ﭘﯿﺶدرآﻣﺪی ﺑﺮ

ﭼﺷماﻧداز
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در اﯾران

ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻی رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻌﺪد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﯾﺮان
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻔﻘﺎن را دارد .ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ،و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺟﺎی
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﺎن و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در
ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ
دور دوم ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﮔﺴﺘﺮده روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﻫﻢ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮﮐﻮب
ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ را در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آن ﭼﻪ روﻧﺪ
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن
رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺳﺎل  ،۸۸ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و

ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﮐﺮده و اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺮض از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ ،و
ﻓﻌﺎﻻن ﻃﺮﻓﺪار اﺻﻼﺣﺎت را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺎه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪک ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان رﺳﺎﻧﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻬﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ ،در ﻫﺮ دو ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ.
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ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﯾﺮان
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺎم دوﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎرات در
آن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺧﺘﯿﺎرات در ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ،رﻫﺒﺮ ،ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ دو ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﮐﻪ ﻧﻬﺎدی ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ،رﻫﺒﺮ
را ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﻋﺰل ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷﺶ ﺣﻘﻮقدان ﻣﻨﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ و
ﺷﺶ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب رﻫﺒﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،iاﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻌﯽ
اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره روﻧﺪ ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی در ﻧﻬﺎد ﻣﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در اﯾﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )ﯾﺎ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺶدرآﻣﺪی ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی در اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎر ﻣﺠﻠﺲ( اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻌﻠﯽ  ۲۹۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﺎ رأی
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﺒﺾ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﺎدهﻫﺎی  ۷۱ﺗﺎ  ۹۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻔﺎد ،ﻣﺠﻠﺲ ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ دارد
ﮐﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﺴﺎت ،ﺑﺤﺚﻫﺎ ،آرا ،ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ ،و ﻃﺮحﻫﺎ ،ﻧﻈﺎرت دارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﺮای
ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻮﯾﻖ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﺜﻞ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات رﻫﺒﺮی در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد .رﻫﺒﺮی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ ،ﮐﻨﺘﺮل  ۳۵درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،و اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
ii
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ،وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻬﺮی و در رأس آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮدار اﺳﺖ .ﺷﻬﺮدار از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺮای
ﯾﮏ دوره ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد .اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺎ رأی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺑﺮای دوره ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎدهﻫﺎی  ،۱۰۵ ،۱۰۳ ،۱۰۲ ،۱۰۱ ،۱۰۰ ،۱۲ ،۷ ،۶و  ۱۰۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺷﻮراﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ از اﺟﺰای اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ،ﺣﺪود  ۲۰۰ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ ،روﺳﺘﺎ ،اﺳﺘﺎن ،و ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ،ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮری از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی و ﺻﺪور ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره روﻧﺪ ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی در
ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز؛ و ﺗﻼش در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺶدرآﻣﺪی ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﺒﺾ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی واﮔﯿﺮدار؛ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب.
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اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰ﺣﺰب ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ در
اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺋﺘﻼفﻫﺎی ﺳﯿﺎل ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ،ﺣﻮزهﻫﺎ،
و ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد :ﻣﯿﺎﻧﻪروﻫﺎ و
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن از اﺋﺘﻼف ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪروی ،و ﺗﻨﺪروﻫﺎ و ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎن در اﺋﺘﻼف ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﯾﺎ
اﺻﻮلﮔﺮاﯾﺎن .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﻪروﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ .ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاتﻫﺎ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن
ﻃﺮفدار آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮی را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻨﺘﯽﻫﺎ
ﯾﺎ ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮفدار اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزاری و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ
و ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ دارد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺗﻨﺪروﻫﺎ ﻃﺮفدار »اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
iii
ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ،و رد اﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
در ﭼﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ
ﮐﺮدن ﭼﻬﺮه ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ،ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ را ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﮔﺎه ﻧﺎم ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﻠﯽ رأی ﻣﯽدﻫﻨﺪ iv.اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺪروﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۸۸ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺐ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺠﺪد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر وﻗﺖ ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ .درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض و ﻧﯿﺰ اﺗﻬﺎم ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات را از
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۱۳۵۷ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮده از ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ در ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۷۰ﻧﻔﺮ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان از ﺳﺎل  ۸۸ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ
ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺐ و ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻤﺖﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ
و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در دوران ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
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در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۹۴ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﻨﺪروﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ۶۸ﮐﺮﺳﯽ از  ۲۹۰ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺠﻠﺲ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۱۱۲ﮐﺮﺳﯽ
دور ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ،و اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﻣﯿﺎﻧﻪروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۸۵و  ۷۳ﮐﺮﺳﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ .زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯽ را ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ .زﻧﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۱۷ﮐﺮﺳﯽ
را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﺗﻌﺪاد روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ ﭘﺲ از
ﮐﺴﺐ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺮﺳﯽﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯽﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ روﺑﺮو
ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶرویﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺐ و ﻣﯿﺎﻧﻪرو را
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی

اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﺎﻣﯿﺎن و
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ

ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس

ﻣﯿﺎﻧﻪرو

اﻋﺘﺪال ،ﻟﯿﺴﺖ
اﻣﯿﺪ

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ،
دﻏﺪﻏﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاتﻫﺎ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦﻫﺎ

و

ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ

اﺻﻼحﻃﻠﺐ

ﻣﯿﺎﻧﻪرو ،ﻟﯿﺴﺖ
اﻣﯿﺪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر،
اﺻﻮلﮔﺮا

آزادیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺟﻮاﻧﺎن و ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮی
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
ﻃﺒﻘﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ

ﺳﻨﺘﯽﻫﺎ

ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران،
اﺻﻮلﮔﺮاﯾﺎن

ﺗﻨﺪروﻫﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ،ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻏﺮب ،رد آزادیﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزاری و ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ،ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﺎﺟﺮ ﺳﻨﺘﯽ

ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،ﭼﻬﺮهﻫﺎی
ﮐﻠﯿﺪی در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ

اﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﻣﯿﺎﻧﻪروﻫﺎ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺠﻠﺲ
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آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻨﺘﯽ ،از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﭘﺮو ﭘﺎﻗﺮص و
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن راه ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را دارد .از ﺳﺎل  ۵۷ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ،
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ،ﺷﻮراﻫﺎ ،ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ،
رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ روﻧﺪی ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﺮای
اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺣﻖ رأی ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺣﻖ رأی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در روز رأیﮔﯿﺮی در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ
رأی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۸ﺳﺎل ﺳﻦ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآورد وزارت
ﮐﺸﻮر ،در ﺳﺎل  ۹۶ﺣﺪود  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ رأی دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ۶۰/۰۹
درﺻﺪ )از ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ( ﺑﻮده ،و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ۹۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷۲/۶۷درﺻﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی دوﻟﺘﯽ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺟﺎزه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

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

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۲۸ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ،و اﻋﺘﻘﺎد و اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
اﺛﺒﺎت وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ
داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن
ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ و اﻋﺘﺒﺎر در ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﺪن ،ﺷﻨﯿﺪن ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن(
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ  ۳۰و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ  ۷۵ﺳﺎل

در ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﻤﻮاره از اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد ﺑﺮای رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻦ و ﻣﻠﯿﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﻪ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﻠﯿﻘﻪای ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ،
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﻧﺼﺎف ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل اﻣﮑﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ اﻓﺮاد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻤﺎﯾﻼت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪرو و اﺻﻼحﻃﻠﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﻣﺰد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ
روﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی اﯾﺮان ،در ﺳﺎل  ۹۴ﺗﻌﺪاد  ۱۲,۱۲۳ﻧﻔﺮ
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی زن ﺑﯿﺶ از  ۱,۲۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ – ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  .۹۰ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪادی از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﮐﺮده و وارد ﮐﺎرزارﻫﺎ
ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﺮدوﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ۶,۲۲۹ ،ﻧﻔﺮ،
ﺷﺎﻣﻞ  ۵۸۹زن ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺳﺮ  ۲۹۰ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺠﻠﺲ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
از  ۴۹۳ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ،۸۸ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دوﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ  ۸۰۱ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ۹۴رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪودا  ۹ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد .ﺷﺎﻧﺰده زن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ رأی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دو ﻣﺮﺣﻠﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ وزراﯾﯽ را
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﻨﺪ v.وزرا ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی در اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و در ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺣﺬف ﺷﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ
وزرا ﺳﻮال ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﺰم ﻧﻤﺎﯾﺪ .رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
ﺣﻖ وﺗﻮ ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻠﺲ ،ﮐﻪ ﺑﺎ رأی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻟﺰوﻣﺎ رﻫﺒﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا
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ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ از رﻫﺒﺮی آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﺣﺎل
vi
ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ را در دﺳﺖ ﻧﺪارد.
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
)ﺑﺮای ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ( ﯾﺎ ﺑﺨﺶ )ﺑﺮای
ﺷﻮراﻫﺎی روﺳﺘﺎ( ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎ
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺎدهﻫﺎی  ۲۶و  ۲۹ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺠﻠﺲ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .اﺑﺘﺪا،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ را
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی
ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﭘﻨﺞﻧﻔﺮی ﻧﻈﺎرت را در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت
ﻣﺮﮐﺰی

ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت
اﺳﺘﺎﻧﯽ

ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /ﺑﺨﺶ

ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮادی را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی
ﺷﻮرا در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ،از ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آرا ﮐﺮﺳﯽﻫﺎ را از آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
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ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪ vii.وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وزارت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ در ﺳﻄﺢ
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار )ﺑﺮای ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ( و
ﺑﺨﺸﺪار )ﺑﺮای ﺷﻮرای روﺳﺘﺎ( اﺳﺖ و رﺋﯿﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ،رﺋﯿﺲ اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺘﻤﺪان
ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﻀﺎی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار  ۳۰ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻠﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﻠﺴﻪای
ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ )در ﺷﻬﺮ( ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ )در روﺳﺘﺎ( را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺮان ﮐﺸﻮری ﭼﻨﺪﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ
Demographics
از  ۸۰ﻗﻮﻣﯿﺖ )ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎ و
ﻓﺎرس
آذری
ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن( و ﻓﺮﻗﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﮐرد
ﻟر
ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺳﺎل ۹۲
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻓﺎرس ) ،(%۶۱آذری
ﺗرﮐﻣن/ﺳﺎﯾر
ﻋرب
) ،(%۱۶ﮐﺮد ) ،(%۱۰ﻟﺮ )،(%۶
ﺗﺮﮐﻤﻦ و دﯾﮕﺮ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﺗﺮک
ﺳﺎﯾر
ﺑﻠوچ
) ،(%۲ﻋﺮب ) ،(%۲ﺑﻠﻮچ ) ،(%۲و
ﺳﺎﯾﺮ ) .(%۱ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺎرس ﺑﯿﺸﺘﺮ
viii
در ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺣﺪود  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ رأی دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻦ ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﺷﻬﺮی ﺷﺪن ،و ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﺮ اﻟﮕﻮی رأی دادن و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در  ۲۰ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ  ۳۰ﺳﺎل و  ۷۳/۴درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻦ
ix
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
روﻧﺪﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ زﯾﺮ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ:x
•
•
•
•

اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﺪرنﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ۷۰درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ.
 ۳۳درﺻﺪ زﻧﺎن و  ۵۰درﺻﺪ ﻣﺮدان در ﺑﺎزه ﺳﻨﯽ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۴ﺳﺎل و ﻣﺠﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻤﻌﯿﺖ )ﻫﻔﺖ درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ( ﻣﻌﻤﻮﻻ ارزشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .روﻧﺪﻫﺎ
زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ۲/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪد در ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ از  ۹/۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﻌﺪاد  ۹۰۰,۰۰۰ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ از زﻧﺎن ﻣﺠﺮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮی و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻏﻠﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺨﺒﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻋﺪم ﺑﺴﯿﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﺣﻮزهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و در دوران ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی از اﻋﻄﺎی
اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﻫﺮاس داﺷﺘﻪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن را ﻣﺨﻞ
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﺪرت ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ xi.اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺷﻬﺮی
ﺷﺪن ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ را در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد.

زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
زﻧﺎن ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺎص روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﺤﻮر و ﺑﺎور راﯾﺞ در
ﺧﺼﻮص ﻧﺒﻮد ﺻﻼﺣﯿﺖ در زﻧﺎن ،ﻣﻌﻤﻮﻻ از ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺧﺮداد ،۹۲
ﺳﯿﺎﻫﮑﺎﻟﯽ ﻣﺮادی ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺌﻮﻧﺎت از ﺣﻀﻮر در ﺷﻮرای
ﺷﻬﺮ ﻣﻨﻊ ﺷﺪ xii.ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﯿﺶ از  ۱۰,۰۰۰رأی ﮐﻪ او را در ﻣﯿﺎن  ۱۶۳ﻧﺎﻣﺰد در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽداد
و ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺳﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ،ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت او را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺌﻮﻧﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﺶ رد
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮد xiii.در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۲۰۱۳ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺳﻌﯽ داﺷﺖ در دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و از اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺸﯽ و ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ زن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
xiv
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ »از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد«.
ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر
آﻧﻬﺎ را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد .ﭼﻮن
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتﺷﺎن را ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ )از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ(،
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد xv.ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وارد ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ دوره ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در  ۱۰۹ﺷﻮرا از  ۷۱۷ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ،زﻧﺎن رأی اول ﯾﺎ دوم
را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﻣﻨﺸﯽ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﻋﺎدی ﺑﻮدهاﻧﺪ xvi.در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۹۰ﻣﺠﻠﺲ – اوﻟﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ  ۸۸و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت –  ۴۲۸ﻧﻔﺮ از  ۵,۳۹۵ﻧﺎﻣﺰد زن ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  ۷درﺻﺪ ﮐﻞ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ اﺳﺖ؛ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ۱۲ ،درﺻﺪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ زن ﺑﻮدﻧﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۹۴ﻣﺠﻠﺲ،
ﺑﯿﺶ از  ۱۲,۰۰۰ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ  ۱,۴۳۴ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ زن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  ۱۲درﺻﺪ ﮐﻞ اﻓﺮاد ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.
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ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ  ۱۲ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ  ۶,۲۲۹ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۵۸۶
زن ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ۱۸ ،زن در ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
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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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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ
 iﮐﯿﺎن ﺗﺎﺟﺒﺨﺶ» ،ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻓﺎز اول ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در اﯾﺮان« ،ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۰۳
 iiﻓﺮدرﯾﮏ ﮐﺎﮔﺎن» ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان« ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻣﺮﯾﮑﻦ اﻧﺘﺮﭘﺮاﯾﺰ ۱ ،ﻣﺎرس ۲۰۰۹
 iiiﻓﺮزان ﺛﺎﺑﺖ» ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۹۴در اﯾﺮان :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺪاوم؟« ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ۹ ،ژوﺋﻦ ۲۰۱۶
» ivﮔﺰارش اﯾﺮان« ،رادﯾﻮ آزادی اروﭘﺎ ،رادﯾﻮ آزادی ۲۴ ،ﻓﻮرﯾﻪ  ،۲۰۰۳ج ،۶ .ش۸ .
 vاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ دور دوم ﻣﯽرود ﮐﻪ در دور اول ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﺰدی ﺣﺎﺋﺰ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ  ۲۵درﺻﺪ آرا ﻧﺸﻮد.
 viاﻣﻨﯿﺖ ﻗﺪرت در اﯾﺮان ،ﻓﺮاﻧﺖﻻﯾﻦ-ﭘﯽ ﺑﯽ اس.
 viiﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،ﯾﻮرﮔﻦ اﻟﮑﯿﺖ ،و ﻣﻬﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺎر» ،دوﮔﺎﻧﮕﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ :ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﺮان« ،ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻣﺎرس ۲۰۱۱
» viiiاﻗﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮان :۲ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ« ،اﯾﺮان ﭘﺮاﯾﻤﺮ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺻﻠﺢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ۳ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .۲۰۱۳
 ixﺗﺪ رﮔﻨﯿﮑﺎ» ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۹۴اﯾﺮان« ،اﻟﺠﺰﯾﺮه
» xﮐﻠﯿﺪ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ،اﯾﺮان ﭘﺮوﺟﮑﺖ ۱ ،ژوﺋﻦ ۲۰۱۳
 xiﮐﯿﺎن ﺗﺎﺟﺒﺨﺶ» ،ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﺮان :ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ؟« ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ج ،۶۷ .ش :۲ .اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،(۲۰۰۰ﺻﺺ۴۰۴-۳۷۷ .
 xiiآدام وﯾﺘﻨﺎل» ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ« ،اﯾﻨﺪﭘﻨﺪﻧﺖ ۱۴ ،اوت ۲۰۱۳
» xiiiﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮای آﯾﺖاﻟﻠﻪ؟ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎﻫﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎ« ،اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ ۱۴ ،اوت ۲۰۱۳
» xivﺣﺬف ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺎن از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان« ،ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ۱۸ ،ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۴
 xvﺗﺎرا ﭘﻮوی و اﻟﻬﻪ رﺳﺘﻤﯽ-ﭘﻮوی ،زﻧﺎن ،ﻗﺪرت ،و ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ )اﮔﺰون ،روﺗﻠﺞ(۲۰۱۶ ،
 xviزﻫﺮه ﺧﻮشﻧﻤﮏ» ،زﻧﺎن ﺷﻬﺮدار در اﯾﺮان« ،روز  ۱ ،۲۵۰۰ژوﺋﻦ ۲۰۰۷
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