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چکیده
انسانها با نگرش به مجموعه باورها و كنشهایشان،منشأ معنادهي و هویتسازی برای مكان بهشممار
ميروند و با توجه به وابستگيهای مكانيشان برای زیسمتگا ومود تيممي گيمری و تيممي سمازی
ميكنند.رأیدهي بهعنوان كنشي سياسي -مكاني ،نمودی از این تيمي هاست كه در پيوند با هویمت و
تعلق مكاني افراد است .تجربه انتخابات در مقياس فروملي در كشورمان ،گویای آن است كه بين تعلق
مكاني افراد و سوگيری آراء نامزدها در قالب مفهوم آراء زادگماهي در بسمياری از ووز همای انتخابيمه،
همبستگي برقرار است .مقالة واضر كه دروندادهای(داد ها و اطلاعات) موردنياز آن به روش كتابخانهای
گردآوری شد است؛ ماهيتي توصيفي  -تحليلي دارد و بر این فرضيه استوار است كه توزیم فامایي
رأی در ومموز انتخابيممه ميانممدوآی ،شمماهيندژ و تكممای تممابعي از هویممت و تعلممق مكمماني(آراء
زادگاهي)رأیدهندگان است .نتيجه پژوهش نشان داد كه توزی فاایي رأی با دورشدن از شور انقلابي
دهة نخست نظمام ..ا.ا ،.تمابعي از هویمت مكماني ،همماوردی مكماني و شممار دارنمدگان ومق رأی
شهرستانهای تشكيلدهند این ووز انتخابيه است.بدین معنا كه هویت مكاني در پراكنش فاایي آراء
و جهتدهي به آراء زادگاهي نامزدهای انتخاباتي ووز انتخابيه (مياندوآی،شاهيندژ و تكای) مؤثر بود
است.
واژگان کلیدی :جغرافيای انتخابات ،هویت مكاني ،توزی فامایي رأی و وموز انتخابيمه ميانمدوآی،
شاهيندژ و تكای.
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تأثیر هویت مکانی بر توزیع فضایی رأی در حوزه انتخابیه میاندوآب ،شاهیندژ و تکاب
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مقدمه نظری و توجیهی

مكان 8مفهومي درآميخته با فرایندهای اجتماعي ،سياسمي و اقتيمادی اسمت كمه دو بُعمد كالبمدی و
كاركردی دارد .بُعد كالبدی آن ناظر بر عناصر عيني انسانپایه و طبيعتپایه اسمت و بُعمد كماركردی آن در
پيوند بما كاربسمت ایمن عناصمر در الگموی معيشمت و جهمان زیسمت سماكنان اسمت .همماهنگي ایمن
سازمایهها(عناصر) ،زمينة پيدایش و ماندگاری زیست پایدار انسانها و تعاملات اجتمماعي آنهما را فمراه
كرد است .عناصر یادشد در مكانهای مختلف نمودهای گوناگون و متنوعي داشتهاند.یافتهها،گویمای آن
هستند كه هویتهای مكاني در جهتدهي به كنش و منش انسانها ،نقشي بنيادی داشتهاند .رأیدهمي در
قالب انتخابات بهعنوان نماد مشاركت شهروندان در امور اجتماعي و زیستگاهي ،برآیند برداشمت و ادراک
محيطي رأیدهندگان از وضعيت موجود و رودادهایي است كه در كوتا یا بلندمدت مناف و ميالح آنها
را متأثر ميكند .یافتهها نشان ميدهند به هر ميزان كه رأیدهندگان با جریمانهمای سياسمي یما نامزدهمای
انتخاباتي همانندی هویتي بيشتری داشته باشند به همان نسبت گرایش بيشتری به آنها وواهند داشت .بنا به
اصل«تأثير دوستان و همسایگان» ميان بُعد مسافت و كاهش رأی و برعكس ،پيوند سرراستي برقرار است.
از اینرو ،در ووز های انتخابيه كوچک مقياس كه شهروندان تماس و برووردهای رودررو دارنمد ،در آن
دست مراكز و كانونهای جمعيتي كه شمار جمعيت در آن بيشتر است ،امكان كاميابي نامزدهای برواسمته
از آنها بهعنوان نمایند مجلس بالاتر است .در كشور ما نيز در آن دسته از ووز های انتخاباتي كمه فرهنم
سنتي بر مناسبات شهروندان و كارگزارن واك است ،فرایند و نتيجه انتخابات از چنين روندهایي پيمروی
ميكند .بازتای فاایي چنين فرهن

سياسي در قالمب تجمم آراء در مراكمز جمعيتمي هویداسمت و آن

مراكزی كه جمعيت بيشتری دارند ،نقش تعيينكنند ای در جهتدهي به نتيجه انتخابات دارند؛ برواسته از
چنين فرهن

سياسي است كه برگزیدگان مردم ،عمدتاً از شهرهای پرجمعيت ووزة انتخابيه برميويزنمد.

از اینرو ،بين هویت مكاني و پراكنش فاائي رأی ،پيوند نزدیكي وجود دارد .تحليل داد های برواسته از
د دور انتخابات مجلس شورای اسلامي وموز انتخابيمه مياندوآی،شماهيندژ و تكمای از توابم اسمتان
آذربایجانغربي از جمله ووز هایي است كه نامزدهای برواسته از شهرهای پُرجمعيتتر،امكمان موفقيمت
بيشتری بهعنوان نمایند ووز انتخابيه دارند .متن پيشرو بر این فرضيه استوار است كه توزی فاایي رأی
در این ووزة انتخابيه ،تابعي از هویت وتعلق مكاني رأیدهندگان بهویژ در شمهرهای پرجميعمت وموزة
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انتخابيه است .پژوهش پيشرو،بر آن است كه بازتای تعلق مكاني رأیدهندگان بر پراكنش فاایي رأی را
در رفتار سياسي رأیدهندگان شهرستانهای مياندوآی ،شاهيندژ و تكای ،طي 87دور انتخابات مجلمس
شورای اسلامي در این ووزة انتخابيه ،بررسي و واكاوی نماید.
 .1روشتحقیق

