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نویسنده: تحریریه عرصه سوم
مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک

انتشارات عرصه سوم
پاییز ۱۳۹۶، آمستردام، هلند

کتاب با اهداف زیر تهیه و تنظیم شده است: این 
گسترش اندیشه های مدنی، صلح، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 

• ظرفیت سازی سازمان ها، فعاالن جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر
گسترش اخالق مدنی و فرهنگ اقدام های داوطلبانه • ترویج و 

گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی برای دسترسی، 
گروه هـای  گفت و گـو بیـن فعـاالن جامعـه مدنـی و دیگـر  • ایجـاد فضایـی مناسـب بـرای تبـادل نظـر، 

اجتماعـی.
ســازمان غیــر دولتــی »عرصـه سـوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان گذاری شده 

و به عنوان یک نهاد ناسـودبر بــه ثبت رســیده اســت.
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یادداشت سردبیر

فصل اول: مجلس خبرگان
مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره چهارم(

آمار استانی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
کاندیداهای خبرگان پنجم نتایج تعیین صالحیت 
مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

فصل دوم: مجلس شورای اسالمی
روند تصویب قانون در نظام جمهوری اسالمی ایران

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی
فعالیت های نظارتی نمایندگان در شش ماه اول سال چهارم مجلس نهم

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس
زمان بندی انتخابات ۹4

آرایش انتخاباتی دولت های پیشین برای ورود به مجلس دهم
کاندیداهای مجلس دهم توسط هیات های اجرایی نتیجه تعیین صالحیت 

کاندیداها در دو هیات اجرایی و نظارت مقایسه بررسی صالحیت 
کاندیداهای مجلس دهم آمار نهایی بررسی صالحیت 

تعیین صالحیت متهمان به فساد و برخورد دوگانه شورای نگهبان
نگاهی آماری به دور دوم انتخابات مجلس دهم

آمار نهایی زنان تایید صالحیت شده در تهران
نتایج تعیین صالحیت ها پس از اعالم رای شورای نگهبان

رای اعتماد مردم به دانشگاهیان و رد صالحیت روحانیون
۱۲ سال تالش نافرجام برای نظارت بر دارایی مقامات
کاندیداهای انتخابات میان دوره ای مجلس دهم آمار 
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فصل سوم: شوراهای اسالمی شهر و روستا
کشوری ساختار شوراها در تقسیمات 

پروسه انتخاب شهردار
هشت نکته خواندنی از شوراها

پروسه انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها
تقویم انتخابات ۹۶

انتخابات ۹۶، شعبات اخذ رای و هزینه های آن
میزان مشارکت در انتخابات ادوار شورای شهر و روستا

زمان بندی انتخابات شوراها
جرایم انتخاباتی و ستادهاى مسئول

کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا آمار 
کالن شهرها )دوره پنجم( زنان در شورای 

کز استان ها( تغییرات سیاسی در شورای پنجم )مرا
شورای پنجم تهران جوان تر شد

خروج پرسنل سپاه و بسیج از شورای شهر تهران
کز استان ها بررسی نتایج انتخابات شورای پنجم در مرا

چالش های مدیریت شهری و راهبردها
سامان دهی دست فروشان آری، ضرب و شتم نه!

درباره عرصه سوم
تعریف جامعه مدنی از منظر عرصه سوم
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سوم: عرصه  مدیریت  یادداشت 
عرصــه ســوم در ســال ۱۳۹۲، پــروژه »درصحــن « را بــا شــعار »شفاف ســازی، پاســخ گویی و انتخابــات 
کــرد.  آزاد« در جهــت نظــارت بــر فعالیــت نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی و مجلــس خبــرگان آغــاز 
درصحــن متولــد شــد تــا در قامــت ناظــر و راوی انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی، مجلــس خبــرگان 
کوچــک، در شــکل گیری مجلســی نزدیک تــر بــه  رهبــری و شــوراهای شــهر و روســتا، نقشــی هــر چنــد 

کنــد. خواســت و مطالبــه مــردم ایــران، ایفــا 
همچــون  اطالع رســانی  مختلــف  ابزارهــای  از  بهره گیــری  بــا  تــا  کردیــم  تــالش  مــا  مســیر  ایــن  در 
اینفوگرافی هــا و پوســتر ها، تصویــری بهتــر از واقعیت هــای نهفتــه در آمــار و ارقــام موجــود در اخبــار و 
کشــور را بــا ســاده ترین زبــان  مقــاالت ارائــه داده و مراحــل مختلــف تصمیم گیــری و تصمیم ســازی در 

