ﭘﯿﺶدرآﻣﺪی ﺑﺮ

اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺣﻠﯽ در اﯾران

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ از ﺑﻌﺪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ﺷﻮراﻫﺎی اداری اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ آﻧﻬﺎ
در دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻧﺎﺣﯿﻪ ،ﺷﻬﺮ ،و روﺳﺘﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دارﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر
آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮازی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه و ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و روﺳﺘﺎ در ﻗﺎﻋﺪه آن ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻋﻀﺎیﺷﺎن ﺑﺎ رأی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای روﺳﺘﺎ ،اﯾﻦ اﻋﻀﺎ اﻓﺮادی را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮرای روﺳﺘﺎ در ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎی ﺑﺨﺶ ،اﻋﻀﺎی
اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ را در ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺷﻮراﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺶ از آن
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻣﺸﻮرﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداری و
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
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وزارت ﮐﺸﻮر

ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
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اﺳﺘﺎﻧﺪاران ،رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎی اداری اﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ،رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎی اداری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
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ﺷﻬﺮدار/دﻫﯿﺎر )ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮرا(
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ﺑﺨﺶ

i

دﻫﺴﺘﺎن

ii

ﺷﻬﺮ/روﺳﺘﺎ

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ  info@nabz-iran.comﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
www.nabz-iran.com

ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﻪ دﺳﺖ رؤﺳﺎی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ
ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮدار را اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮدار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺷﻬﺮدارﻫﺎ در ﺷﻮراﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از ﺳﻮی وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﯾﮏ دوره
ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ رﯾﺎﺳﺖ اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .وزارت ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺼﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﻫﺎ را ﺑﺎ
ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺷﻮراﻫﺎی اداری ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻗﻀﺎﯾﯽ ،و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ – ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻮﭼﮏ – در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﺤﯿﻄﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،از آن
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﻨﺪ iii.ﭘﺲ از ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﺪرت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻠﯽﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺎری از
ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺗﺮس از ﺧﯿﺰش ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ،ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺲ از آن ﺑﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ روﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۵۷ﺗﺎ  ،۱۳۷۷ﻓﻀﺎی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در
iv
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﮑﻢراﻧﯽ
ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ درک ﻧﻈﺎم اداری و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت
ﮐﺸﻮری اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﺒﺾ اﯾﺮان
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ،۱۳۷۸وزارت ﮐﺸﻮر ﺷﻬﺮدارﻫﺎ را ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮐﺮد .از زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﺎل ،۱۳۷۷
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ از وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ v.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺠﻠﺲ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﺷﻬﺮداران
 ۵۰ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰,۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﺼﺎب از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎ رأی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮدارﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ vi.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﺼﻮب  ،۱۳۸۲ﺗﻌﺪاد
ﮐﺮﺳﯽﻫﺎ در ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ  ۱۰,۰۰۰ﻧﻔﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۰,۰۰۰ﺗﺎ  ۵۰,۰۰۰ﻧﻔﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۵۰,۰۰۰ﺗﺎ  ۱۰۰,۰۰۰ﻧﻔﺮ

ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯽھﺎ در ﺷﻮرا
 ۵ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ،ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺨﺶ
 ۷ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ،ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺨﺶ
 ۹ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ۳ ،ﺑﺨﺶ

ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۰۰,۰۰۰ﺗﺎ  ۱۵۰,۰۰۰ﻧﻔﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی  ۱۵۰,۰۰۰ﻧﻔﺮ
ﺗﻬﺮان