پژوهش واضر از نوع كاربردی است و روششناسي واك بر متن ماهيت توصميفي م تحليلمي دارد
دروندادهای(داد ها و اطلاعات) موردنياز تحقيق نيز به روش كتابخانهای (كتب ،نشریات ،اینترنت و اسناد
موجود در استانداری آذربایجان غربي و فرمانداری شهرستانهای ووزة انتخابيمه ميانمدوآی ،شماهيندژ و
تكای) گردآوری شد است.
 .2بنیادهای نظری و مفهومی
 .1 .2جغرافیای انتخابات

اندک شمار هستند نظامهای سياسي كه سيمایي دموكراتيک مبتنمي بمر انتخابمات بمه ومود نگيرنمد و
مشروعيت وود را مردمي ندانند .انتخاباتبهعنوان یكي از بنيادهای دموكراسي ،سویههای مختلفي دارد و هر
یک از این سویهها در كانون پژوهش یكي از رشتههای علوم انسماني قمرار داشمته اسمت .در ایمن ميمان،
جغرافيای انتخابات بهعنوان یكمي از گرایشهمای جغرافيمای سياسمي بما پيشمينهای بميش از یمک صمد
سال( )8389به مطالعه ابعاد جغرافيایي انتخابات مانند پراكنش فامایي آراء ،ووضمههمای انتخابيمه ،ادراک
محيطي رأیدهندگان و غير پرداوته و طي این باز زماني پيدایش و گسترش جغرافيای انتخابات با پخش
دموكراسي در مقياس كروی ،پيوند نزدیكي داشته است .برگزاری انتخابمات در مقيماس ملمي و فروملمي،
داد ها و یافتههایي فراروی جغرافيدانان سياسي قرار ميدهد كه بر بنياد آن ،به واكاوی جسمتارهای توزیم
فاایي رأی و تبيين پایگا رأیآوری افراد ،اوزای و جریانهای سياسي ميپردازند .جغرافيای انتخابات در
بُعد كاربردی ،طي چند دهة اوير ،رشد وير كنند ای داشته است .در این ميان ،كانون پژوهش بسمياری از
پژوهشگران و پيشگامان جغرافيای انتخابات بر واكاوی و پراكنش فاایي آراء متمركز بودهاست .بيگمان،
واكاوی و بررسي پراكنش آراء ،نيازمندبررسي ادراک محيطي رأیدهنمدگان و برگزاركننمدگان انتخابمات،
مناسبات و ساوتار قدرت و نظام انتخاباتي است كه در قالب آن آراء به كرسي برگرداند ميشوند .بر بنياد
چنين نگرشي،جغرافيای انتخابات در جایگا گرایشي از جغرافيای سياسي در قالب كنش متقابل مناسمبات
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قدرت(همزیستي ،هماوردی و كشمكش كنشگران) و نظام انتخاباتي با قلمرو جغرافيایي(ووز انتخابماتي
در مقيمماس ملممي و فروملممي) ،بممه مطالعممه الگمموی توزیم فاممائي آراء ممميپممردازد( & Kaviani Rad

 .)Gharabeyghi,2017:262بر بنياد این تعریف ،واكماوی الگموی فامایي رأیمدر كمانون پمژوهشهمای
جغرافيای انتخابات قرار داشته است .جستار الگوی فاایي ،گوا بر عملكرد فرایندهای محيطي ،اقتيادی،
اجتماعي و سياسي است .از اینرو ،بهشدت در پيوند با نظام اقتيادی -اجتماعي ،دیدگا فلسفي و وتمي
جهانبيني واك بر ذهنيت رأیدهندگان است .از آنجا كه موارد برشمرد در نمواوي ،گونماگوني و تنموع
دارند ،پراكنش و گوناگوني زیادی در الگوهای فاایي آراء وجود دارد .از اینرو ،نتيجه انتخابمات ،برآینمد
دره تنيدگي فرایندهای متعدد اجتماعي ،اقتيادی و سياسمي و ادراک محيطمي شمهروندان از فراینمدهای
یادشد است .از اینرو ،در تحليل جغرافيای انتخابات ،دانستن آنچمه كمه در پمس ایمن نتمایج سياسمي و
فرایندهای پيش از این نتایج وجود داشته ،امری گریزناپذیر است و مطالعة جغرافيای انتخابات بدون آگاهي
از ویژگميهمما و شناسممههممای اجتممماعي و فرهنگممي قلمرویممي كممه در آن انتخابممات برگممزار م ميشممود،
بيمعناست()Kaviani Rad & Gharabeyghi,2017:256
 .2 .2هویت مکانی

هویت ،8مجموعه ويوصياتي است كمه فمرد یما شميء را از دیمد تعلمق بمه گمرو یما نموع تبيمين
ميكند()Ebadiyan,2004:73كه در قالب مجموعهای از نشانههما ،آثمار ممادی ،زیسمتي و فرهنگمي نممود
ميیابد ،موجب شناسایي فرد از فرد ،گرو از گرو و فرهنگي از فرهن

دیگر ميشمود؛ گرچمه محتموا و

مظروف این ظرف به فراوور جوام مختلف ،متفاوت است( .)Moharami,2004:67مكان بهعنوان بخشي
از فاای جغرافيایي ،به صورت یک دستگا و مجموعه محدودشد ای است كمه در روابما اجتمماعي و
هویت به وجود ميآید(.)Shakooee,2004:287مشخيات كالبدی ،فعاليتها و معاني ،ابعاد سهگانه هویت
مكاني را شكل ميدهند(.)Taban & pashtounizadeh,2002:12مكان،كانون عل جغرافيا و هویت ،تجلي
فرهن

در مكان است .انسانها با توجه به مجموعه باورها ،اندیشهها و كمنشهایشمان ،منشمأ معنمادهي و

