در انتخابات شوراهای شهر و روستا به چه
نامزدی رأی دهیم؟
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﯾﺮان ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن رﻫﺒﺮانﺷﺎن را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ .رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی آﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺟﻤﻊآوری
زﺑﺎﻟﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ،ﭘﺎرکﻫﺎ ،ﻋﻮارض ﺷﻬﺮی/روﺳﺘﺎﯾﯽ ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا،
اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ و آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .رﻫﺒﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻘﯽ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.

چه راهکارهایی را برای انتخاب نامزد میتوان در نظر داشت؟
 (۱ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رأیدﻫﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺮایﺗﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺗﺠﺮﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﮐﻤﯽ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ،ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎیﺗﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ رﻫﺒﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﭼﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (۲ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪﺗﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ را
از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻃﺎﯾﻔﻪای ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎمﺷﺎن در ﺑﺮﮔﻪ رأی ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ
ﻧﺎم و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪاش آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ﻣﻮاﺿﻊ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دارد.
 (۳در ﻣﻮرد ﺳﻮاﺑﻖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮی ،ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ،
وبﺳﺎﯾﺖ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮن رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺴﺐ رأی ﻧﺎﻣﺰد در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ )در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ( و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ،واﻗﻌﯿﺖ را از

ﺷﺎﯾﻌﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻤﯿﺰ دﻫﯿﺪ .روشﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :دادن
وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻪ ﮐﻼم ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت
رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن را از ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌﯽ دور ﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎری در آن زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺸﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ.
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﯿﺰ واﻗﻌﯿﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای زﯾﺮ را ﻃﯽ
ﮐﻨﺪ:
• ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت :آﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽﻃﺮف اﺳﺖ ﯾﺎ رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ از وﻗﺎﯾﻊ؟
• ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎور-ﭘﺬﯾﺮی :آﯾﺎ وﻗﺎﯾﻊ آنﻃﻮر ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؟ آﯾﺎ
اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
• اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ :آﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎص ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﻃﻼع دارد؟ آﯾﺎ رواﯾﺖ ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (۴ﻣﻮاﺿﻊ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮایﺗﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺑﺮآورد ﮐﻨﯿﺪ:
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺰد ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
او در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻠﻪ ،ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎ ،ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﻄﻮر ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ او ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻣﻨﺼﺐ دوﻟﺘﯽ داﺷﺘﻪ و آﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رأی داده اﺳﺖ؟
 (۵ﺑﺮآورد ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻬﺎرت در رﻫﺒﺮی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ :آﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او
ﺷﺨﺼﯽ آزاد-اﻧﺪﯾﺶ ،ﺻﺎدق ،و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ
ﺑﮕﺮﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺣﺘﯽ ﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ او
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؟

