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چکیده
انتخاباتی مطلوب و کارآمد همواره از دغدغه ها  موضوع طراحی و گزينش يک نظام 
امر بوده  انتخابات و مسؤولین  و مباحث مهم در میان صاحب نظران عرصه جغرافیای 
خصوص  اين  در  گوناگونی  نظريات  حوزه،  اين  صاحب نظران  و  انديشمندان  و  است 
مطرح داشته اند. در همین راستا در کشور ما نیز، طرح استانی شدن انتخابات مجلس 
شورای اسالمی قريب به دو دهه در ادوار مختلف مجلس، مطرح و عرصه ای برای تقابل 
استدالل هاي موافقان و مخالفان اين طرح بوده است. طراحان اين طرح، از طريق تغییر 
حدود و مقیاس حوزه های انتخابیه از سطح فعلی شهرستان  ها به سطح استان، در صدد 
رسیدن به اهدافی از جمله ارتقای سطح کیفی مجلس، ارتقای فرهنگ تحزب، افزايش 
و  خريد  نظیر  انتخاباتی  تخلفات  کاهش  انتخابات،  در  احزاب  و  مردم  مشارکت  میزان 
فروش رأی و جری مندرينگ، کاهش رقابت های خشونت آمیز فرقه ای و قومی و نهايتاً 
دستیابی به نظام انتخاباتی عادالنه تر هستند. علی رغم مزايا و محاسن ذکر شده از سوی 
موافقان، معايب و کاستی های فراوانی نیز از جانب مخالفان مطرح شده که هر يک در 
اهداف خوب و عادالنه،  تأمل اند و نشان می دهد که برخالف داشتن  قابل  جای خود 
اين طرح پیامدهای منفی و گاهاً ناعادالنه متعددی نیز به دنبال خواهد داشت. در اين 
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پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی يکی از ابعاد پیامدهای اجرای اين طرح 
و  تجزيه  پرداخته  می شود.  استان  ها  سطح  در  تمرکززدايی  و  تمرکز گرايی  زمینه  در 
انتخابات، علی رغم اهداف و  از آن است که طرح استانی شدن  تحلیل يافته ها حاکی 
دعاوی طراحان و موافقان، سبب تشديد تمرکز گرايی در سطح ملی و استانی، انزوای 
مناطق حاشیه ای و کم جمعیت و کاهش مشارکت مردم اين مناطق در انتخابات، بويژه 
حوزه های  آرای  وزن  مقايسه  و  تحلیل  شد.  خواهد  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
انتخابیه استان خراسان جنوبی با يکديگر، بیانگر غلبه فاحش دو شهرستان بیرجند و 
قاينات و علی الخصوص شهر بیرجند بر ساير مناطق و حوزه های انتخابیه استان است 
که در صورت استانی شدن انتخابات، توجه و تمرکز شديد همه ی کانديداها به اين شهر 
و مغلوب شدن ساير حوزه ها در برابر وزن باالی آن، عالوه بر تشديد تمرکز گرايی، با 

توجه به پراکنش و بافت قومی استان، تنش آفرين خواهد بود.
انتخابات مجلس شورای  استانی شدن  تمرکز زدايی،  تمرکز  گرايی،  واژگان کلیدی: 

اسالمی، خراسان جنوبی

مقدمه 
امروزه اغلب نظام های سیاسی جهان، مدعی مردم ساالری يا به نوعی دارای سطوح 
مختلفی از دموکراسی اند. دموکراسی، جغرافیايی ترين شکل حکومت به شمار می رود 
قدرت  مردمی  خاستگاه  به  باور  بر  مبتنی  که   )1  :1392 کاوه،  عزيزی  و  )کاويانی راد 
است و امروزه مشروعیت و اعتبار اين نظام ها و احزاب سیاسی در سطح ملی و فراملی، 
اين راستا، اساسی ترين معیار  آنها سنجیده   می شود. در  پايگاه مردمی و مقبولیت  با 
سنجش دموکراتیک بودن نظام های سیاسی، حق رأی شهروندان در انتخاب يا برکناری 
حکومت و حکومت کنندگان در همه سطوح به شمار می رود )جونز، جونز و وودز، 1386: 
252(. به ديگر سخن، انتخابات مجرای ارتباطی میان حکومت کنندگان و مردم تحت 

لوای حکومت است )تیلور و جانستون، 1386: 16(. 
در نظام های دموکراتیک کشورهای مختلف، مجلس قانون گذاری تأسیس شده است 
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که افراد منتخب به نمايندگی عامه در آن حضور می يابند تا به تصويب قوانین بپردازند. 
نظام جمهوری  قوای سه گانه  از  يکی  اساسی،  قانون  مجلس شورای اسالمی که طبق 
اسالمی ايران معرفی شده، مهمترين نماد و مظهر دموکراسی در جمهوری اسالمی ايران 
اقلیت های دينی  بلکه حتی  ايران،  احزاب سیاسی  و  و گروهها  تنها اقوام  نه  است که 
انتخاب اين نمايندگان در چارچوب  ساکن کشور نیز در آن دارای نماينده می باشند. 
قوانین و مقررات انتخاباتی و فرايندی صورت می گیرد که متأثر از نظام سیاسی، قانون 

اساسی و به تبع نظام انتخاباتی خاص کشور است.
قوانین و نظام انتخابات در همه کشورها دارای نقاط قوت و ضعف گوناگونی بوده که 
انتخابات  طبیعتاً  و  نمايان می کنند  را  خود  مختلف،  انتخابات  تجربه  و  زمان  گذر  در 
ايران نیز با سابقه بیش از يک قرن برگزاری انتخابات و تجربه چندگونه مختلف نظام 
 :1392 قرنجیک،  لي،  خوجم  و  )احمدی پور  نیست  مستثنی  قاعده  اين  از  سیاسی، 
612(. نظام انتخاباتی فعلی مجلس شورای اسالمی ايران که جزء خانواده نظام اکثريتی 
)اکثريت نسبی( به شمار می رود )غمامی، 1390: 35(، دارای کاستی  ها و نواقص نظری 
و عملی متعددی است. از اين رو، در دوره های گوناگون مجلس، نمايندگان کوشیده اند 
برطرف کننده نیازهای شرايط  که  دهند  انجام  انتخاباتی  مقررات  در  را  تا اصالحاتی 
نظام  تغییر  طرح  راستا،  اين  در  سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور باشد. 
انتخاباتی مجلس شورای اسالمی به استانی، در جهت دستیابی به نظام انتخاباتی کارامد 
و عدالت محور در دوره های مختلف مجلس شورای اسالمی مطرح و با فراز و فرودهايی 
معايب  و  محاسن  پیرامون  مخالفان،  و  موافقان  استدالل هاي  تقابل  عرصه ی  و  همراه 