هویتسازی برای مكان به شمار ميروند(.(Kaviani Rad and Azizi,2011:174هویت هر مكاني ،تمابعي
از بنمایههای زیستكر  ،كاركردها و نمادهای آن است( .)Hafeznia&Kaviani Rad, 2015:204بر اساس
این ،هویت بهعنوان متغير تاب  ،مجموعه ویژگيها ،شناسههای مكاني و الگوهای رفتاری آمووتاری است
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كه بهواسطه آنها ،فرد ،مكمان و گمرو ومود را از مكمان و گرو همای دیگمر متممایز مميكنمد( (Kaviani
 .Rad,2010:19در پيدایش هویت مكاني دو مروله وجود دارد :در مرولة نخست ،فرد محيا را شناسایي
ميكند كه هویت مكان ناميد ميشود؛ در مرولة دوم ،فرآیند پيوند رواني بما مكمان صمورت مميگيمرد و
بهشكل هویت مكاني تداوم ميیابد .هویت مكاني در ولق وس مكمانیمابي مكاني،نقشمي اساسمي دارد.
وس مكان به معنای ادراک ذهني مردم از محيا و اوساسات كمابيش آگاهانه آنها از محيا وود است كه
شخص را در ارتباطي دروني با محيا قرار ميدهد ،بهطوری كه فه و اوساس فرد با زمينه معنایي محيا
پيوند ميیابد و یكپارچه ميشود .این وس ،موجب تبدیل یک فاا به مكماني بما ویژگميهمای وسمي و
رفتاری ویژ برای افراد واص ميشود .وس مكان افزون بر اینكه موجب اوساس آرامش از یک محميا
ميشود از مفاهي فرهنگي موردنظر مردم ،روابا اجتماعي و فرهنگمي جامعمه در یمک مكمان مشمخص
ومایت ميكند و باعث یادآوری تجاری گذشته و دستيابي به هویت برای افراد ميشود .با این وال ،وس
مكان امر ازپيش تعيينشد ای نيست ،بلكه از تعامل انسان با مكمان زنمدگي روزممر پدیمد مميآیمد؛ فمرد
مجموعهای از تيورات قبلي وود را به محيا ميدهد.همين تيورات ،چگونگي پاسمخ او بمه محميا را
تعيين ميكنمد و در اكرمر مواقم  ،فمرد ،ایمن پاسمخ بمه محميا را از طریمق شمركت در انتخابمات نشمان
ميدهد( .)Falahat,2006:63هویت مكاني ،اوساسي در فرد یا جم است كه بهواسطة ارتبما بما مكمان
برانگيخته ميشود( )Ghasemi Esfahani,2004:74و بهعنوان بخشي از هویت فرد  -اجتماع مطرح است.
از اینرو ،ادراک هر فاا بهویژ فرایند سازگاری آن ،فقما برگرفتمه از رفتارهمای غریمزی نيسمت؛ بلكمه
برواسته از زمينههای فرهنگي نيز ميباشد( )Pakzad,1996:104و تعهد و مسمووليت برواسمته از هویمت
مكاني ،زمينة پویندگي و پایداری اجتماع را فراه ميكند(.)kaviani Radand gharebaygi,2016:276
 .3 .2توزیع فضایی رأی

تنوع و تكرر بسياری در پيدایش مكانها ،و درونمایههای انساني و طبيعي و تعاملات فاایي آنها وجود
دارد .بر بنياد چنين شناسههایي ،مطالعة توزی فاایي پدید ها در سطح زمين یكي از دیرپاترین سنتهمای
پژوهشي علوم جغرافيایي بود است .یافتههای موجود گویمای آن اسمت كمه توزیم فامایي بسمياری از
پدید ها در مكانهای مختلف،متفاوت است .به دیگر سخن ،توزی پدید ها روی سطح زمين از الگوهمای
واصي تبعيت ميكند .در سنت جغرافيا بهعنوان عل توزی فاایي پدید هما ،جغرافيمدانان در پمي یمافتن
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توضيحي برای این الگوها هستند .در این سنت ،واژ «توزی یا پراكنش »8ناظر بر وجود چيزهایي است كه
در یک منطقه پراكند یا چيد شد اند .فه الگوهای توزی برای شناوت عواممل و زمينمههمای انسماني و
طبيعي مؤثر در پراكنش و چينش پدید ها،مه است .جغرافيدانان مميكوشمند چرایمي و چگمونگي ایمن
الگوهای توزی فاایي را بيابند .به دیگر سخن ،بنياد جغرافيا بر تنموع و تكرمر پدیمد هما اسمتوار اسمت و
جغرافيدان در پي آن است كه الگوی فاایي واك بر این پدید ها را بيابد .بر بنياد رویكمرد سمنت توزیم
فاایي،جغرافيایيترین وكومتها ،نظامهایي هستند كه اصل تنوع و تكرر را دروموز اندیشمه و مطالبمه،
پذیرفته باشند .در چهارچوی نظام دموكراتيک ،شهروندان جمدای از نماهمگونيهمای زیسمتي،فرهنگي و
مكاني ،از رهگذر نهادها و رویههای مشخص در فرایند تيمي گيری و اجرا مشاركت ميكنند و در تغيير و
تداوم هيوت واكمه نقش ميآفرینند .از اینرو ،هر انداز وكومت دمكراتيمکتمر ،جغرافيمایيتمر وواهمد
بود( .)kaviani Radand gharebaygi,2016:52-3پدیدة رأی بهعنوان عنير بنيمادی انتخابمات ،بازتمابي از
ادراک محيطي رأیدهندگان از مناف وود و ساوتارهای موجود است .سماكنان همر قلممرو جغرافيمایي-
سياسي به تب ادراکهای محيطي متفاوت ،الگوهای توزی فاایي ناهمگوني از پمراكنش آراء بمه نممایش
ميگذارند .كاوش دربار توزی فاایي رأی در كانون پژوهشهای جغرافيای انتخابات قرار دارد( kaviani

 .)Rad,2013:45بررسي تأثير عوامل جغرافيایي بر رفتار رأیدهندگان از دیرپاترین موضموعات پژوهشمي
جغرافيدانان سياسي بود است .از جمله این موضوعات ميتوان به تأثير دوستان و همسمایگان و مبحمث
زادبوم و زادگا اشار كرد .این عوامل بر رفتار رأیدهندگان اثرگذار بود اند و نشان ميدهد كه مردم عمدتاً
به آن شمار از نامزدهای انتخاباتي گرایش دارند كه به نوعي با آنهما اوسماس هماننمدی و قرابمت محلمي
بيشتری دارند .از اینرو ،غالباً نامزدها ،اوزای و گرو ها در نواوي كه واستگا یا كانون واور آنها است
نتایج بهتری بهدسمت مميآورنمد( .)Galaher and others,2012:6تماثير همسمایگي در وموزة جغرافيمای
انتخابات پيامد عوامل و زمينههای جغرافيایي بر رفتار رایدهندگان را بررسي ميكند و بر این انگار استوار
است كه ساكنان یک محدود سكونتگاهي عموما هماننمد یكمدیگر ،بمر اسماس ویژگمي و شناسمه همای
اجتماعي ،اقتيادی و فرهنگيشان ،به فرد و یا جریاني كه با آنان اوساس همانندی ممينماینمد ،رای ممي
دهند( .)kaviani Rad,waissy,2009:1در این ميان ،آراء زادگاهي ،ناظر بر مقياس آراء پارلماني یا مجلمس
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است كه سراسر كشور به ووز هایي كوچک مقياسي تعریف ميشوند كه رویكرد محلي رأیدهندگان در
پيروزی یا شكست نامزدها و جریانهای سياسي نقش تعيينكنند دارد.
 .3محیطشناسی پژوهش

