خود را وابسته به  یکی از جناح های سیاسی کنند )٪۳۵.۴ 
رای دهندگان، نمودار شماره ۷( این امکان بیشتر است که یک هفته 
قبل از انتخابات تصمیم گرفته باشند به چه کسی رای دهند )٪۷۲(.

%30

%20

%10

%0
روز انتخابات روز قبل انتخابات یک هفته قبل یک ماه قبل بیش از یک ماه  نمی دانم

%14.2

%8

%33.9

%19.3 %19.6

%4.4

نمودار 12
انتخاب نامزد مدنظر قبل 
از انتخابات مجلس شورای 
اسالمی ۱۳۹۴ 

بسیج رای دهندگان 
و دینامیک 
کارزارهای انتخاباتی 
تصمیم گیری
در مورد نامزدها

اجتماعی  پیمایش  منبع: 
ایران )۲۰۱۶(  

"چه زمانی تصمیم گرفتید 
که در دور اول انتخابات 
ریاست جمهوری به کدام 

نامزد رای دهید؟"



 20
 

رفتــار انتخاباتــی و بســیج سیاســی در ایــران: نتایــج پیمایــش 
اجتماعــی ایــران

کوان هریس و دانیال توانا

EUROPEAN MIDDLE EAST
RESEARCH GROUP EMERG

با  مقایسه  در   ،۱۳۹۴ سال  در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  در 
می خورند.  چشم  به  نامزدها  از  گسترده تری  طیف  قبل،  دوره های 
نامزدهای  صالحیت  دیگر  بار   ،۱۳۸۶ سال  از  بعد  اولین بار  برای 
مناقشه برانگیز  انتخابات  از  بعد  شد.  تایید  اصالح طلب  طیف 
احمدی نژاد،  محمود  مجدد  انتخاب  و   ۱۳۸۸ سال  ریاست جمهوری 
اصالح طلبان از حضور در انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال 
۱۳۹۰ یا منع شدند و یا خود شرکت در این انتخابات را بایکوت کردند.

نامزدهای این طیف گسترده ای که در انتخابات ۱۳۹۴ برای ورود به 
مجلس با یکدیگر رقابت کردند، از شیوه ها و ابزارهای گوناگون 
رسانه های  ابزار  این  بردند.  بهره  رای دهندگان  بسیج  برای  ارتباط 
چاپی، شیوه های آنالین و آفالین و ارتباط چهره به چهره و مستقیم 
ایران«  اجتماعی  »پیمایش  در  شرکت کنندگان  از  می شد.  شامل  را 
انتخاباتی،  برنامه های  در  آن ها  حضور  درباره  متعددی  سوال های 
تعداد دفعات شرکت در برنامه های انتخاباتی و نوع ارتباط آن ها با 

جناح های سیاسی و نامزدها پرسیده شد.

در مجموع، ۲۴٪ از پاسخ دهندگان گفتند که در یک نشست انتخاباتی 
شرکت کنندگان  آمار  کردند.  شرکت  انتخابات  با  مرتبط  برنامه ای  یا 
 Arab« نظرسنجی  یافته های  با  ایران  در  انتخاباتی  برنامه های  در 

Barometer« در کشورهای عربی شباهت دارد.)۹(

یا  انتخاباتی  گردهمایی های  درباره  ما  دانسته های  عمده  بخش 
مراسم  این  از  روزنامه نگاران  که  است  گزارش هایی  واسطه  به 
این  می شود.  پخش  مراسم  از  که  ویدئوهایی  یا  و  می کنند  تهیه 
گردهمایی های انتخاباتی اغلب در استادیوم های ورزشی، سالن های 
کشور  سرتاسر  در  نامزدها  تبلیغاتی  مرکزی  ستاد  یا  اجتماعات 
برگزار می شود. نمونه گیری »پیمایش اجتماعی ایران« به ما تصویر 

دقیق تری داد که چه کسانی در این برنامه ها شرکت می کنند.

جوانان  پررنگ  حضور  از  که  تصاویری  برخالف 
حکایت  طلبان  اصطالح  گردهمایی های  در 
در  ساله ها   ۳۵ زیر  شرکت  امکان  دارند، 
گردهمایی های انتخاباتی، در مقایسه با افراد 

باالی ۳۵ سال، کمی کمتر است.

بیـن  )رای دهنـدگان  اولی هـا  رای   ٪۱۳.۷ فقـط  دقیق تـر  به  شـکل 
انتخاباتـی  رقابت هـای  دوران  در  کـه  کردنـد  اعـالم  ۱۹ - ۲۱ سـال( 
گردهمایـی  یـک  در  رهبـری  خبـرگان  و  اسـالمی  شـوری  مجلـس 

 )۱۳ شـماره  )نمـودار  کردنـد.  پیـدا  حضـور  انتخاباتـی 

دیگر  منظرهای  از  انتخاباتی  برنامه های  در  شرکت کنندگان  شمار 
نیز تفاوت هایی را نشان می دهد. مردان)۲۶.۷٪(، تقریبا دوبرابر زنان 
)۱۴.۷٪( اعالم کردند که در گردهمایی های انتخاباتی شرکت کردند. 