اجرای اين طرح بوده است.
به  تمرکز گرايی  تشديد  منتقدان،  نظر  از  طرح  اين  اجرای  منفی  پیامدهای  از  يکی 
اين  از  به مناطق کم  جمعیت و حاشیه ای است.  استان ها و کم توجهی  سمت مراکز 
يافتن  ارجحیت  پیروزی،  برای کسب  استان  مراکز  به  کانديداها  تمرکز  و  توجه  منظر، 
مطالبات مراکز استان بر ساير مناطق به دلیل تعیین کنندگی در نتیجه نهايی انتخابات 
و تعیین تکلیف مراکز برای ساير شهرستان ها، عالوه بر کاهش مشارکت مردم مناطق 
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مناطق  در  تأثیرگذاری  عدم  و  انفعال  سرخوردگی،  ايجاد حس  به دلیل  کم  جمعیت، 
کم  جمعیت در نتايج انتخابات، سبب تشديد تمرکز گرايی به سود مراکز استان ها در 

ابعاد گوناگون می شود.
تمرکزگرايی به تجمیع و انحصار قدرت سیاسی گفته می شود که اغلب با مرکزيت گرايی 
جغرافیايی يا پايتخت و مراکز استان، همراه و همگام است )شیرودی، 1387: 3(. در اين 
شیوه خاص اعمال مديريت، حکومت تمامی اختیارات از تصمیم گیري تا برنامه ريزي و 

اجرا را در دستگاه ديوان ساالري واحد متمرکز می کند. 
عمده  صورت  دو  به  سوم  جهان  بويژه  مختلف  کشورهای  در  تمرکز گرايی  مسأله 
منابع  و  امکانات  تخصیص  برای  تصمیم گیری  و  مديريت  تمرکز  اول،  بیان   می شود: 
مراکز  به  پیرامونی  حوزه های  از  فضايی  بعد  در  تمرکز  دوم،  و  کارکردی"  "تمرکز  يا 
از توزيع  يا "تمرکز فضايی" )روستايی، 1377: 89(. تمرکز فضايی عبارت است  اصلی 
جغرافیايی درآمدهای دولتی، صنايع، تجارت، جمعیت و اشتغال در يک يا چند مکان 

معین )شکويی، 1384: 403(.
تصمیم گیری متمرکز که از بطن تمرکز گرايی سیاسی برمی آيد، موجد نظام اطالعات 
متمرکز و به تبع آن برنامه ريزی متمرکز   می شود و اين برنامه ريزی متمرکز نیز، تمرکز 
اداری، تجاری و تولیدی را به وجود می آورد. تمرکز گرايی در بعد جمعیتی، تمرکز گرايی 
خدماتی در ابعاد بهداشتی، آموزشی، خدمات عمومی و غیره را در بردارد و اين روند 
باعث تداوم عدم تعادل بین مناطق می گردد )افروغ، 1373: 131(. کشور ما ايران از 
جمله کشورهايی است که بر اساس نظام متمرکز اداره   می شود. بررسی الگوی توسعه 
فضايی در ايران بیانگر آن است که ساختار فضايی کشور دارای دو بخش مرکز و پیرامون 
است. به طوری که اين ساختار در درون خود زيرنظام هايی را دارد که در مقیاس پايین تر 
قابل تقسیم به بخش های مرکز و پیرامون است. اين مرکز - پیرامون به طور موزون و 
هماهنگ توسعه نیافته اند، بلکه يک رابطه استعماری بین مرکز و نواحی پیرامونی برقرار 
بوده است )اسدزاده، 1392: 5(. تجمع و انحصار فزاينده قدرت در مراکز و بويژه پايتخت، 
ضمن طوالنی ساختن روند بوروکراتیک سیاست گزاری  ها، تصمیمات و اقدامات، کارايی 
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تنوع  با  در جوامعی  بويژه  را  تصمیم گیری  ها  و  اين گونه سیاست  ها  انعطاف پذيری  و 
قومی، جغرافیايی، فرهنگی و ... با چالش هايی گاهاً جدی مواجه می سازد و عالوه بر آن، 
سبب تجمع و تمرکز سرمايه  ها، امکانات و فرصت  ها در مراکز خاص بويژه پايتخت و 
شکل گیری بخش های متضاد مرکز- پیرامون، برخوردار- نابرخوردار و ... شده و رشد و 

توسعه نامتوازن بخش های مختلف کشور را به دنبال خواهد داشت.  
انتقال يا واگذاري  از  است  عبارت  که  است  تمرکززدايی  تمرکز گرايی،  مقابل  نقطه 
يا کارگزاری  هاي  اختیارات برنامه ريزي،  تصمیم گیري و مديريت از دولت مرکزي 
وابسته آن به سازمان  هاي میانی، مقامات محلی، واحدهاي تابعه دولت – مقامات 
اجرايی يا سازمان هاي غیردولتی )سرور، بی تا( و در ساده ترين و خالصه ترين تعريف، 
تمرکززدايی  امروزه   .)269  :1384 کولب،  و  )گولد  نازل  حد  تجمع قدرت به  رساندن 
يافته  توسعه  در سیاست گذاری های کشورهای  پايین  به سطوح  اختیارات  واگذاری  و 
امر طبق گزارش سازمان  هايي نظیر بانک جهاني، به عنوان  اين  نهادينه شده و حتی 
يک استراتژي توسعه محسوب مي گردد )اطاعت و موسوي، 1389: 92(. اساس تقسیم 
و تفويض اختیارات در اين سیاست، بر اين اصل است که ناحیه  ها و منطقه  هاي بزرگ 
تنها به اموري بپردازند که جامعه  هاي محلي کوچک توانايي انجام آن را ندارند. با حاکم 
سطوح  به  اختیارات  برخی  تفويض  ضمن  تمرکززدايی،  نگرش  گشتن  عملی  و  شدن 
پايین تر، عالوه بر کاهش فرايندهای پیچیده و اغلب غیرضروری بوروکراتیک، چابکی و 
کارايی تصمیمات و اقدامات اجرايی افزايش يافته و هم چنین توزيع مناسب قدرت در 
به توسعه  ... نهايتاً  سطوح مختلف به توزيع متناسب فرصت  ها، امکانات، سرمايه  ها و 

موزون و پايدار می انجامد.