ایران كشوری متشكل از نواوي و ورد نواوي فرهنگي است كه برواسته از موقعيت جغرافيایي وود،
طي تاریخ ،پذیرای تنوع فرهنگي و سرزميني بود است .تنوعي كه در مقياس وردتر نيز تداوم ميیابمد.در
این ميان ،استان آذربایجانغربي در شمال باوتری ایران با نگرش تنوع جغرافيایي و فرهنگياش نمودی از
چنين وضعيتي است .این استان از شمال به جمهوری آذربایجان و تركيه ،از باوتر به كشمورهای تركيمه و
عراق ،از واور به استان آذربایجان شرقي و استان زنجان و از جنوی به استان كردستان محدود است .بمر
بنياد سرشماری سال8936استان با جمعيتي برابر  9146183نفر ،نزدیک به 8/1درصمد ازجمعيمت كشمور
است( .)www.amar.org.irآذریها وكردها ازگرو های عمد جميتي این استان بمه شممار مميرونمد .آن
بخش از جمعيت استان كه با استان كردستان همسایه است اهل سنت كُرد زبان هستند .كردهما در بخمش
های مرتف باوتری و جنوبي و ترکهای آذری در دشتهای پيراممون دریاچمه اروميمه و بخشمي نيمزدر
دشتهای شمال وجنوی واوری استان ،ساكن هستند .بر این پایمه ،اسمتان آذربایجمان غربمي از دیمدگا
سرزميني و فرهنگي استان متنوعي است .بانگرش به این موضوع ،تنوع فرهنگي در بسياری از تحولات از
جمله الگوی رأیدهمي و انتخابمات تمأثير بسمياری داشمته و در نتمایج انتخابمات نيمز ممؤثر بمود اسمت.
شهرستانهای مياندوآی ،شاهيندژ و تكای در قالب یک ووزة انتخابيمه از دیمدگا تقسميمات كشموری
زیرمجموعه استان به شمارميروند .یافتهها ،گویای آن هستند كه در این وموزة انتخابيمه فقما شهرسمتان
مياندوآی تکقوميتي(تُرک) است و دو شهرستان دیگر ،آميز ای ازجمعيت ترک شيعه و كُرد تسنن هستند.
در شهرستان شاهيندژ نسبت تركيب جمعيت كُرد  %97و تُرک  %07و این تركيمب در شهرسمتان تكمای
 %96و  %46است ( .)ShahinDezh County Governor, 2020پژوهش واضر بمرآن اسمت كمه بازتمای
هویت مكاني(زباني و مذهبي)رأیدهندگان بر توزی فاایي رأی را از نخستين دور تا دور ده انتخابات
مجلس شورای اسلامي بررسي كند.
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نقشه  .1موقعیت حوزه انتخابیه()Authors
 .4یافتههای پژوهش
 .1 .4بررسی دورههای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه(میاندوآب ،شاهیندژ و تکاب)

در ادامه د دور انتخابات مجلس شورای اسملامي بمه اسمتناد داد هما و یافتمههایي كمه از اسمتانداری
آذربایجانغربي و فرمانداری و بخشداریهای شهرستانهای ووز انتخابيه مياندوآی ،شاهيندژ و تكمای
تهيه شد بررسي و واكاوی ميشود.
 .1 .1 .4نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

بر پایه آمار استانداری آذربایجانغربي،نخستين دور انتخابات مجلمس درتماریخ 8961/88/81برگمزار
شد.در این دور هنوز شهرهای شاهيندژ و تكای جزو شهرستان مياندوآی بمه شممار مميآمدنمد .برابمر
سرشماری سال  ،8966كل جمعيت شهرستان مياندوآی 111363تنبود كه از این تعداد ،شهر مياندوآی و
بخشهای آن ،جمعيتي نزدیک به  811039تن ،بخش شاهيندژ  41841تن و بخش تكای جمعيتي برابر
 61771تن داشتند.در این دورهكه شمار شعب اومذ رأی برابمر 880و آراء ممأووذ  00171بمود ،نتيجمة
انتخابات بنا به دلایل امنيتي برواسته از وضعيت اوایل انقلای،باطل اعلام شد .مرولة مياندور ای در تاریخ
 8947/76/11با تعداد  819شعبه اوذ رأی و 07340آراء مأووذ ،هيچ یک از نامزدها نتوانستند بيشمينه آراء
را به دست آورند و انتخابات به دور دوم در تاریخ  8947/70/87كشيد شد .در این مرولمه ،محممدعلي
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وسروی از تكای با  %61و محسن راثي از مياندوآی با %18آراء ،بهعنوان نمایند به نخستين دور مجلس
شورای اسلامي را یافتند(.)Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:2در این دور با نگرش به وضعيت
اوایل انقلای و اینكه هنوز شهرهای شاهين دژ و تكای جزء شهرستان مياندوآی بودند،هماوردی مكماني
شهرها ،نمود چنداني نداشت و انتخای نمایندگان ،تابعي از وزن جمعيتمي شمهرها نبمود و شمور انقلمابي
برواسته از تغيير نظام بر تعلق مكاني رأیدهندگان چير بود.
جدول  .1انتخابات دوره نخست مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه میاندوآب(شاهیندژ و تکاب)
ردیف

نامزدهای دورهنخست

شمارآراء

زادگاه

درصد آراء

تعداد جمعیت در سرشماری 1311

8

محمدعلي وسروی

91316

تكای

%61

بخش تكای  61771نفر

1

محسن راثي

98841

مياندوآی

%18

شهرستان مياندوآی  811039نفر

9

محد فياي زرنق

19163

تكای

%98

بخش تكای  61771نفر

منب )Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:2(:

 .2 .1 .4دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

دومين دور انتخابات مجلس در تاریخ  8949/78/14برگزار شمد .در ایمن دور نيمز هنموز شمهرهای
شاهين دژ و تكای جزء شهرستان مياندوآی بهشمار ميآمدند .برابر سرشماری سال  8966كمل جمعيمت
شهرستان مياندوآی 111363تن بود كه از این تعداد ،شهر مياندوآی و بخشهای آن جمعيتمي در ومدود
811039تن ،بخش شاهيندژ 41841تن و بخش تكای61771جمعيت داشتند.شمار شعب اوذ رأی ایمن
دور  811شعبه و آراء مأووذ 871901رأی بود .در این دور  ،محسن راثي از مياندوآی با  %46و فریدون
سليمينيا از شاهيندژ با %61آراء مأووذ  ،بهعنوان نمایند بمه دوممين دور مجلمس شمورای اسملامي را
یافتند( .)Letter Month, Eleventh YearNikkhah:2بر بنياد یافتهها ،جهت گيری آراء این دور هنوز بهدور
از گرایش های مكاني ،قومي و زباني است در نتيجه دو نمایند از دو شهر متفاوت به مجلس را یافتند .با
این وال ،درصد آرای نمایند متولد شهر مياندوآی با فاصله معناداری ،بالاست.
جدول  .2انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه(میاندوآب ،شاهیندژ و تکاب)
ردیف

نامزدهای دوره دوم

شمارآراء

زادگاه

درصد آراء

تعداد جمعیت در سرشماری 1311

8

محسن راثي

08116

مياندوآی

%46

شهرستان مياندوآی  111363نفر

1

فریدون سليمينيا

61071

شاهيندژ

%61

بخش شاهين دژ  41841نفر

01

شمارة دوم

مجلّة پژوهشهای جغرافيای سياسي

ردیف

نامزدهای دوره دوم

شمارآراء

زادگاه

درصد آراء

تعداد جمعیت در سرشماری 1311

9

محمدعلي وسروی

10117

تكای

%16

بخش تكای  61771نفر

منب )Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:2( :

 .3 .1 .4سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

سومين دور انتخابات مجلس نيز در تاریخ  8940 8/83برگزار شد .در این دور هنوز ه بخشهمای
شاهيندژ و تكای جزء شهرستان مياندوآی هستند .برابر سرشماری سال  ،8946كل جمعيمت شهرسمتان
مياندوآی  973104تن بود كه از این شمار ،شهر مياندوآی و بخشهای آن جمعيتي نزدیمک بمه834697
تن ،بخش شاهيندژ  09934تن و بخش تكای  93669تن جمعيت داشتند .شمار شعب اوذ رأی در این
دور  811شعبه و آراء مأووذ  810143رأی بود .این دور ه از نظمر تعمداد شمعب و هم از نظمر آراء
مأووذ  ،افزایش درووری نسبت به دور های پيشين داشت كه یكي از دلایل اصلي آن بالا بودن نرخ رشد
جمعيت در كل شهرهای ووزة انتخابيه به تبعيت از نرخ رشد جمعيت كشور در ایمن دهمه بمود .در ایمن
دور  ،وسينعلي ضيایي از شاهيندژ با  %90و اسدالله تاب با  %91آراء ممأووذ  ،بيشمينه آراء را بمه دسمت
آوردند و بهعنوان نمایند به سومين دور مجلس شورای اسملامي را یافتنمد(LetterMonth, Eleventh :2

 .)YearNikkhahیافتهها نشان ميدهند كهرأیدهندگان این ووز ،برواسته از تداوم شور انقلابي و بمه دور
از تعلق مكاني ،دوبار به دو نمایند از دو شهر متفاوت رأی داد اند ،اما ایمنبمار تفماوت چنمداني در آراء
بهدست آورد نمایندگان دید نميشود .با این وال ،شخييت و نامآوری بروي از داوطلبان شركتكنند
در انتخابات از شهرهای شاهيندژ و تكای در پيروزی در انتخابات بيتأثيرنبود.
جدول  .3انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه (میاندوآب ،شاهیندژ و تکاب)
ردیف

نامزدهای دوره سوم

شمارآراء

زادگاه

درصد آراء

تعداد جمعیت در سرشماری 1331

8

وسينعلي ضيائي

10611

شاهيندژ

%90

بخش شاهين دژ  09934نفر

1

اسدالله تاب

19101

مياندوآی

%91

شهرستان مياندوآی  111363نفر

9

عباسعلي آزادی

99181

مياندوآی

%14

شهرستان مياندوآی  111363نفر

منب )Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:2( :
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 .4 .1 .4چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

چهارمين دور انتخابات مجلس در تاریخ  8908 /78 /18دروالي برگزار شد كه باز ه شمار شمعب
افزایش یافت .در این دور بخشهای شاهين دژ و تكای از شهرستان مياندوآی جدا و هریک بمهعنموان
یک شهرستان در جغرافيای سياسي استان ظاهر شدند .برابر آمار غيررسمي سال ،8907شهرستان مياندوآی
 171469نفر ،جمعيت شهرستان شاهيندژ  11911نفر و شهرستان تكای نيز  68678نفمر جمعيتداشمتند؛
تعداد شعب اوذ رأی از 811به  811شمعبه رسميد امما آراء ممأووذ بما  818316نسمبت بمه دور پميش
فروكاست .در این دور  ،در مرولة نخست فقا یكي از نامزدها توانست بيشينه آراء را بمه دسمت آورد و
انتخابات به دور دوم در تاریخ  8908 /71 /81كشيد شد .در این مروله محسن راثي  %19و جلال رسولي
با  %10آراء مأووذ  ،هر دو از مياندوآی وائز اكرریت آراء شدند و بمهعنموان نماینمد بمه چهمارمين دور
مجلس شورای اسلامي را یافتند( .)Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:3بر بنيماد یافتمهها در ایمن
دور برولاف دور های گذشته ،شهرهای شاهيندژ و تكای از شهرستان مياندوآی جمد او در تقسميمات
كشوری هریک بهعنوان یكي از شهرستانهای ووز فرعي این ووز انتخابيه مطمرح شمدند .پمس ازایمن
دگرگوني در جغرافيای سياسي این ووز انتخابيه ،هر دو نفر نمایندگان منتخب ووز از شمهر ميانمدوآی
برواستند .رودادی كه گویای تأثير وزن بالای جمعيت و تعلق مكاني رأیدهندگاندر هماوردی بما دیگمر
شهرستانهای نوپدید به شمار ميرود.
جدول  .4انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه (میاندوآب ،شاهیندژ و تکاب)
ردیف