ممکــن بــه تصــور بکشــیم.
از ســوی دیگــر در بســیاری از مــوارد در ارائــه مطالــب حســاس و قابــل اهمیــت بــه ایــن نتیجه رســیدیم 
گاه  نیــاز  کــرد و  کــه در حــال وقــوع اســت تنهــا نمی تــوان بــه نوشــتار بســنده  کــه بــرای بیــان تمــام آنچــه 

گزارش  هــا ارائــه شــوند.  کنــار مقاله هــا و  اســت تــا برخــی اطالعــات اساســی در قالبــی تصویــری در 
کتاب به روئیت شما خواهد رسید مجموعه ای است از: آنچه در این 

44 اینفوگرافی مربوط به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی در سال ۱۳۹4
۹۳ اینفوگرافی مربوط به انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۹4
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44 اینفوگرافی  مربوط به انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا در سال۱۳۹۶ 

گزارش هــا،  کــه هیــات تحریریــه عرصــه ســوم در مســیر تهیــه و انتشــار تمامــی  الزم بــه ذکــر اســت 
کار بســته اســت تــا ضمــن رعایــت بی طرفــی در  مقــاالت، مصاحبه هــا و اخبــار تمــام تــالش خــود را بــه 
 )Factchecking( گاه محلــی، بــا راســتی  آزمایــی نحــوه ارائــه اطالعــات و بهره گیــری از منابــع موثــق و 
تمــام ادعاهــا و اخبــار منتشــر شــده از صحــت و اعتبــار محتــوای تولیــد شــده در ایــن مجموعــه 

ــد.  اطمینــان یاب
کــه دســت یابی بــه جامعــه ای دموکــرات و آزاد در ایــران میســر  مــا در عرصــه ســوم بــر ایــن باوریــم 
کــرده و تمامــی نهادهــای  کــه جامعــه مدنــی نیــز نقــش نظارتــی خــود را ایفــا  نخواهــد شــد مگــر ایــن  
کشــور از تصمیم ســازان تــا مجریــان قانــون را زیــر ذره بیــن خــود بگــذارد و برهمیــن اســاس هــم تــا 
امــروز توانســته ایم نهادهایــی همچــون مجلــس شــورای اســالمی، مجلــس خبــرگان رهبــری، شــورای 
گزارش هــا، مقاله هــا،  کتاب هــای متفاوتــی از  کــرده و  نگهبــان و شــوراهای شــهر و روســتا را رصــد 
کنیــم و امیدواریــم در آینــده نزدیــک بتوانیــم دیگــر نهادهــای  اینفوگرافی هــا و ... را تهیــه و تولیــد 

کشــور را نیــز مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم.  سرنوشت ســاز و تعیین کننــده در 
کــه تــا امــروز توســط مجموعــه عرصــه ســوم تهیــه و تولیــد شــده اســت بی شــک حاصــل  تمــام آنچــه 
گرایش هــای متنــوع  کشــور بــا  ج از  زحمــات مجموعــه ای از روزنامه نــگاران و محققــان در داخــل و خــار
ــام تمامــی ایــن همــکاران امکان پذیــر نیســت امــا  ــر ن قومــی، زبانــی، جنســی و … اســت. هرچنــد ذک
کــه تــا امــروز همــراه و یــاور مــا بودنــد  کلیــه افــرادی  کــه از زحمــات  عرصــه ســوم بــر خــود الزم می دانــد 