بیان مسأله
با وجود سابقه انتخابات استانی، در انتخابات "مجلس شورای ملی" پس از مشروطه و 
"مجلس سنا" قبل از انقالب اسالمی، طرح اين موضوع پس از انقالب، به مجلس پنجم  

برمی گردد و در دوره های بعدی نیز در دستور کار مجلس قرار گرفته و هر بار با ايراداتی 
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از سوی شورای نگهبان مواجه شده است )مجلس شوراي اسالمی. مرکز پژوهش. دفتر 
استانی شدن  فرود، طرح  و  فراز  به دو دهه   قريب  از  مطالعات حقوقی، 1389(. پس 
با يک فوريت آن در  نیز مطرح گرديد و در نهم آذر 1393  انتخابات در مجلس نهم 
انتخابات  انتخابیه  استانی شدن حوزه های  )طرح  موافقت شد  اسالمی  مجلس شورای 
و  بررسی  از  پس  تخصصی  کمیسیون  به  ارجاع  با  و   )1393 اسالمی،  شورای  مجلس 
رسید  تصويب  به  کمیسیون  در  اصالحاتی  با   1394/1/23 تاريخ  در  نهايی  اصالحات 
تاريخ 1394/1/29 پیشنهادات اصالحی  و جهت طرح در صحن علنی تقديم شد. در 
از اصالحات در  از نمايندگان پیرامون اين طرح در مجلس مطرح شد و پس  تعدادی 
عنوان و محتوا، در جلسه علنی مورخ 1394/3/31 طرح يک فوريتی استانی- شهرستانی 
شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسالمی با 153 رأی موافق، 27 رأی 
مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 221 نماينده حاضر، به تصويب رسید و جهت اظهار 
نظر به شورای نگهبان فرستاده شد )مصوبه مجلس شوراي اسالمي درباره طرح استاني 

شدن حوزه هاي انتخابیه انتخابات مجلس شوراي اسالمي، 1394(.
طبق اين مصوبه، محدوده جغرافیايی هر استان به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه های 
و  می شوند  محسوب  فرعی  انتخابیه  حوزه های  به عنوان  استان  تابعه  موجود  انتخابیه 
رأی دهندگان در هر حوزه انتخابیه می توانند به تعداد نمايندگان الزم برای استان از بین 
نامزدهای انتخاباتی استان، يعنی برای کلیه کرسی های استانی، نمايندگان مورد نظر خود را 
انتخاب کنند. از هر حوزه انتخابیه موجود در حوزه استانی، نامزد يا نامزدهايی که حداقل %15 
آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه ثبت نام شده خود را کسب کنند و باالترين رأی را در کل 
استان به دست آورند، نماينده يا نمايندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می شوند. 
البته حوزه های انتخابیه اقلیت های دينی از شمول اين قانون مستثنی هستند )همان(.

انتخابیه در پی کسب  اين طرح که از طريق تغییر و تعیین حدود جديد حوزه های 
اهدافی نظیر ارتقای سطح کیفی مجلس، افزايش میزان مشارکت عمومی در انتخابات 
و جلوگیری از وقوع برخی تخلفات هم چون خريد رأی است )مجلس شوراي اسالمی. 
موضوعات  برانگیزترين  بحث  از  يکی   ،)1392 حقوقی،  مطالعات  دفتر  پژوهش.  مرکز 
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در دوره های اخیر قانون گذاری بوده و موافقان و مخالفان آن استدالل هاي گوناگونی 
اين  اجرای  با  معتقدند  طرح  اين  موافقان  سويی،  از  نموده اند.  ارائه  آن  خصوص  در 
طرح، نمايندگان به وظايف اصلی خود پرداخته و کارايی مجلس افزايش خواهد يافت، 
رقابت های خشونت آمیز فرقه ای و قومی کاهش يافته، نظام انتخاباتی عادالنه تر شده 
در کشور  تحزب  فرهنگ  اصالح   می شود،  اساسی  قانون  با  بیشتر  انطباق  و در جهت 
رأی،  خريد  نظیر  تخلفاتی  می يابد،  کاهش  انتخابات  اجرايی  هزينه  تقويت   می شود، 
مجلس  به  شايسته تر  و  صالحیت  با  نامزدهای  و  يافته  کاهش   ... و  مندرينگ1  جری 
راه خواهند يافت. در مقابل، منتقدان و مخالفان اين طرح بر اين باورند که اجرای اين 
از امکانات مالی و دولتی، افزايش  طرح سبب شرکت و پیروزی کانديداهای برخوردار 
هزينه های انتخاباتی، بی پاسخ ماندن خواسته های مردم، افزايش تنش  ها، در حاشیه 

قرار گرفتن شهرستان های کم جمعیت و کاهش مشارکت مردم خواهد شد.
اگر چه اين بار نیز، در اظهار نظر جلسه شورای نگهبان مورخ 1394/4/10 اين طرح از 
نظر آن شورا با ايراداتی مواجه و بعضی مفاد آن مغاير با شرع و قانون اساسی خوانده و 
نهايتاً رد شد )نظر شورای نگهبان در خصوص طرح استانی - شهرستانی شدن حوزه های 
انتخابیه مجلس شورای اسالمی، 1394(، اما ماهیت کلی اين طرح و توجه نمايندگان 
به آن در ادوار مختلف مجلس، پرداختن به ابعاد مختلف اين طرح را ايجاب می کند که 
در اين مقال، در حد بضاعت، به واکاوی يکی از ابعاد احتمالی اجرای آن در زمینه تأثیر 
بر تمرکز گرايی يا تمرکززدايی در سطح استان  ها و به صورت موردی، استان خراسان 

جنوبی با توجه به ويژگی های جمعیتی آن پرداخته   می شود. 

روش شناسی پژوهش
نوع تحقیقات توصیفی–  از  بوده و ماهیتاً  نوع کاربردی  از  از نظر هدف  اين پژوهش 
تحلیلی است که به روش پیمايشی، با استفاده از اسناد کتابخانه ای، استناد به آمارهای 

1. Jerry Mandring
ترسیم جانب دارانه حوزه های انتخاباتی به نفع شخص يا گروهی خاص و جلوگیری از پیروزی رقیب با اين عمل، 

اصطالحٌا جری مندرينگ نامیده می شود.
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و  نخبگان  نظر  از  استفاده  و  مصاحبه  پرسش نامه،  شیوه  های  به کارگیری  رسمی، 
کارشناسان انجام شده است. سوابق طرح و مبانی نظری آن از طريق منابع کتابخانه ای 
کارشناسان  نظر  به  مراجعه  با  آن  اجرای  پیامدهای  و  اثرات  گرفته،  قرار  مطالعه  مورد 
تحلیل  و  تجزيه  و  انتخاب شده  آماری  در جامعه  توزيع  تهیه پرسش نامه،  نخبگان،  و 
داده های آن و هم چنین نتايج رسمی نهمین و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در حوزه های انتخابیه تک کرسی  و چندکرسی چهار استان پرجمعیت و چهار 
با  جنوبی،  خراسان  استان  انتخابیه ی  حوزه های  باألخص  و  کشور  کم جمعیت  استان 
استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excell انجام و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است. 
جامعه آماری اين پژوهش، دانشجويان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های 
علوم سیاسی و کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه بیرجند بوده که با توجه به 
حجم جامعه )225 نفر( تمام شماری انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسش نامه بوده 
که با توجه به اين که پرسش نامه از قبل طراحی شده ای برای اين موضوع يافت نشد، 
طیفی  پنج  مقیاس  با  محقق ساخته ای  پرسش نامه  تحقیق،  فرضیه  چهار  با  متناسب 
لیکرت، حاوی 48 سؤال و شامل چهار مؤلفه اصلی تأثیر استانی شدن انتخابات بر میزان 
مشارکت احزاب، کانديداها و مردم؛ تأثیر بر احتمال پیروزی کانديداهای خاص؛ مسائل 
و مشکالت فراروی طرح و تأثیر اجرای اين طرح بر تمرکزگرايی، توسط محقق طراحی 