نامزدهای دوره چهارم

شمارآراء

زادگاه

درصد آراء

تعداد جمعیت در سال 1331

8

محسن راثي

69641

مياندوآی

%19

شهرستان مياندوآی  171469نفر

1

جلال رسولي

91361

مياندوآی

%10

شهرستان مياندوآی  171469نفر

9

فریدون سليمينيا

13068

شاهيندژ

%11

شهرستان شاهين دژ  11911نفر

منب )Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:3( :

 .1 .1 .4پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

پنجمين دور انتخابات مجلس كه در تاریخ  8901 /81 /81برگزار شد .این دور نيز بر شممار شمعب
افزود شد .این دور نيز بر پایه آمار غيررسمي سال 8907بود كه در آن شهرستان مياندوآی  171469نفر،
شهرستان شاهيندژ  11911نفر و شهرستان تكای نيز 68678جمعيت داشتند .تعداد شمعب اومذ رأی از
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مجلّة پژوهشهای جغرافيای سياسي

 811به 117شعبه و آراء مأووذ نيز به  831161رأی رسميد .امما انتخابمات ایمن دور بمه دليمل تخلفمات
انتخاباتي از سوی شورای نگهبان رد شد .از این رو ،انتخابات بهمرولة مياندور ای كشيد .مرولة نخسمت
مياندور ای در تاریخ 8906 /88 /83با  117شعبه اوذ رأی و  847831آراء مأووذ برگمزار شمد .درایمن
مروله ،نامزدهای انتخاباتي نتوانستند بيشينه آراء را كسب كنند و انتخابات برای تعيين دو نفر برای را یمابي
به مجلس به مروله دوم مياندور ای در تاریخ  8904/79/71كشيد .در این مروله ،فریمدون سمليمينيما از
شاهيندژ با  %11و جهانبخش محبينيا از مياندوآی با %11آراء مأووذ وائز اكرریت آراء شدند و بهعنوان
نمایند به پنجمين دور مجلس شورای اسملامي را یافتنمد(.)Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:3
بر پایه یافته ها در دور اول انتخابات این دورة مجلس ،تخلف صورتگرفته مربو به یكمي از داوطلبمان
مياندوآبيبرميزان رأیدهي به كاندیدای این شهر تأثير منفي گذاشت و به ریزش رأی مياندوآبيها انجاميمد.
بهگونهای كه نمایند اهل شاهيندژ در دور دوم راهي مجلس شد.
جدول  .1انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه (میاندوآب ،شاهین دژ و تکاب)
ردیف

نامزدهای دوره پنجم

شمارآراء

زادگاه

درصد آراء

تعداد جمعیت در سال 1331

8

فریدون سليمينيا

01911

شاهيندژ

%11

شهرستان شاهين دژ  11911نفر

1

جهانبخش محبينيا

06111

مياندوآی

%11

شهرستان مياندوآی  171469نفر

9

اسكندر وسينزاد

09986

مياندوآی

%18

شهرستان مياندوآی  171469نفر

منب )Letter Month, Eleventh YearNikkhah:3( :

 .3 .1 .4ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

ششمين دور انتخابات مجلس در تاریخ  8901 /88/13برگمزار شمد .برابمر سرشمماری سمال ،8906
جمعيت شهرستان مياندوآی  173117نفر ،جمعيت شهرستان شاهيندژ  871631نفر و شهرستان تكمای
11378بود .دراین دور بازه بر تعداد شعب و آراء مأووذ افزود شد.شمار شعب اوذ رأی در این دور
 191شعبه و آراء مأووذ  833911رأی بود .در این دور  ،هيچ یک از نامزدها در مرولة نخست نتوانستند
وائز اكرریت آراء شوند و انتخابمات بمرای تعيمين دو نفمر اصملي بمه مرولمة دوم كشميد كمه در تماریخ
 8903/71/84برگزار شد .در پایان این مروله ،شهباز وسينزاد با  %93و جهانبخش محبينيا بما %91آراء
مأووذ هر دو از مياندوآی وائز اكرریت آراء شدند و بهعنوان نمایند به ششممين دور مجلمس شمورای
اسلامي را یافتند( .)Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:4بر بنياد یافتهها ،در این دور  ،بماز هم دو

تأثير هویت مكاني بر توزی فاایي رأی در ووز ...

سال چهارم

06

نمایند از شهر مياندوآی انتخای شدند .نتيجهای كه گویای تعلق مكاني و هماوردی سمه شهرسمتان ایمن
ووز انتخابيه است .در این ميان وزن بالای جمعيتي شهر مياندوآی و تعلق مكاني رأیدهندگانبه پيمروزی
نامزدهای انتخاباتي این شهر انجاميد.
جدول  .3انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه (میاندوآب ،شاهیندژ و تکاب)
ردیف

نامزدهای دوره ششم

شمارآراء

زادگاه

درصد آراء

تعداد جمعیت در سرشماری 1331

8

شهباز وسين زاد

10118

مياندوآی

%93

شهرستان مياندوآی  173117نفر

1

جهانبخش محبينيا

18173

مياندوآی

%91

شهرستان مياندوآی  173117نفر

9

فریدون سليمينيا

97193

شاهيندژ

%98

شهرستان شاهين دژ  871631نفر

منب )Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:4( :

.3 .1 .4هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

هفتمين دور انتخابات مجلس در تاریخ 8911/81/78برگزار شد .در این دور  ،برابر سرشماری سمال
 ،8906جمعيت شهرستان مياندوآی  173117نفر ،شهرستان شاهين دژ  871631نفر و شهرسمتان تكمای
11378بود .شمار شعب اوذ رأی در این دور  101شعبه و آراء مأووذ  866906رأی بود.در این دور  ،در
مرولة نخست،تنها یكي از نامزدهای انتخابات مجلس توانست ومائز اكرریمت آراء شمود و انتخابمات بمه
مرولة دوم در تاریخ 8919/71/81كشيد .در این مروله نيز نمایند بعدی مشمخص شمد و بمدین ترتيمب
آقایان جهانبخش محبينيا با  %13و اسدالله تاب با  %14آراء مأووذ  ،هر دو از مياندوآی وائز اكرریت آراء
شدند و بهعنوان نمایند به هفتمين دور مجلس شمورای اسملامي را یافتنمد(LetterMonth, Eleventh :4