کنــد.  صمیمانــه تشــکر 

کامران اشتری
مدیر سازمان عرصه سوم

پاییز ۹۶ 
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: بیر د شـت سر ا د د یا
ــی بــه دلیــل  کــه از مــدل تفکیــک قــوا پیــروی می کنــد، ول یکــم؛ نظــام سیاســی ایــران در عیــن حــال 
کــه درک و فهــم جزئیــات اش،  گی هــای منحصــر بــه فــرد آن، از پیچیدگی هایــی برخــوردار اســت  ویژ
بــرای غیرمتخصصــان، چنــدان ســاده و راحــت نیســت. نشــاندن اصــل والیــت مطلقــه فقیــه بــر 
ــران،  ــه اراده، رهبــر ای ــره زدن مشــروعیت هــر قــوه از قــوای ســه گانه ب گ ــران و  راس هــرم قــدرت در ای
کوشــیده اســت از طریــق  گذشــته  منشــاء اصلــی ایــن پیچیدگــی اســت. »در صحــن« در دو ســال 
تصویرســازی و ارائــه اطالعــات مفیــد تحــت عنــوان »اینفوگرافــی« ایــن پیچیدگــی را بــرای مخاطبــان، 
کنــد تــا بــا درک بهتــر و صحیح تــر سیســتم سیاســی ایــران، زمینــه مشــارکت عمومــی در  ساده ســازی 

ــد. ــش ده ــی-اجتماعی را افزای ــوالت سیاس تح

و  اســالمی  شــورای  خبــرگان، مجلــس  مجلــس  فعالیــت  و  شــکل گیری  نحــوه  شفاف ســازی  دوم؛ 
کوشــیدیم بــا بهره گیــری از هنــر  شــوراهای شــهر و روســتا، عمــده تمرکــز درصحــن بــوده اســت. مــا 
تصویرســازی و تکنیــک ساده ســازی اطالعــات غیرمحرمانــه، ایــن پروســه را بــرای مخاطبــان بــه 

تصویــر بکشــیم.

کارکــرد آن  کــه فهــم  ســوم؛ نــه تنهــا ســاختار نظــام سیاســی دارای پیچیدگی هــا و ظرایفــی اســت 
نیازمنــد تخصــص در بــاب علــوم سیاســی و حقــوق اساســی اســت، بلکــه ســاختار نظــام انتخاباتــی 
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گســترده نمی تــوان آن را بــه ســادگی  کار تحقیقــی  کــه بــدون  ایــران نیــز دارای پیــچ و خم هایــی اســت 
دریافــت. نقــش شــورای نگهبــان، مجلــس، قــوه قضاییــه و دولــت در انتخابــات و پروســه تعییــن 
کــدام از ایــن نهادهــا را در  ســالمت رونــد انتخابــات چیســت؟ اینفوگرافی هــای درصحــن، نقــش هــر 

کشــیده اســت.  پروســه انتخابــات بــه تصویــر 

چهــارم؛ فقــدان بانــک اطالعاتــی جامــع و در دســترس عمــوم، امــکان تجزیــه و تحلیــل درســت و 
کــرده اســت. بــرای مثــال:  دقیــق رویدادهــای سیاســی و اجتماعــی ایــران را بــا چالش هایــی مواجــه 
کاندیداهــای زن در انتخابــات ادوار مجلــس شــورای اســالمی و تعــداد زنــان  بــدون دانســتن تعــداد 
ــان در  کاندیداهــای مــرد، یافتــن راه افزایــش حضــور زن ــا تعــداد  ــه مجلــس و نســبت آن ب راه یافتــه ب
کردیــم بــا ثبــت  گذشــته تــالش  پارلمــان شــاید بــا خطاهایــی همــراه باشــد. از ایــن رو مــا در دو ســال 
کامــل انتخابــات مجلــس پنجــم خبــرگان، انتخابــات مجلــس دهــم شــورای اســالمی و  اطالعــات 
ــری  ــل دقیق ت ــق و تحلی ــت تحقی ــازی، فرص ــه روش تصویرس ــه آن ب ــوراها، و ارائ ــم ش ــات پنج انتخاب

کنیــم. ــات در ایــران مهیــا  ــرای ناظــران سیاســی در دوره هــای بعــدی انتخاب ب

»اطالعــات موجــود در مجموعــه قوانیــن مــدون«، »تجربــه و دانــش نویســندگان« و »اطالعــات ارائــه 
ــه  ــرای ارائ ــات ب ــع آوری اطالع ــی جم ــع اصل ــه منب ــی«، س ــی و پارلمان ــای دولت ــوی مقام ه ــده از س ش