و استفاده شد.
روايی اين پرسش نامه با مراجعه به صاحب نظران و اساتید محترم جغرافیای سیاسی 
از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه آن  پايايی آن  مورد تأيید قرار گرفت و برای 
برای هر يک از مؤلفه های مورد سنجش در پرسش نامه بیشتر از مقدار 0/7 به دست 
آمد. از آنجايی که گويه های مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق دارای مقیاس ترتیبی 
با توجه به  ناپارامتريک است و هم چنین،  از نوع  اين گويه ها  و آزمون های مربوط به 
بنابراين  آمده اند،  به دست  گويه ها  اين  میانگین  از  پژوهش،  اصلی  متغیرهای  اين که 
مقیاس آن ها از نوع فاصله ای است. جهت بررسی نرمال بودن توزيع متغیرها، آزمون 
کولموگروف اسمیرنوف به عمل آمد و نتیجه آزمون نشان داد که داده های مربوط به 
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متغیرهای اصلی تحقیق، از توزيع نرمال تبعیت نمی کند. بنابراين در بررسی فرضیه ها، 
از آزمون های ناپارامتری کای اسکور و ويلکاکسون استفاده شد.

یافته های پژوهش
تمرکز و پراکنش آرا و کرسی  ها در انتخابات مجلس شورای اسالمی

خصوص  در  اسالمی،  شورای  مجلس  انتخابات  دوره  نهمین  نتايج  تحلیل  اساس  بر 
وضعیت تمرکز و پراکنش آراء و کرسی های پارلمانی، وضعیت کلی استان های کشور 
)نمودار 1(، و سپس برای نمونه به چهار استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس 
که به ترتیب، پرجمعیت ترين و استان های ايالم، خراسان جنوبی، سمنان، کهکیلويه و 
بويراحمد و خراسان شمالی، که جزو کم جمعیت ترين استان های کشورند، در نمودارهای 
شماره 2 و 3 نشان داده شده است. در اينجا استان خراسان جنوبی نیز به طور جداگانه 

مورد بحث قرار می گیرد. 

 

نمودار 1( درصد سهم هر یک از استان های کشور از کرسی های مجلس شورای اسالمی بر اساس 

نتایج نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، ترسیم: )نگارندگان، 1395(
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نمودار 2( نسبت سهم )وزن( حوزه های انتخابیه چند استان پرجمعیت کشور بر اساس نتایج نهمین 

دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، ترسیم: )نگارندگان، 1395(
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نمودار3( نسبت سهم )وزن( حوزه های انتخابیه چند استان کم جمعیت کشور بر اساس نتایج نهمین 

دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، ترسیم: )نگارندگان، 1395(

با مطالعه و بررسی پراکنش کرسی های پارلمانی در حوزه های انتخابیه مجلس شورای 
يا  از تجمع و تمرکز  نوع  اسالمی در سطح کشور و هم چنین در سطح استان  ها، دو 
نشان  کشوری  و  کالن  می خورد. سطح  به چشم  تمرکز گرايی  از  دو سطح  به عبارتی 
دهنده ثقل و تمرکز آراء و کرسی  ها به سمت استان های پرجمعیت به ويژه تهران است 
)نمودار شماره 1(. به عنوان مثال، استان تهران که دارای 35 کرسی نمايندگی مجلس 
است به تنهايی از مجموع کرسی های 9 استان خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، 
قزوين، يزد، البرز، ايالم، قم و کهکیلويه و بويراحمد بیشتر و بالطبع، در تصمیم گیری ها 
تأثیرگذارتر است. پس از استان تهران، به ترتیب استان های آذربايجان شرقی و اصفهان 
با 19 کرسی، خراسان رضوی، خوزستان و فارس با 18 کرسی، گیالن با 13 کرسی، 
آذربايجان غربی و مازندران با 12 کرسی، بیشترين سهم از کرسی های مجلس شورای 
اسالمی را در اختیار دارند. پراکنش و تمرکز تعداد کرسی  ها به گونه ای است که تنها 10 
استان از میان 30 استان کشور بیش از نیمی از کرسی های را در اختیار داشته و از اين 
حیث بر 21 استان ديگر غلبه دارند. اگر چه اين وضعیت متناسب با جمعیت هر استان 
در حال حاضر وجود داشته و ارتباطی به استانی شدن انتخابات ندارد، لیکن نگاهی به 

وضعیت پراکنش درون هر يک از اين استان ها، جالب توجه است.
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سطح ديگر و مهم اين تمرکز، در سطح خود استان  ها به چشم می خورد که تمرکز ياد 
شده به سمت مراکز استان است )نمودارهای 2 و 3( و يک يا دو حوزه انتخابیه که مرکز 
استان و يا شهرهای پرجمعیت است بر ساير حوزه  ها، علی رغم تعداد فراوان شان غلبه 

دارد و اين مورد، بدون استثناء در همه استان های کشور مشاهده   می شود.

انتخابات در استان خراسان جنوبی
 مردم استان خراسان جنوبی تاکنون سابقه حضور 35 بار شرکت در انتخابات را در 
کارنامه خود دارند. مردم اين استان مانند ساير هموطنان پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ايران در 12 انتخابات رياست جمهوری، 10 انتخابات مجلس شورای اسالمی، 5 انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری، 4 انتخابات شورای های اسالمی شهر و روستا و 4 همه پرسی 
رأی هايشان را به صندوق  ها ريختند و در تمامی سال های پس از پیروزی انقالب؛ چه 
به  از تقسیم استان خراسان بزرگ -  بعد  يا  در زمان 8 سال دفاع مقدس و چه قبل 
سه استان خراسان جنوبی، رضوی و شمالی در سال 1383- حضور پررنگی در صحنه 

انتخابات داشته اند.
در عمر دوازده ساله استان، مردم خراسان جنوبی شاهد برگزاری 11 انتخابات بودند و 
در تمامی اين دوره  ها مشارکت مردم استان بیش از 72% و جزو استان های پیشتاز در 
اين عرصه بوده است )استانداری خراسان جنوبی. معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی. 
دفتر امور سیاسی و انتخابات، 1394(. اطالعات تفصیلی انتخابات برگزار شده در استان 

خراسان جنوبی پس از تشکیل استان در جدول 1 آورده شده است. 
جدول 1(  نگاهی به 11  انتخابات استان خراسان جنوبی پس از تشکیل استان 