ارتباط با
رای دهندگان

)۹(
Arab Barometer پیمایش 

 )۲۰۱۴ ،۲۰۱۷(
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در  پایین تر  تحصیالت  با  افراد  و  کم درآمدتر  اقشار  حضور  امکان 
که  پاسخ دهندگان   ٪۲۵.۷ است.  بیشتر  انتخاباتی  گردهمایی های 
تحصیالت دوران متوسطه را به پایان نرساندند، در گردهمایی های 
انتخاباتی شرکت کردند. در مقایسه ۱۵٪ افرادی که دیپلم دارند اما 
حضور  انتخاباتی  برنامه های  چنین  در  ندارند  دانشگاهی  تحصیالت 
پیدا کردند. ۱۸٪ افرادی هم که تحصیالت دانشگاهی دارند در چنین 

برنامه هایی شرکت داشتند. 

به طور مشابه، افراد با درآمد خانوار ماهیانه کمتر از ۵۰۰ هزار تومان 
در گردهمایی های  بیشتری  به میزان  باالتر،  درآمد  با  افراد  به  نسبت 

انتخاباتی حضور می یابند. )نمودار شماره ۱۴( 

است،  چشمگیر  انتخاباتی  گردهمایی های  در  شرکت  این که  با 
شیوه های  و  کانال ها  از  سیاسی  جناح های  نمایندگان  و  نامزدها 
انتخابات  در  شرکت  به  را  شهروندان  تا  می کنند  تالش  نیز  دیگر 

کنند. تشویق 

%10                      %15                        %20                      %25                       %30

56 +

46 - 55

 36 -45

26 - 35

22 - 25

19 - 21

سن

اجتماعی  پیمایش  منبع: 
ایران )۲۰۱۶(  

نمودار 13
رشکت در گردهمایی 
انتخاباتی قبل از 
انتخابات مجلس شورای 
 اسالمی ۱۳۹۴
به تفکیک سن 

نمودار 14
رشکت در گردهمایی 
انتخاباتی قبل از 
انتخابات مجلس شورای 
 اسالمی ۱۳۹۴
به تفکیک میزان درآمد  

اجتماعی  پیمایش  منبع: 
ایران )۲۰۱۶(  

خطوط ۹5٪ بازه های 
اطمینان را نمایش می دهند.

درآمد خانوار ماهیانه
)هزار تومان(

خطوط ۹5٪ بازه های 
اطمینان را نمایش می دهند.

%10                      %15                        %20                      %25                       %30

 باالی 2000
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با  سیاسی  جناح های  یا  نامزدها  ارتباط  تنوع  ارزیابی  برای 
آیا  که  شد  پرسش  نظرسنجی  در  شرکت کنندگان  از  شهروندان، 
آن ها  با  انتخاباتی  نامزدهای  یا  سیاسی  جناح های  نمایندگان 
گرفتند  دیگر(  شکل  به  تماس  یا  مستقیم  تماس  )چه  تماس 
دوران  در  که  گفتند  پاسخ دهندگان    ٪۸.۸ با  مجموع  در  نه.  یا 
گزارش ها  به رغم  شد.  گرفته  تماس  آن ها  با  انتخاباتی  رقابت های 
تلگرام  اپلیکیشن  مانند  پلتفورم هایی  از  استفاده گسترده  بر  مبنی 
  )٪۵.۲( نامزدها  با  چهره  به  چهره  ارتباط  دهندگان،  رای  بسیج  برای 
)۴.۴٪( و شبکه های اجتماعی  پیام کوتاه تلفنی  ارسال  اندازه  به  نیز 

)۳.۲٪( رایج بود.

اگرچه احتمال و تعداد دفعات شرکت اقشاری 
گردهمایی های  در  کمتر  تحصیالت  و  درآمد  با 
تماس  احتمال  اما  است،  بیشتر  انتخاباتی 
از  گروه  آن  با  نامزدها  نماینده  مستقیم 
شهروندان بیشتر است که درآمد و تحصیالت 

باالتری دارند.

احتمال  کرد،  ۱۵ می توان مشاهده  در جدول شماره  که  همان طور 
 )٪۱۱.۵( دارند  دانشگاهی  تحصیالت  که  افرادی  با  مستقیم  تماس 
پایان  به  را  متوسطه  دوران  تحصیالت  که  است  افرادی  از  بیشتر 

نرساندند )٪۶.۵(. 

%5                               %10                               %15                               %20

 کارشناسی
 ارشد یا دکتری

کارشناسی

دیپلم

زیر دیپلم

نمودار 15
تماس نماینده یا 
جناح های سیاسی با 
رای دهندگان قبل از 
انتخابات مجلس شورای 
اسالمی ۱۳۹۴
 به تفکیک میزان 
تحصیالت   

اجتماعی  پیمایش  منبع: 
ایران )۲۰۱۶(  

خطوط ۹5٪ بازه های 
اطمینان را نمایش می دهند.