ــت. ــوده اس ــا ب اینفوگرافی ه
کــه مقام هــای اجرایــی در دولــت خصوصــا در اســتانداری ها، در عیــن حــال  تجربــه بــه مــا نشــان داد 
ــه آن بــه مخاطبــان  ــی در تجمیــع اطالعــات و ارائ کــه تشــکیل دهنده یــک نظــام متمرکــز هســتند ول
پرهیــز دارنــد و در پــاره ای مــوارد اطالعــات ارائــه شــده از ســوی آنهــا قابــل اســتناد نیســت. بنابرایــن مــا 
در جمــع آوری اطالعــات می کوشــیدیم بــا رعایــت اســتانداردهای »صحــت منابــع« و تجمیــع آن هــا، 
بــا دشــواری های  مــوارد  پــاره ای  کــه در  کنیــم  ارائــه  بــه مخاطبان مــان  اینفوگرافی هایــی دقیقــی 

بســیاری روبــرو بودیــم.
ــرای  کتــاب پیــش رو ماحصــل تــالش مجموعــه پژوهشــگران، نویســندگان و طراحــان »درصحــن« ب
کارکــرد نظــام سیاســی و انتخاباتــی ایــران اســت. اغراق آمیــز  ارائــه تصویــری شــفاف از ســاختار و 
کوشــیده ایم  کــه  کتابــی مرجــع بــرای ناظــران و تحلیل گــران سیاســی بخوانیــم چرا گــر آن را  نیســت ا
گویــا و بــه  پیچیدگی هــای نظــام سیاســی-انتخاباتی ایــران و اطالعــات موجــود را بــا تصویر ســازی 

عنــوان مرجعــی مطمئــن در اختیــار ناظــران و تحلیل گــران قــرار دهیــم. 

پژمان تهوری
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)دوره چهارم(

از عمل کـرد مجلـس خبـرگان رهبـری و فاصلـه  کـه تصویـر دقیق تـری  تـالش دارد  پـروژه در صحـن 
کنـد. اقدامـات ایـن مجلـس بـا وظایـف تعییـن شـده بـرای آن در قوانیـن ایـران ارائـه 

که بر اسـاس اصـل ۱۰۷ قانون  مجلـس خبـرگان رهبـری متشـکل از فقه هـای »واجد شـرایطی« اسـت 
اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران مسـئولیت تعییـن و نظـارت بر ولـی فقیه )رهبر جمهوری اسـالمی( 
که اعضای آن به واسـطه رأی مسـتقیم و مخفی مردم انتخاب  را دارند. مدت هر دورٔه این مجلس 

می گردند، هشـت سـال می باشد.
بـرای انتخـاب ۸۶  ایـران  انتخابـات چهارمیـن دوره مجلـس خبـرگان رهبـری در ۲4 آذر ۱۳۸5 در 

کاندیـدای اسـتانی برگـزار شـد. نماینـده از بیـن ۱۷5 
میـان  ایـن  در  و  اسـت  ۷۱.۳۳سـال  خبـرگان  مجلـس  از  دوره  ایـن  در  حاضریـن  سـنی  میانگیـن 
حجت االسـالم حسـن نمـازی بـا ۳۹ سـال سـن جوان تریـن و آیـت اهلل سـید ابوالفضـل میرمحمدی با 

۹۱ سـال سـن، مسـن ترین اعضـای ایـن مجلـس هسـتند.
نفـر  تعـداد 5۱  ایـن  از  کـه  نفـر عضـو دوره چهـارم مجلـس خبـرگان رهبـری هسـتند  کنـون ۸۰  ا هـم 
کـه از ایـن تعـداد ۲۳ نفـر آنهـا امـام جمعـه تهـران  منصـوب رهبـر و یـا نهاد هـای زیـر دسـت او هسـتند 
کشـور  هسـتند. در مجمـوع ۲۶ نفـر از نماینـدگان فعلـی بـه عنـوان امـام جمعـه  و شـهرهای مختلـف 

کشـور سـابقه فعالیـت  دارنـد شـهرهای 
که خود وظیفه  از سـوی دیگـر ۶ نفـر از اعضـای شـورای نگهبـان )5 عضـو اصلی و یک عضو مشـورتی( 
ایـن  عضـو  کنـون  هم ا دارنـد  برعهـده  را  خبـرگان  مجلـس  انتخابـات  بـر  نظـارت  و  صالحیـت  تاییـد 