انتخابات  برگزار شده در استان خراسان جنوبی پس از تشکیل استان

 تاريخنام انتخاباترديف
رأی گیری

 درصد
 مشارکت
در کشور

 آرای
 مأخوذه در

استان

 درصد
 مشارکت
در استان

منتخب

1
 مرحله اول نهمین

 دوره رياست
جمهوري

احمدی نژاد، هاشمی رفسنجانی1384/3/2762/6629087979
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2
 مرحله دوم نهمین

 دوره رياست
جمهوري

 محمود احمدي نژاد )رئیس قوه1384/4/359/626604072
مجريه(

3
 چهارمین دوره
 مجلس خبرگان

رهبري
سیدابراهیم رئیس الساداتی1385/9/2452/9229543387

 سومین دوره4
266 منتخب اصلی1385/9/2460/7527480379شوراهاي اسالمی

5
 هشتمین دوره
 مجلس شوراي

اسالمی
1386/12/246034332885

 حسین ابراهیمی، محمدکريم
عابدي،

موسی قربانی، محمدرضا صابري

 دهمین دوره رياست6
 محمود احمدي نژاد )رئیس قوه1388/3/228538315791جمهوري

مجريه(

 نهمین دوره مجلس7
1390/12/126439729784/5شوراي اسالمی

 سیدمحمدباقر عبادي، جواد
هروي،

 محمدعلی عبداهلل زاده، مراد
هاشم زهی

 يازدهمین دوره8
 حسن روحانی )رئیس قوه1392/3/2472/743868689/4رياست جمهوري

مجريه(

 چهارمین دوره9
2794 منتخب اصلی1392/3/2472/740311582/1شوراهاي اسالمی

10
 پنجمین دوره

 مجلس خبرگان
رهبري

سیدابراهیم رئیس الساداتی1394/12/76243093072/11

 دهمین دوره مجلس11
1394/12/76243125572/11شوراي اسالمی

 سید محمدباقر عبادي، فرهاد
فالحتی،

 محمدرضا امیرحسنخانی، نظر
افضلی

منبع: )استانداری خراسان جنوبی. معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی. دفتر امور سیاسی و انتخابات، 1394(

در انتخابات مجلس شورای اسالمی تا قبل از سال 1378، مردم خراسان جنوبی سه 
افزوده شد  تعداد  اين  به  نماينده  يک  آن  از  اما پس  به مجلس می فرستادند  نماينده 
از  اين استان طبق آخرين تغییرات چهار نماينده  )شاطری و رجبی، 1386: 18(. در 

چهار حوزه شامل: 
1- بیرجند، خوسف و درمیان

2- نهبندان و سربیشه
3- قائنات و زيرکوه

4- فردوس، سرايان، بشرويه و طبس، به مجلس می روند.
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نقشه 1( حوزه های انتخابیه استان خراسان جنوبی )وزارت کشور،  1394(

جمعیت شهرستان های مختلف استان خراسان جنوبی طبق آخرين سرشماری رسمی 
شورای  مجلس  دوره  دهمین  و  نهمین  انتخابات  در  انتخابیه  حوزه های  وزن  و  کشور 

اسالمی، در نمودارهای 4 و 5 مقايسه   می شود.

نمودار 4( جمعیت شهرستان های استان خراسان جنوبی طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 

)درگاه ملي مرکز آمار ایران، 1394(
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مجلس دهم                                                                        مجلس نهم

نمودار 5( نسبت سهم )وزن( هریک از حوزه های انتخابیه به کل استان بر اساس نتایج نهمین و 

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، ترسیم: )نگارندگان، 1395(

همان طور که در نمودار 5 مشخص است تنها دو شهرستان بیرجند و قاينات دارای 
جمعیت بسیار باالتری از ديگر شهرستان  ها هستند و ساير شهرستان  ها در جمعیت 
بین 24000 تا 69000 نفر قرار دارند. اما نکته مهم آن است که 50% از جمعیت استان 
در اين دو شهرستان گرد آمده است که اين موضوع می تواند تأثیر آرای نامزدهای اين دو 
شهرستان را بر انتخابات استانی پررنگ کند و در درازمدت منجر به احساس سرخوردگی 
انتخابات استانی و در  انتخاب نامزدهای آن شهرها در  مردم شهرهای کوچک از عدم 
نهايت کاهش مشارکت سیاسی آنان گردد. منتقدان و مخالفان استانی شدن انتخابات 
معتقدند که با اجرايی شدن اين طرح، عماًل مراکز جمعیتی باال بويژه مراکز استان  ها 
اسالمی. مرکز  تکلیف خواهند کرد )مجلس شورای  تعیین  نواحی کوچک،  برای ساير 
پژوهش. دفتر مطالعات سیاسی، 1381: 17(. نگاهی به آرای کانديداهای دهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در استان نیز نکته جالب توجهی ارائه می دهد )نمودار 
6( مبنی بر اين که مقايسه آرای مکتسبه کانديداها در چهار حوزه انتخابیه استان، نشان 
می دهد که آرای فرد دوم و گاه سوم حوزه انتخابیه بیرجند که به مجلس راه نیافته اند، 
از آرای فرد اول و منتخب ساير حوزه ها بیشتر است. غلبه فاحش حوزه انتخاباتی مراکز 
)نمودارهای  به چشم می خورد  استان  ها  تمام  در  انتخابیه  ساير حوزه های  بر  استان 
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شماره 2 و 3(، به گونه ای که آرای حوزه ای خاص بر ديگر حوزه  ها تعیین کننده تر از 
خود آن حوزه  ها خواهد بود. در نتیجه، کانديداها به جای توجه به حوزه انتخابیه خاص 
خود، بیشتر به مراکز جمعیتی و حوزه های تعیین کننده بهاء خواهند داد و بديهی است 
اين گونه  مطالبات  پیگیری  و  وعیدها  وعده  فرصت  ها،  بودجه،  امکانات،  توزيع  امر  که 

مراکز جمعیتی، بر مناطق ديگر ارجحیت خواهد يافت.