 ۱۲ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ۴ ،ﺑﺨﺶ
 ۱۵ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ۵ ،ﺑﺨﺶ
 ۳۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ۱۰ ،ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ
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اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﺎل ۱۳۷۷
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﺎل  ،۱۳۷۷ﺑﯿﺶ از  ۳۳۴,۰۰۰ﻧﻔﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ  ۵,۰۰۰زن ،ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ  ۱۹۰,۰۰۰ﮐﺮﺳﯽ در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪﻧﺪ ) ۳۶,۰۰۰ﻧﺎﻣﺰد رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ( vii.در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن ،ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪرو
ﺑﺎ رأی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺎﻃﻊ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ .در ﻧﻮاﺣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﺋﺘﻼفﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺖ viii.در ﺗﻬﺮان ،ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺧﺎﺗﻤﯽ
)اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن( در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ  ۱۳ﮐﺮﺳﯽ از  ۱۵ﮐﺮﺳﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،و دو ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺐ
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ۲۴ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رأی در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ۶۵
درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ۴۵درﺻﺪی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ۲/۲درﺻﺪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر زن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﻮاﻫﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺧﺎﺗﻤﯽ در
زادﮔﺎﻫﺶ اردﮐﺎن ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ راه ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی زن در  ۲۰ﻣﻮرد از ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻧﺪه اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺑﻮدﻧﺪ ix.ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،در
دوره ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻮراﻫﺎ ۱,۳۷۵ ،زن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد.
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ زن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان  ۳درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ زﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎ راه ﭘﯿﺪا
x
ﻧﮑﺮد.
دور اول ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﻧﻮﭘﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ اﯾﻦ دوره ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪان ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﺑﻬﺎم در ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺻﻄﮑﺎک ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮدارﻫﺎ ،و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﺷﻮرا ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات آﻧﻬﺎ را
xi
ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﺴﺮدی رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۸۱ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﺎل ۱۳۸۱
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ در ﺳﺎل  ،۱۳۷۷ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و آرا در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۱۳۸۱ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ) ۲۰۰,۰۰۰ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ
 ۱۶۸,۰۰۰ﮐﺮﺳﯽ( .اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ درﺻﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ) xiiدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺪود  ۱۹درﺻﺪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در دور
ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ( و درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ از  ۰/۸درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱/۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
xiii
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزهﻫﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻼ ﻓﻘﻂ در  ۲۱اﺳﺘﺎن از  ۲۸اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
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ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺷﯿﺮاز ،و ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۲ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ
واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رأی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ xiv.در ﻣﺠﻤﻮع ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ،۱۳۷۷در اﯾﻦ دوره ﺗﻨﻬﺎ ۱۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رأی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ xv.ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ را دﻟﺴﺮدی ﻣﺮدم از ﻋﻤﻠﮑﺮد اوﻟﯿﻪ
xvi
ﺷﻮرای ﻣﺤﻠﯽ – ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮد اﺧﺘﯿﺎرات و ﺣﮑﻢراﻧﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب – ﭘﺲ از ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ۷۷ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و دﻟﺴﺮدی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز
ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﻇﻬﻮرش در ﻣﯿﺎﻧﻪ دﻫﻪ  ۷۰ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ روﺑﺮو ﺷﺪ xvii.ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﻧﺪک ورود ﺗﻨﺪروﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻬﺮهای ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮدار ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺳﺎل
xviii
ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮑﻮی ﭘﺮﺗﺎﺑﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﺎل ۸۵
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﺎل  ۸۱ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان را از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد xix.اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل ۸۵
ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دوره ﻧﺸﺎﻧﯽ از واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر در ﺗﺤﻘﻖ
وﻋﺪهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽاش ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی روزاﻓﺰون اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ۶۰درﺻﺪی اﯾﻦ دوره ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از دوره ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮد
و ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺖ و ﺑﯿﺶ از  ۲۲۳,۰۰۰ﻧﻔﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ  ۵,۰۰۰زن ،ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ  ۱۱۳,۰۰۰ﮐﺮﺳﯽ در
ﺷﻮراﻫﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ آن زﻣﺎن در دﺳﺖ ﺗﻨﺪروﻫﺎ ﺑﻮد  ۱۰,۰۰۰ﻧﻔﺮ را ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮد xx.از  ۲۶۴ﮐﺮﺳﯽ در
xxi
ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ۴۴ ،ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺼﯿﺐ زﻧﺎن ﺷﺪ.
در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ دارد ،ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺋﺘﻼف راﯾﺤﻪ ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﮐﺮﺳﯽ
از  ۱۵ﮐﺮﺳﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ،ﺷﻬﺮدار ﻋﻤﻠﮕﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری  ۸۴از اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد xxii.ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺪک ﺳﺎل  ۸۱ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده
ﻃﺮﻓﺪاران اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در ﺳﺎل  ۸۵ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۲و ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﺳﺎل  ،۸۸اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ در ﺳﺎل  ۹۰ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪ و دوره ﺗﺼﺪی ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﻫﺒﺮی در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۸۹و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده  ۳ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ آﺗﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد xxiiiﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد xxiv.اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ را
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۳۷۸ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و وزارت ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و اوﻟﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ را
xxv
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻪ درﺻﺪی ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺪ.
در دوره ﺛﺒﺖﻧﺎم ۶۸۶ ،ﻧﺎﻣﺰد از ﺟﻤﻠﻪ  ۳۰زن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد xxvi.ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰,۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۳,۰۰۰ﻧﻔﺮ رد
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،xxviiو  ۲,۸۱۰ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ xxviii.در  ۲۴ﺧﺮداد  ،۹۲ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای رأی دادن در
ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدی ﻣﺠﺪد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ دو دورهای
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان ،ﺑﯿﺶ از  ۱۲۶,۰۰۰ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻ
) (۷۲/۶۷در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق در ﻣﯿﺎن رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﻣﺰد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪرو ،در دور اول ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ در ﺗﻬﺮان ۴۵
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درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۲درﺻﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۸۱اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ xxix.اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.

ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺷﻮراﻫﺎ در ﺳﺎل ۹۶
در ﭼﻨﺪ دوره ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﯿﺎﻧﻪروﻫﺎ و زﻧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ ،و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ در
اﺳﻔﻨﺪ  ،۹۴ﺑﯿﺶ از  ۱۲,۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ در ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی زن ﻫﻢ در اﯾﻦ دوره رﮐﻮرد ﺷﮑﺴﺖ .در واﻗﻊ،
ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی زن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۹۴ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺳﺎل  ۹۰ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ۶,۲۲۹ ،ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ  ۵۸۶زن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﯾﮑﯽ از  ۲۹۰ﮐﺮﺳﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺎﻧﻪروﻫﺎ و اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد
ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻇﺮف  ۱۰ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ  ۱۴زﻧﯽ ﮐﻪ در دور اول ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۹۵در دور دوم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه زن ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وارد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮویﻫﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی را از ﺳﻮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻨﺪرو در ﻗﻮای ﻏﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ
و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ در دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ و اﻋﺪامﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﺪروﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 ۹۶ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻻن را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر از روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﺪل ،ﻓﺸﺎر
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و رﺧﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ .اﺻﻄﮑﺎک ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ و ﻣﯿﺎﻧﻪروﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم و ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺶ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﮔﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﻤﻦ اﺛﺒﺎت اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﻨﺪروﻫﺎ و ﺗﺤﺪﯾﺪ آزادیﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪروﻫﺎ و
ﺗﻨﺪروﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ واﮐﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات
آن ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺳﻄﺢ
ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه داﺷﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاری
ﺑﺮای ﻣﺎﻧﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﻮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ
و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ آن
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.
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ﻣﺎ را در ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎری ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ درج ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ:
 iﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺶ در ﻣﺘﻮن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ  districtﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 iiدﻫﺴﺘﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪ روﺳﺘﺎ ،ﻣﮑﺎن ،و ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﻤﺠﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
در اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ
 iiiﺗﺎﺟﺒﺨﺶ» ،ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﺮان :ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ؟«
http://www.uni-potsdam.de/db/wtcms/contenido-4.4.5/cms/upload/pdf/lehre_kraemer2_nateghpour.pdf iv

 vدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲۰۰,۰۰۰ﻧﻔﺮ ،ﺷﻬﺮدار ﺑﺎ رأی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
» viاﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار ﺑﺎ رأی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم« ،ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ۲۶ ،Entekhab.ir ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
 viiﻧﺎﯾﺠﻞ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﺮان :ﻗﻮاﻋﺪ رﻗﺎﺑﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ،و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ .۲۰۱۰
 viiiﭘﯿﺘﺮ ِﮐﯿﺮﻧﺎن» ،ﭘﯿﺮوزی اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ« ،ﮔﺰارش واﺷﻨﮕﺘﻦ در اﻣﻮر ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ،آورﯾﻞ/ﻣﯽ  ،۱۹۹۹ص۱۰۲ ،۶۶ .
 ixﻫﻤﺎن
 xراﺿﯿﻪ رﺿﺎزاده» ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ زﻧﺎن و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻬﺮی در اﯾﺮان« ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺳﯿﺎ ،ج ،۷ .ش ،۳ .ﻣﺎرس ۲۰۱۱
 xiﻋﺎﻟﻢ ،اﻟﮑﯿﺖ و ﮐﺎر» ،دوﮔﺎﻧﮕﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ :ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﺮان«
» xiiﮔﺰارش اﯾﺮان« ،رادﯾﻮ آزاد اروﭘﺎ/رادﯾﻮ آزادی ۲۴ ،ﻓﻮرﯾﻪ  ،۲۰۰۳ج ،۶ .ش۸ .
 xiiiﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﺮان :ﻗﻮاﻋﺪ رﻗﺎﺑﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ،و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ«
» xivﮔﺰارش اﯾﺮان« ،رادﯾﻮ آزاد اروﭘﺎ/رادﯾﻮ آزادی ۲۳ ،اﮐﺘﺒﺮ  ،۲۰۰۶ج ،۹ .ش۳۹ .
 xvرای ﺗﺎﮐﯿﻪ» ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ در اﯾﺮان :ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت؟« ﻣﺆﺳﺴﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ش ۶ ،۷۲۱ .ﻣﺎرس ۲۰۰۳
 xviﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﺮان :ﻗﻮاﻋﺪ رﻗﺎﺑﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ،و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ«
 xviiﺗﺎﮐﯿﻪ» ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ در اﯾﺮان :ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت؟«
 xviiiراﺑﺮت ﺗﺎﯾﺖ» ،رأی اﯾﺮاﻧﯿﺎن و اوﻟﯿﻦ آزﻣﻮن اﺣﻤﺪیﻧﮋاد« ،ﮔﺎردﯾﻦ ۱۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۶
» xixﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﺮان دﺳﺖ رد ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد« ،راﺷﺎ ﺗﻮدی ۱۹ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۶
 xxﺟﯿﻢ ﮐﻼﺗﻞ» ،ﭘﯿﺮوزی رﻗﺒﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺮان« ،اﺳﻮﺷﯿﺘﺪ ﭘﺮس ،ﺳﯽ ﺑﯽ اس ﻧﯿﻮز ۱۶ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۶
 xxiﺻﻨﻢ وﮐﯿﻠﯽ» ،زﻧﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان :ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ«) ،ﻟﻨﺪن :ﮔﺮوه ﻧﺸﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﯿﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل(۲۰۱۱ ،
 xxiiراﺑﺮت ﺗﺎﯾﺖ» ،ﺷﮑﺴﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در اوﻟﯿﻦ آزﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ رﻗﺒﺎ« ،ﮔﺎردﯾﻦ ۱۸ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۶
 xxiiiرﺿﺎ اﮐﺒﺮی و ﺳﻌﯿﺪ آ ﮔﻨﺠﯽ» ،دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ در اﯾﺮان« ،اﻟﻤﺎﻧﯿﺘﻮر ۲۰ ،ﻣﯽ ۲۰۱۳
 xxivﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺿﯿﺎ» ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آن« ،ﮔﺎردﯾﻦ ۱۳ ،ﻣﺎرس ۲۰۱۳
 xxvرﺿﺎ اﮐﺒﺮی و ﺳﻌﯿﺪ آ ﮔﻨﺠﯽ» ،دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ در اﯾﺮان«
» xxviﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش :اﯾﺮان ۲۴ ،ﺧﺮداد  – ۱۳۹۲اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ« ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ۱۲ ،ژوﺋﻦ
۲۰۱۳
 xxviiﻧﮑﺘﻪ :ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﺷﻮد
 xxviiiﺣﻨﯿﻒ ﺿﺮاﺑﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ» ،رﺧﺪادﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺮان« ،ﻣﺮﮐﺰ وﯾﻠﺴﻮن ۱۶ ،ﻣﯽ ۲۰۱۳
 xxixﻋﻠﯽ ﭘﺪرام» ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی اﯾﺮان« ،اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ۲۰ ،ژوﺋﻦ ٢٠١٣
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