می باشـند. مجلـس 
کـه بـه سـبب انتخـاب رهبـر و همچنیـن نظـارت بـر  مجلـس خبـرگان رهبـری بـا وجـود نقـش ویـژه ای 
عمل کـرد وی در نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران دارد، همـواره جلسـات خـود را بـه صـورت غیر علنـی 

گزارشـی از عمل کـرد خـود بـه شـهروندان ایرانـی نـداده اسـت. کنـون  کـرده و  تا برگـزار 
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آمار استانی نمایندگان مجلس 
خبرگان رهبری

انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۸5 در ۳۰ استان برگزار شده است.
طبـق قانـون انتخابـات خبـرگان بـه ازای هـر یـک میلیـون نفـر جمعیـت در هـر اسـتان، یـک نماینـده 

بـه آن اسـتان تعلـق می گیـرد.
کـه از این تعـداد ۷۹ نماینـده در مجلس  کنـون ظرفیـت مجلـس خبـرگان رهبـری ۸5 نفـر اسـت  هـم  ا

حاضر هسـتد.
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نتایج تعیین صالحیت کاندیداهای 
خبرگان پنجم

کاندیداتـوری ۷۹4 نفـر، بـا  رکـورد ثبت نام هـا در انتخابـات پنجمیـن دوره مجلـس خبـرگان و اعـالم 
رکورد شـکنی شـورای نگهبـان در رد صالحیـت نامـزدان نیـز همـراه شـد به طوری کـه فقهای این شـورا 
کرده اند صالحیت تنهـا ۲۰ درصد را تایید  کاندیداتوری  کـه خـود نیـز برای شـرکت در انتخابـات اعالم 
کردنـد. اینفوگرافـی زیـر نتایـج تعییـن صالحیت هـا را نشـان می دهد. نکتـه دیگر این که  و مابقـی را رد 
کردنـد صالحیـت هیـچ نامـزدی  کـه بـرای شـرکت در ایـن انتخابـات ثبت نـام  از مجمـوع ۱۶ خانمـی 
تاییـد نشـد تـا زنـان مجتهـده هم چنـان بـا تابلـوی ورود ممنـوع مواجـه باشـند. مجلـس خبـرگان 

کان در انحصـار آیت اهلل هـای مـرد باقـی می مانـد. کمـا
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مروری بر آمار مجلس خبرگان 
رهبری)دوره پنجم(

 انتخابـات پنجمیـن دوره مجلـس خبـرگان رهبـری در تاریـخ ۷ اسـفند ۱۳۹4 هم زمـان بـا انتخابـات 
کشـور برگـزار شـد. در ایـن دوره از انتخابـات رقابت  دهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـالمی در سراسـر 
که لیسـت اصالح طلبان و اعتدال گرایان  به طور نسـبتا واقعی تنها در اسـتان تهران برگزار شـد جایی 
کبـر هاشـمی رفسـنجانی در برابـر لیسـت اصول گرایـان بـه سرلیسـتی احمـد جنتـی  بـه سـر لیسـتی ا
کبر هاشـمی رفسـنجانی وارد مجلس  کاندیدای لیسـت ا که در نهایت ۱5 نفر از ۱۶  کردند  صف آرایی 
خبـرگان شـدند و از لیسـت اصول گرایـان تنهـا احمـد جنتـی به عنـوان نفـر آخـر وارد مجلـس خبـرگان 

شد.
تعـداد  بـا  یـا  کاندیداهـا  تعـداد  کـه  کشـور رقابـت چندانـی وجـود نداشـت چرا در دیگـر اسـتان های 
کمتـر از دو برابـر بـود )بجـز اسـتان اصفهـان( تـا نتایـج انتخابـات در ایـن دوره،  کرسـی ها برابـر بـود و یـا 

تـا حـدود زیـادی از قبـل مشـخص باشـد.