نمودار 6( آرای کاندیداهای استان خراسان جنوبی در انتخابات مجلس دهم براساس نتایج دهمین 

دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، ترسیم: )نگارندگان، 1395(

استانی شدن انتخابات و تمرکز گرایی
 يکی از نکات بسیار مرتبط با مقوله استانی شدن انتخابات، تمرکزگرايی است که از نظر 
موافقان و مخالفان اين طرح، نتايج متفاوتی در اين خصوص به بار خواهد آورد. از نظر 
طراحان و موافقان استانی شدن انتخابات، اين مسأله يکی از نقاط ضعف فعلی مجلس 
شورای اسالمی است که اگر چه بر طبق قانون اساسی نمايندگان مجلس، نماينده تمام 
نمايندگان مجلس در  اما  است،  نظارت  و  قانون گذاری  آنها  اصلی  و وظیفه  بوده  ملت 
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بايد  انتخابیه خود که  به محدوده حوزه  امور جزئی و محلی مربوط  به  بسیاری موارد 
از سوی مديران استانی و محلی دنبال و انجام شود، پرداخته و از مسائل کالن ملی و 
قانون گذاری فاصله می گیرند. استانی شدن انتخابات می تواند ضمن محول کردن امور 
جزئی به مديران و شوراهای محلی، وقت و توجه نمايندگان را به امور مهم ملی و کالن 
 :1385 حقوقی،  مطالعات  دفتر  پژوهش.  مرکز  اسالمی.  شورای  )مجلس  کند  متمرکز 
جايگزين  "برنامه محوری"،  سیاست گذاری  ها  و  تصمیم گیری  ها  در  هم چنین  و   )2
"شخص محوری" گشته و سطح کیفی مجلس ارتقا خواهد يافت. از اين منظر، تقويت 

نقش شوراهای استانی و محلی و واگذاری اختیارات بیشتر به آنها، سبب تمرکززدايی در 
سطوح مختلف خواهد شد.

در مقابل از ديدگاه مخالفان، اوالً قانون گذاری و پرداختن به مسائل کالن ملی، تنها 
وظیفه نمايندگان نیست، بلکه آنها وکیل و نماينده حوزه انتخابیه خود محسوب شده و 
در برابر آنها مسؤولند و رسیدگی به امور آن حوزه را نیز بايد مد نظر قرار دهند )مجلس 
شورای اسالمی. مرکز پژوهش. دفتر مطالعات سیاسی، 1381: 15( و اين امر منافاتی 
با وظیفه ملی آنها ندارد. بسیاری از رأی دهندگان، از نماينده خود انتظار پیگیری امور 
فعلی  انتخاباتی  فرهنگ  در  و  دارند  را  خود  حوزه  محلی  مطالبات  و  مشکالت  رفع  و 
جامعه ايران، انتظارات و وعده وعیدهای محلی در خصوص جذب امکانات و رسیدگی 
به مشکالت محلی حوزه های انتخابیه، جزئی الينفک از نگرش انتخاباتی رأی دهندگان 
و کانديداها است. در اين پژوهش که اکثريت قريب به اتفاق پاسخگويان از میان جامعه 
آماری 225 نفری از دانشجويان کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی و جغرافیای 
سیاسی دانشگاه بیرجند بودند، از بین انتظارات خود از نماينده منتخب شان، رسیدگی 
به امور محلی حوزه انتخابیه خود را در درجه اهمیت بسیار باال اعالم نمودند )نمودار 7(.    



 فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 11/ ش 1/ پاییز 95   40

نمودار 7( میزان اهمیت امور محلی حوزه انتخابیه، امور ملی و وضع قوانین از منظر پاسخگویان 

)نگارندگان، 1395(

ثانیاً اگر چه طراحان و مدافعان طرح استانی شدن انتخابات، از واگذاری امور مناطق 
به شوراهای محلی سخن می گويند، ولی در شرايط فعلی اين شوراها فاقد توانايی  ها، 
اختیارات و صالحیت های الزم در جنبه های حقوقی و عملی برای تصمیم گیری، انجام 
و پیگیری اين امورند. نگاهی به قانون تشکیالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي 
کشور )شوراهاي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استان ها( نشان می دهد 
مانند  محدودی  موارد  بجز  شده،  واگذار  شوراها  اين  به  که  اختیاراتی  و  که صالحیت 
تعیین شهردار، در اغلب موارد به سطوحی مانند ارائه پیشنهاد، نظارت و پیگیری، جلب 
مشارکت و خودياری مردم،  تبیین و توجیه سیاست هاي دولت، همکاري با سازمان ها 
فصل  و  آنان، حل  ايفاي  وظايف  در جهت  الزم  تسهیالت  ايجاد  و  دولتي  نهادهاي  و 
مشکالت و اختالفات در مواردي که قابل پیگیري قضائي نیست و ... محدود   می شود 
)قانون تشکیالت، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور ...، 1395( که اين سطوح 

نازل از صالحیت و اختیارات، برای ايفای نقش اداره مؤثر امور محلی کافی نیست.
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نتایج آزمون فرضیه
در خصوص آزمون فرضیات، نتايج آزمون کای اسکور در مورد بررسی گويه های هر يک 

از متغیرهای مورد نظر در اين آزمون، فرض های H0 وH1 به صورت زير است:
H0: توزيع افراد در سه گروه مخالف، بدون نظر و موافق در ارتباط با نظرشان در مورد 

گويه ها يکسان است.
H1: توزيع افراد در سه گروه مخالف، بدون نظر و موافق در ارتباط با نظرشان در مورد 
بیشتری مشاهده می شود )فرضیه  افراد  تعداد  گويه ها يکسان نیست و در يک گروه، 

مورد ادعای پژوهش(.
 جدول 2 نتايج آزمون کای اسکور گويه های مربوط به فرضیه تمرکزگرايی به سبب 
اجرای طرح استانی شدن انتخابات را نشان می دهد، با توجه به ستون مقدار sig، از 
آنجايی که مقدار sig در همه گويه ها برابر صفر شده است و اين مقدار کمتر از  0/05 
است، پس فرض H0 رد می شود، يعنی توزيع افراد در سه گروه مخالف، بدون نظر و 
موافق يکسان نیست و در يک گروه، تعداد افراد بیشتری مشاهده می شود که ستون 
افراد در چه گروهی )مخالف، بدون نظر و  آخر اين جدول نشان می دهد که اکثريت 

موافق ( قرار دارند.
جدول 2( نتیجه آزمون کای اسکور مربوط به تمرکزگرایی به سبب اجرای طرح استانی شدن انتخابات

موارد
فراوانی مشاهده شده

sig
 بیشترين
 فراوانی

 مشاهده در
گروه

 بدونمخالف
موافقنظر

 توجه و تمرکز نامزدها به مراکز جمعیتی استان و بی توجهی به
موافق8201920/000مناطق حاشیه ای به سبب استانی شدن انتخابات

 معموالً نمايندگان مراکز استان از نفوذ و قدرت بیشتری نسبت به
موافق7181930/000نمايندگان ساير شهرستان ها برخوردارند

 تأثیر دادن آرای ساير شهرستان های يک استان در انتخاب نماينده
 يک شهرستان و غلبه ی وزن آرای استان بر شهرستان و تضییع حق

مردم آن شهرستان
موافق7231910/000

 افزايش شکاف فعلی بین مراکز استان و مناطق حاشیه با اجرای طرح
موافق18261750/000استانی شدن انتخابات

موافق8281890/000استانی شدن انتخابات سبب تمرکزگرايی بیشتر خواهد شد
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نمودار 8( نتیجه نهایی آزمون فرضیه مربوط به تمرکزگرایی به سبب اجرای طرح استانی شدن 