.)YearNikkhahبر پایه یافتهها ،این دور نيز همانند دور پيشين ،وزن بالای جمعيتي و وس تعلق مكماني
رأیدهندگان شهر مياندوآی باعث به انتخای مجدد نامزدهای انتخاباتي این شهر انجاميد.
جدول  .3انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه (میاندوآب ،شاهین دژ و تکاب)
ردیف

نامزدهای دوره هفتم

شمارآراء

زادگاه

درصد آراء

تعداد جمعیت در سرشماری 1331

8

جهانبخش محبينيا

16118

مياندوآی

%13

شهرستان مياندوآی  173117نفر

1

اسدالله تاب

18474

مياندوآی

%14

شهرستان مياندوآی  173117نفر

9

محمد ميرزایي

10141

شاهيندژ

%81

شهرستان شاهين دژ  871631نفر

منب )Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:4( :
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 .8 .1 .4هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

هشمتين دور انتخابات مجلس در تاریخ  8914 /81 /11برگزار و شمار شعب اوذ رأی در این دور
 101شعبه و آراء مأووذ  806317رأی بود.برابر سرشمماری سمال 8916جمعيمت شهرسمتان ميانمدوآی
 110970نفر ،شهرستان شاهيندژ  37811نفر و شهرسمتان تكمای 11110بمود .در ایمن دور  ،در مرولمة
نخست فقا یكي از نامزدهای انتخابات مجلس توانست بيشينه آراء را بهدست آورد و انتخابات به مروله
دوم در تاریخ  8910 /71 /81كشيد شد .نياز به توضيح است كه در این مروله ،در پي اعتمرا

یكمي از

نامزدها به نتایج ،انتخابات این مروله توسا شورای نگهبان ابطال شد و مروله سوم یا همان ميماندور ای
مجلس هشت پس از دو سال در تاریخ  8911 /79 /11و همزمان با انتخابات دور ده ریاستجمهوری
برگزار و نمایند بعدی نيز مشخص شد .و بدین ترتيب جهانبخش محبينيا با  %97و مهدی عيسيزاد بما
%19آراء مأووذ هر دو از مياندوآی وائز اكرریت آراء شدند و بهعنوان نمایند به هشمتمين دور مجلمس
شورای اسلامي را یافتند( .)Letter Month, Eleventh YearNikkhah:4بر اسماس یافتمهها ،منتخبمان ایمن
دورهكه هردو اهل مياندوآی بودند با استفاد از گرایشهای سياسي در این دورهمو وزن بالمای جمعيتمي
شهرستان مياندوآی وائز اكرریت آراءشد و به مجلس را یافتند.
جدول  .8انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه (میاندوآب ،شاهیندژ و تکاب)
ردیف

نامزدهایدوره هشتم

شمارآراء

زادگاه

درصدآراء

تعداد جمعیت در سرشماری 1381

8

جهانبخش محبينيا

61770

مياندوآی

%97

شهرستان مياندوآی  110970نفر

1

مهدی عيسيزاد

18373

مياندوآی

%19

شهرستان مياندوآی  110970نفر

9

اومد نعيميفر

11011

مياندوآی

%84

شهرستان مياندوآی  110970نفر

منب )Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:4( :

 .9 .1 .4نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

نهمين دور انتخابات مجلس در تاریخ  8937/81/81برگزار شد و شمار شعب اوذ رأی در این دور
 111شعبه و آراء مأووذ  980840رأی بود .برابر سرشماری سال ،8937جمعيمت شهرسمتان ميانمدوآی
 147411نفر ،شهرستان شاهيندژ  38889نفر و شهرستان تكای  17664بمود .در ایمن دور از انتخابمات،
روحاله بيگي با  %16و مهدی عيسيزاد با  %19آراء مأووذ هر دو از مياندوآی وائز اكرریت آراء شدند و
بمهعنمموان نماینممد بمه نهمممين دور مجلممس شممورای اسملامي را یافتنممد(Letter Month, Eleventh :5

تأثير هویت مكاني بر توزی فاایي رأی در ووز ...

سال چهارم

00

 .)YearNikkhahیافتهها نشان دادند كه طبق رویه دور همای گذشمته،منتخبان همر دو از شمهر ميانمدوآی
هستند ،نتيجهای كه نشانگر تأثير وس تعلق مكاني و تبليغات صورت گرفته دربار برانگيختن رأیدهندگان
توسا نامزدهابه جستار آراء زادگاهي بود است .از سویي ،چون تركيب جمعيتي ميانمدوآی یمکدسمت
آذریزبان هستند در نهایت راوتتر به انتخای فرد مورد نظر وواهند رسيد.
جدول  .9انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه (میاندوآب ،شاهین دژ و تکاب)
ردیف

نامزدهای دوره نهم

شمارآراء

زادگاه

درصد آراء

تعداد جمعیت در سرشماری 1391

8

روح الله بيگي

03134

مياندوآی

%16

شهرستان مياندوآی  147411نفر

1

مهدی عيسيزاد

06118

مياندوآی

%19

شهرستان مياندوآی  147411نفر

9

جهانبخش محبينيا

61066

مياندوآی

%80

شهرستان مياندوآی  147411نفر

منب )Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:5( :