تحصیالت
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با  جناح ها  یا  نامزدها  نمایندگان  تماس  احتمال  مشابه،  طور  به 
در   )٪۱۵.۵( در ماه  تومان  ۲ میلیون  از  بیشتر  درآمد خانوار  با  افرادی 
ماه  در  تومان  هزار   ۵۰۰ از  کمتر  خانوار  درآمد  با  افرادی  با  مقایسه 

)۷.۷٪( بیشتر است. 

استراتژی هایی که  همین طور  و  رای دهندگان  بسیج  شیوه های 
مجموع،  در  است.  متفاوت  می برند،  به کار  نامزدها  و  جناح ها 
احتمال  که  می دهد  نشان  ایران«  اجتماعی  »پیمایش  داده های 
بسیار  کنند،  شرکت  انتخاباتی  گردهمایی  یک  در  شهروندان  این که 
به  آن ها  با  جناح ها  یا  نامزدها  نمایندگان  که  است  این  از  بیشتر 

شکل مستقیم تماس بگیرند.
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گزارش های بعدی که 
با استفاده از داده های 

ایران«  »پیمایش اجتماعی 
تدوین خواهد شد، بر ادامه 

این روند تاکید خواهد 
کرد که چطور نظرسنجی 

می تواند برای ارزیابی 
فرضیه های فعلی ما درباره 

زندگی روزمره و تغییرات 
اجتماعی در ایران، مفید 

باشد.

دامنه  ایران«  اجتماعی  »پیمایش  از  پیش  تا  این که  به  توجه  با 
محدود  ایران  در  حوزه  این  در  نظرسنجی  بر  مبتنی  پژوهش های 
بوده، این سوال بجاست که آیا محققان و افکار عمومی می توانند 
نه.  یا  کنند  اعتماد  پیمایش  این  شده  جمع آوری  داده های  به 
پژوهشگران  دراختیار  را  تازه ای  پیشرفت های فن آوری، فرصت های 
سوال های  اجرای  و  تدوین  بر  بتوانند  تا  داد  قرار  اجتماعی  علوم 
داشته  مشارکت  میدانی  کار  در  همچنین  و  کنند  نظارت  نظرسنجی 
نمونه   شنیدن  جمله  از   - کیفی  کنترل  متعدد  مکانیزم های  و 

مصاحبه های ضبط شده - را بهبود ببخشند.

رو  دست  این  از  نظرسنجی های  از  ایران  دولت  استقبال  و  تمایل 
محققان  به  بیشتر  را  امکان  این  حاال  دولت  و  است  افزایش  به 
می دهد که در داخل ایران پژوهش برمبنای نظرسنجی انجام دهند. 
را تکمیل می کند.  ایران  تمایل دولت  این  نیز  پیشرفت های فن آوری 
با  نیز  ایران«  اجتماعی  »پیمایش  یافته های  بود،  ممکن  هرکجا 
ایران و همچنین  ارائه شده توسط وزارت خانه های دولت  داده های 

اطالعات روزنامه نگاران برای تایید و راستیابی تطبیق داده شد.

میزان  و  جمعیت شناسی  اطالعات  که  است  مهم  نیز  نکته  این 
مشارکتی که خود شهروندان در »پیمایش اجتماعی ایران« اظهار 
کردند و در باال توضیح داده شد، با ارقام مرکز آمار و وزارت کشور 
برای  شد،  جمع آوری  داده ها  این که  از  بعد  دارند.  همخوانی  ایران 
نظیر  ابطال یابی  تکنیک های  از  داده ها،  دوباره  بررسی  و  تدقیق 

محاسبه درصد مصاحبه های جور و همانند استفاده شد.

ایران  در  شده  انجام  نظرسنجی هایی  آخرین  که  داشت  توجه  باید 
باالی مشارکت  نرخ  از  - حاکی  ایران«  اجتماعی  - از جمله »پیمایش 
شهروندان در پاسخگویی است. بدون محاسبه مصاحبه های ناتمام، 
اجتماعی  »پیمایش  نظرسنجی  در  تا  پذیرفتند  پاسخ دهندگان   ٪۶۴
ایران« شرکت کنند. برای مثال در آمریکا تنها ۱۰٪ افراد می پذیرند که 

در نظرسنجی های تلفنی حضور داشته باشند.

گرچه ممکن است که استقبال شهروندان از حضور در نظرسنجی 
تلفنی به این دلیل باشد که فضای ایران از وفور چنین نظرسنجی ها 
نیز  نکته  این  روی  دست  اما  است،  نشده  اشباع  تماس هایی  و 
دارند  نادرستی  ایران فرضیه های  از  در خارج  می گذارد که بسیاری 
که شهروندان ایران به چه  مواردی در گفتمان سیاسی  و اجتماعی 

کشور حساس اند.

نتیجه گیری 
مالحظات

فضای تازه برای بحث 
در عرصه عمومی در 
ایران، به پژوهشگران 
علوم اجتماعی این 
فرصت را داده تا 
داده های تازه ای 
جمع آوری کرده و 
بسیاری از دانسته های 
موجود درباره ایران 
را به شکل تجربی، 
امتحان کنند.  
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