انتخابات، ترسیم: )نگارندگان، 1395(

نتیجه 
متعدد  ضعف  نقاط  انتخابات،  شدن  استانی  طرح  اجرای  مختلف  جوانب  بررسی   با 
آن آشکار   می شود که يکی از آنها، تأثیر نامطلوب در خصوص تمرکز گرايی در سطح 
استان های  که  آنجا  از  است.  عمده  جمعیتی  مراکز  و  استان  مرکز  نفع  به  استان  ها 
پرجمعیت که تراکم فضايی و امکانات فعلی در آنها تمرکز آشکاری نسبت به مناطق 
از نمايندگان را در مجلس به خود اختصاص می دهند،  پیرامونی دارد، تعداد بیشتری 
بالطبع تأثیرگذاری و تعیین  کنندگی آنها نیز در کلیه امور قانون گذاری، تصمیم گیری 
از ساير مناطق است. در سطح پايین تر، يعنی در خود استان  ها نیز  و اجرايی بیشتر 
غلبه وزن آرای مراکز استان و شهر های پرجمعیت بر ساير مناطق در انتخاب نماينده، 
عماًل می تواند برای آنها تعیین تکلیف کند و آنها را به حاشیه براند و هم چنین توجه 
کانديداهای ديگر حوزه های انتخابیه استان برای کسب آرای کافی و پیروزی در انتخابات، 
بیش از حوزه خود به مراکز جمعیتی و مرکز استان معطوف شود که اين امر نیز به نوبه 
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خود تبعاتی از جمله ارجحیت مطالبات مراکز جمعیتی بر ساير مناطق، انزوای مناطق 
پیرامون در سطح ملی  افزايش شکاف میان مرکز-  و  تمرکز گرايی  حاشیه ای، تشديد 
و استانی را به دنبال خواهد داشت. استانی شدن انتخابات توجه و تمرکز کانديداها و 
نمايندگان انتخاب شده را بیشتر به مراکز پرجمعیت و تأثیرگذار، يعنی مراکز استان  ها 
معطوف می سازد، زيرا با توجه به محدوديت زمان تبلیغات، سطح وسیع تر استان در 
مقايسه با يک حوزه انتخابیه و هم چنین وزن باال و تعیین  کننده مراکز جمعیتی نسبت 
به ساير بخش های پیرامونی در پیروزی کانديداها، ايجاب می کند که نامزدها هر چند 
توجه  الزاماً  پیروزی،  برای  عاقالنه  برنامه ريزی  طبق  اما  باشند،  عادالنه  گرايش  دارای 
فرصت  ها  بودجه،  امکانات،  عادالنه  توزيع  امر،  اين  و  داشته  استان  مراکز  به  بیشتری 
اين که  تهديد روبه رو می کند. ضمن  با  را  استان  پیگیری مطالبات در ساير مناطق  و 
احساس نابرخورداری در مناطق و تحريک عطش آنها برای تبديل شدن به واحدهايی 
نظیر بخش و شهرستان و ... برای بهره مندی از امکانات مشابه، تنش های اجتماعی و 

معضالت متعددی به همراه خواهد داشت.
با اجرای اين طرح، نامزدهايی که به شهرهای پرجمعیت تر منسوب هستند، به دلیل 
حس ناسیونالیستی که در ساکنان هر شهری وجود دارد، بخت بیشتری برای انتخاب 
خواهند داشت. با افزايش سهم شهرهای پرجمعیت در تعداد نمايندگان مجلس، نامزدهای 
کمتری از شهرهای کم جمعیت به مجلس راه خواهند يافت و اين موجب تمرکز گرايی 
در تصويب آراء به سمت شهرهای پرجمعیت و مراکز استان  ها، سرخوردگی و انزوای 
مناطق کم جمعیت و کاهش مشارکت اين مناطق، عدم توجه کافی به مناطق پیرامونی، 
شهرستان  ها و مناطق دورافتاده به خصوص در کالن شهرها شده و سبب   می شود که 
به  منجر  روشنی  به  امر  اين  و  نباشد  مناطق  اين  پروژه های  و  مطالبات  پیگیر  کسی 
مشارکت  رسمی  آمارهای  به  توجه  با  می شود.  کشور  در  سیاسی  بیشتر  تمرکزگرايی 
انتخابات که همیشه مبین درصد مشارکت باالی مردم مناطق روستايی و محروم  در 
نسبت به کالن شهرها در صحنه ی انتخابات است، سرخوردگی، ناامیدی و انزوای اين 
آنان در  انگیزه و مشارکت  با مراکز جمعیتی عمده و کاهش  نابرابر  مناطق در رقابتی 
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صحنه ی انتخابات با روح قانون اساسی، آرمان های نظام و برنامه های توسعه مبنی بر 
تمرکززدايی، سازگاری ندارد و می تواند در آينده عواقب خاصی برای کشور داشته باشد. 
مقايسه وزن آرای حوزه های انتخابیه خراسان جنوبی با يکديگر، بیانگر غلبه فاحش دو 
شهرستان بیرجند و قاينات و علی الخصوص شهر بیرجند بر ساير مناطق و حوزه های 
انتخابیه  حوزه  سوم  حتی  و  دوم  کانديدای  آرای  که  به طوری  است،  استان  انتخابیه 
در صورت طرح  اول ساير حوزه ها بیشتر است و مسلماً  از آرای کانديداهای  بیرجند، 
استانی شدن انتخابات، توجه و تمرکز بر شهر بیرجند حتی از خود هر حوزه انتخابیه 
بیشتر و تعیین  کننده تر خواهد بود و ساير شهرستان ها خود را مغلوب آرای مرکز استان 

خواهند يافت. اين امر با توجه به بافت قومی استان، تنش زا به نظر می رسد.
بر  طرح  اين  اجرای  تأثیر  خصوص  در  نگارندگان  پژوهش  فرضیات  آزمون  نتايج 
تمرکز گرايی نیز، مؤيد تشديد تمرکزگرايی در صورت اجرای اين طرح بوده و اين فرضیه 
را اثبات می نمايد. با توجه به داليل متعددی که ذکر شد، تأثیر اجرايی شدن اين طرح 

بر تمرکزگرايی سیاسی در کشور، بسیار جدی خواهد بود.

منابع
− احمدی پور، زهرا؛ خوجم لی، عبدالوهاب؛ قرنجیک، امان دردی )1392(. "زمینه های 	

تدوين و اصالح قانون انتخابات مجلس در ايران". در: مجموعه مقاالت همايش ملی 
جغرافیای انتخابات. تهران: دانشگاه خوارزمی: 624-615. 