 .11 .1 .4دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

دهمين دور انتخابات مجلس نيز در تاریخ  8931/81/70برگزار و تعداد شعب اوذ رأی در این دور
 134شعبه و آراء مأووذ  118141رأی بمود .برابمر آممار غيررسممي سمال  ،8931جمعيمت شهرسمتان
مياندوآی  140164نفر ،شهرستان شاهيندژ  38018نفر و شهرستان تكای  18101بود .در این دور  ،هيچ
یک از نامزدها در مرولة اول نتوانستند وائز اكرریت آراء شوند و انتخابات برای تعيين دو نفمر اصملي بمه
مرولة دوم كشيد كه این مروله نيز در تاریخ 8936/71/87برگزار شد .در این مروله ،همایون هاشممي از
تكای با  %96و جهانبخش محبينيا از مياندوآی با %91آراء مأووذ وائز اكرریت آراء شمدند و بمهعنموان
نمایند به دهمين دور مجلس شورای اسلامي را یافتند( .)Letter Month, Eleventh YearNikkhah:5بمر
بنياد یافتهها ،برولاف دور های متوالي گذشته كه هر دو نمایند از شهر مياندوآی بودند ،این بار جو رواني
واك برذهنيت در دو شهرستان دیگر در انتخابات بهگونهای جهت داد شد كمه رأیدهنمدگان شمهرهای
شاهيندژ و تكای یکدست و همرا تيمي گرفتند كه نمایندگان وود را از ميان این دوشهر راهي مجلس
كنند كه موفق شدند یک نفر از دو نفر را راهي مجلس كنند ،هر چند كمه اوتلماف آراء نفمر سموم و دوم
چندان زیاد نبود .نتيجهای كه از یک سمو ،گویمای همماوردی ایمن سمه شمهر و از دیگمر سمو ،نشمان از
تعيينكنندگي شهر مياندوآی با توجه به وزن بالای جمعيتي است.
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جدول  .11انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه (میاندوآب ،شاهیندژ و تکاب)
ردیف

نامزدهای دوره دهم

شمارآراء

زادگاه

درصد آراء

تعداد جمعیت در سال 1394

8

همایون هاشمي

48613

تكای

%91

شهرستان تكای  18101نفر

1

جهانبخش محبينيا

48867

مياندوآی

%91

شهرستان مياندوآی 140164نفر

9

محمد ميرزایي

63014

شاهيندژ

%91

شهرستان شاهين دژ 38018نفر

منب )Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:5( :

 .1تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری

در مكان است .دره تنيدگي ویژگيهمای انسماني و

مكان،كانون عل جغرافيا و هویت،تجلي فرهن

طبيعي مكان در آفرینش و تنوعبخشي به هویت نقش بنيادی داشته است .هویت در سطوح ورد و كلمان
هماهنگي بالایي با بنمایههای مكاني داشته كه به تناسب وجود این بنمایههما ،هویتهمای متنموع مكماني
شكل گرفته و به منش و كنش ساكنان جهت و معنا داد است .در آفرینش وس مكمان و تعلمق مكماني،
نخست زمينة سكونت و اجتماع انسانها فراه ميشود .این تعلق مكاني بهتدریج علایق ،مناف و اوساس
مسووليتي را بهوجود ميآورد كه در تيميمات افراد در زمينههای مختلمف اثرگمذار اسمت .یكمي از ایمن
موضوعات ،پدید رأی است كه افراد بهواسطة همين وابستگيهما و علمایق مكماني نسمبت بمه آن عممل
ميكنند .در بيشتر موارد هویت مكاني بوجود آمد  ،در پراكنش رأی اثرگذار بود اسمت .پمژوهش واضمر
تاثير هویت مكاني بر توزی فاایي رأی در ووز انتخابيه مياندوآی ،شاهين دژ و تكای را مورد بررسمي
قرار داد.واكاوی یافتهها نشان داد نقش هویت مكاني در پمراكنش فامایي آراء در سمطح ایمن وموز بمر
جهتدهي و معنابخشي به آراتأثير داشته است.
جدول  .11آمار نمایندگان کل دورهها به تفکیك هر شهرستان در حوزه انتخابیه
شهرستان حوزه انتخابیه

تعداد نماینده در مجلس اول

تعداد نماینده در مجلس دوم

تعداد نماینده در مجلس سوم

تعداد نماینده در مجلس چهارم

تعداد نماینده در مجلس پنجم

تعداد نماینده در مجلس ششم

تعداد نماینده در مجلس هفتم

تعداد نماینده در مجلس هشتم

تعداد نماینده در مجلس نهم

تعداد نماینده در مجلس دهم

مجموع نمایندگان در کل دوره ها

شاهين دژ

-

8

8

-

8

-

-

-

-

-

9

ترک و شيعه

قومیت و مذهب نمایندگان

مياندوآی

8

8

8

1

8

1

1

1

1

8

86

ترک و شيعه

سال چهارم

تأثير هویت مكاني بر توزی فاایي رأی در ووز ...

شهرستان حوزه انتخابیه

تعداد نماینده در مجلس اول

تعداد نماینده در مجلس دوم

تعداد نماینده در مجلس سوم

تعداد نماینده در مجلس چهارم

تعداد نماینده در مجلس پنجم

تعداد نماینده در مجلس ششم

تعداد نماینده در مجلس هفتم

تعداد نماینده در مجلس هشتم

تعداد نماینده در مجلس نهم

تعداد نماینده در مجلس دهم

مجموع نمایندگان در کل دوره ها

8

-

-

-

-

-

-

-

-

8

1

قومیت و مذهب نمایندگان

تكای

03

ترک و شيعه

منب )Letter Month, Eleventh Year Nikkhah:5( :

جدول بالا نشان ميدهد كه از مجموع بيست نفر نمایند منتخب در تمامي دور ها از آغاز انقلمای تما
دور ده انتخابات مجلس شورای اسلامي ،پانزد نفر از شهرستان مياندوآی ،سه نفر از شهرستان شاهيندژ
و دو تَن از شهرستان تكای بود اند .با نگرش به اینكه جمعيت ترکزبان شيعه مذهب ،نسبت به جمعيت
كُردزبان اهل تسنن بيشتر است ،طبيعي مينماید كه این وزن جمعيتمي در جهمتدهي بمه آراء و برآممدن
نمایندگان آذری زبان مؤثر باشد .از اینرو ،افزون بر تعلق مكاني رأیدهندگان كه طي چهمار د از انقلمای
روند فزایند ای داشته،شمار قابلتوجه نمایندگان با زادگا شهرستان مياندوآی ،گویای وزن بالای جمعيمت
این شهرستان در تعيين نمایندگان این ووزة انتخابيه است .این موضوع از شمار نمایندگاني كه طي د دور
انتخابات از این شهرها راهي مجلس شد اند ،نمایان است .بر این پایه ،موضوع تأثير وزن بالمای جمعيمت
بههمرا تعلق مكاني ،كمابيش در همه دور های رأیدهي،از بنيادیتمرین عواممل جهتدهنمد بمه توزیم
فاایي آراء بود اند .از این رو ،افزایش وس تعلق مكاني در ميان رأیدهندگان بههممرا شممار جمعيمت
شهرستانها ،نقش بنيادی در را یابي نمایندگان به مجلس داشته است.
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