− استانداری خراسان جنوبی. معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی. دفتر امور سیاسی و 	
انتخابات )1394(. "انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمین دوره 
مجلس شوراي اسالمی در استان خراسان جنوبی". دفتر امور سیاسي و انتخابات 

معاونت سیاسي، امنیتي و اجتماعي: 28-1.
− اسدزاده،  هانیه )1392(. "چگونگی شکل گیری تمرکز گرايی در ايران- تهران قبل 	

تهران:  پايدار.  توسعه  و  شهرسازی  جغرافیا،  ملی  همايش  در:  اولین  انقالب".  از 
انجمن محیط زيست کومش؛ دانشگاه صنعت هوايی: 21-1.



45 استانی شدن انتخابات؛ تمرکزگرایی با تمرکز زدایی ...

− در 	 پايدار  توسعه  و  زدايی  "تمرکز   .)1389( زهرا  سیده  موسوی،  جواد؛  اطاعت، 
ايران". پژوهش های جغرافیای انسانی، سال چهل و دوم، ش 71 )بهار(: 106-89.

− پیشنهادی مرکز- 	 نظريه شهری  و  توسعه  و  "شهری شدن  افروغ، عماد )1373(. 
تهران:  دانشگاه  تهران:  مقاله های سمینار جامعه شناسی.  در: مجموعه  پیرامون". 

.143-128
− زهرا 	 ترجمه  انتخابات.  جغرافیای   .)1386( جی.  آر.  جانستون،  جی.؛  پی.  تیلور، 

پیشگاهی فرد و رسول اکبری. تهران: قومس.
− جونز، مارتین؛ جونز، رايس؛ وودز، مايکل )1386(. مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی. 	

ترجمه زهرا پیشگاهی فرد و رسول اکبری. تهران: دانشگاه تهران. 
− روستايی، شهريور )1377(. "سازمان فضايی نظام سکونتگاهی و نقش آن در تعامل 	

ناحیه ای". پايان نامه دکتری جغرافیای شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 
دانشگاه تربیت مدرس.

− سرور، رحیم )بی تا(. حقوق شهري و قوانین شهرسازي. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، 	
واحد علوم و تحقیقات ]جزوه درسی کارشناسی[.

− شاطری، مفید؛ رجبی، نجیب اهلل )1386(. "بررسی روند انتخابات در استان خراسان 	
جنوبی از آغاز انقالب اسالمی تاکنون". بیرجند: استانداری خراسان جنوبی، دفتر 

امور اجتماعی، انتخابات و شوراها: 27-1.
− شکويی، حسین )1384(. ديدگاه های نو در جغرافیای شهری. تهران: سمت.	
− شیرودی، مرتضی )1387(. "تمرکز و توسعه سیاسی در تاريخ معاصر ايران )مقايسه 	

دو مقطع مشروطه و انقالب اسالمی(". فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقالب 
اسالمی، سال چهارم، ش13)تابستان(: 83-49. 

− طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسالمی )1393(. 	
]پیوسته[ قابل دسترس در:

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/914281?fk_legal_draft_

oid=914280&a=download&sub=p.[1393/12/15]
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− انتخابات استانی مجلس شورای اسالمی و 	 "الگوی  غمامی، سید مهدی )1390(. 
و  )مهر  پانزدهم، ش 88  دادرسي، سال  ماهنامه  انتخابات".  ملی  نظام کمیسیون 

آبان(: 40-35.
− انتخاب شهرداران 	 و  انتخابات شوراهاي اسالمي کشور  و  قانون تشکیالت، وظايف 

مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرين اصالحات )1395(. ]پیوسته[ قابل دسترس در:
h t t p : / / w w w . s h o r a - g c . i r / P o r t a l / H o m e / S h o w P a g e .

a s p x ? O b j e c t = N e w s & I D = 0 f 7 b 1 7 1 6 - a d d 6 - 4 f 6 0 - 9 2 b 2 -

d f 1 e 6 5 6 0 0 3 d f & L a y o u t I D = 2 6 4 8 6 2 6 4 - c a f 3 - 4 e d b - b 1 4 0 -

ba753a5c0890&CategoryID=ff0668dd-649c-4d53-a9ba-23ec1caed3be. 

[1395/1/16]

− انتخابات 	 با  "تبیین نسبت جغرافیا  کاويانی راد، مراد؛ عزيزی کاوه، علی )1392(. 
انتخابات.  جغرافیای  ملی  همايش  مقاالت  مجموعه  در:  انتخابات(".  )جغرافیای 

تهران: دانشگاه خوارزمی: 12-1.
− گولد، جولیوس؛ کولب، ل. ويلیام )1384(. فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه محمد 	

جواد زاهدی. تهران: نشر مازيار.
− "گزارش 	 مجلس شوراي اسالمی. مرکز پژوهش. دفتر مطالعات سیاسی )1381(. 

کارشناسی درباره طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه". شماره مسلسل 6458: 
.21-1

− مجلس شوراي اسالمی. مرکز پژوهش. دفتر مطالعات حقوقی )1385(. "مقدمه ای 	
بر نقش نمايندگان مجلس شورای اسالمی در امور استانی". شماره مسلسل 8274: 

.14-1
− استانی شدن حوزه های 	 و مخالفان  موافقان  نظرات  به  "نگاهی   .)1389( ------

انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسالمی". شماره مسلسل 10632: 27-1.
− انتخابات 	 در  انتخابیه  حوزه های  شدن  استانی  بر  ای  "مقدمه   .)1392(  ------

مجلس شورای اسالمی". شماره مسلسل 13380: 33-1.
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− مرکز آمار ايران )1394(. "استان خراسان جنوبی". ]پیوسته[ قابل دسترس در:	
https://www.amar.org.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8

%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%

AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A.[1394/10/12] 

− مصوبه مجلس شورای اسالمی درباره طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات 	
مجلس شورای اسالمی )1394(. ]پیوسته[ قابل دسترس در:

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/954813?fk_legal_draft_

oid=914280. [1394/5/2]

− قابل 	 ]پیوسته[   .)1394( اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره  نهمین  نتايج 
دسترس در:

http:// www.moi.ir/ portal/ Home/ Default. aspx? CategoryID = 

afe40347 -7b31-497d-8fbf-5ecf2c72679f. [1394/9/5] 

− نظر شورای نگهبان در خصوص طرح استاني- شهرستاني شدن حوزه هاي انتخابیه 	
انتخابات مجلس شوراي اسالمي )1394(. ]پیوسته[ قابل دسترس در:

ht t p : / / w w w. s h o r a - rc . i r / Po r t a l / Ho m e / S h ow Pa g e . a s px ? O

b j e c t = N E WS & C a t e g o r y I D = 4 a a e b 1 3 f - 1 4 f 1 - 4 5 7 b - 8 1 b 3 -

a 4 b d 7 0 d f d c e e & We b Pa r t I D = a b 5 2 0 d d 2 - c 6 2 4 - 4 e 7 6 - 8 f 8 8 -

2a72b447d48e&ID=18b55384-a637-4e64-bcab-13e7ff00ab89. 

[1394/6/23]