ح است: آمار انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به این شر

تاریخ برگزاری: ۷ اسفند ۱۳۹4

واجدین شرایط رای دادن: 54 میلیون ۹۱5 هزار ۲4 نفر

تعداد رای دهندگان: ۳۳ میلیون 4۸۰ هزار و 54۸ نفر

درصد مشارکت: ٪۹۷/۶۰

کاندیداهای تایید صالحیت شده: ۱۶۶ نفر تعداد 

کاندیداهای تایید صالحیت شده زن: ۰ نفر تعداد 

تعداد رد صالحیت شدگان: ۲۰۷ نفر

تعداد انصراف دهندگان: ۱5۸

که شورای نگهبان ثبت نام آنها را غیرمجاز خواند: ۱۱۱ کاندیداهایی  تعداد 

که حاضر به شرکت در آزمون خبرگان نشدند: ۱5۲ کاندیداهایی  تعداد 

کرسی کمتر از دوبرابر در هر  کرسی های مجلس خبرگان:  کاندیداها به نسبت  میانگین 

انتخابـات در اسـتان های آذربایجـان غربـی، اردبیـل، بوشـهر، خراسـان شـمالی، سـمنان و هرمـزگان 
کرسـی های اسـتان در مجلـس خبـرگان  کاندیداهـا و تعـداد  کـه تعـداد  بـدون رقابـت برگـزار شـد چرا

برابـر بود.



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۳۹

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

رهبرى  آمار مجلس خبرگان 
پنجم) (دوره 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

7 اسفند 1394

وا���� ��ا��: ٩١۵,۰٢۴,۵۴ ���
رای د�����ن: ۴٨۰,۵۴٨,٣٣

در�� ���ر��: ٪۶۰/۹۷

��� ��� ۱۶۶

٧٩۴
���

�����  ����� 

۱۶۶
���

��� ��م ������ز 

۱۱۱
���

رد �����

۲۰۷
���

ا���اف د�����ن

۱۵۸
���

��م ���� در
آز��ن �����ن

۱۵۲
���

٨٨
���

راه ������ن ��
رای د�����ن���� �����ن

٪۶۰/۹۷

جوان ترین عضو خبرگان:
سید روح اهلل صدرالساداتی نماینده استان هرمزگان متولد ۱۳۶۲، ۳4 ساله

پیرترین عضو مجلس خبرگان:

سید ابوالفضل میرمحمدی، نماینده استان تهران متولد ۱۳۰۲، ۹4 ساله

میانگین سنی اعضای مجلس خبرگان پنجم:

متولدین سال های ۱۳۰۲ تا ۱۳۲5 جمعا ۳۷ نفر

متولدین سال های ۱۳۲5 تا ۱۳45 جمعا 4۷ نفر

متولدین سال های ۱۳45 تا ۱۳۶۲ جمعا 4 نفر
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4۰

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان آذربایجان غربى

��اد ����� �����ی: ٢۴٧٢۴۰ رای
���� د����ز: ٣٩٧۴۰٧ رای

��� ����: ٨٢٢۰٢٧ رای ��� ��� ا

��� ۳:�� ���� ���اد 
������ا��:۳ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

ا������ت ���ن ر����!
���� ������ا = ��   ��

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان آذربایجان شرقى

���� ����� �����ی: ٧۴٣٨١١ رای
��� ������: ۶۸۸۷۰۰ رای

���� ��� ��ر����ی: ۵۷۰۴۴۵ رای
���� ���� زاده �����: ۴۷۶۸۸۸ رای

���� ����: ۴١۵۰۴١ رای

��� ۵:�� ���� ���اد 
������ا��:۶ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء
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4۱

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان اصفهان

��� ���� �������� ��اد: ١۰۴١۵۶۴ رای
��� ا��ا���� ���وی: ٨۴۰٢٣٨ رای

����� ����ا��: ٨٢۵٣٧١ رای
���ا���� ���زی: ٨٢٢٩۶١ رای

���ا�����د ���ا���: ۴٩١٩٧۴ رای

��� ۵:�� ���� ���اد 
������ا��:۱۶ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان اردبیل

��� ��� �����: ٣٨٢٨۵۴ رای
��ان: ٢۵٧۴۶٢ رای ��� ������ا���� ����ی ��� 

��� ۲:�� ���� ���اد 
������ا��:۲ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

ا������ت ���ن ر����!
���� ������ا = دو  دو 
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4۲

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان ایالم

���������: ١٣۶٩١٩ رای ��� ���� ����ی 

��� ۱:�� ���� ���اد 
������ا��:۲ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان البرز

��� ���� ���ی �������ی: ٣۴٨۴٣١ رای
��زرون: ٢٨٢٨۵٦ رای  ����

��� ۲:�� ���� ���اد 
������ا��:۶ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء
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4۳

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان تهران

�������� ر�������: ٢٣۰١۴٩٢ رای ا
��� رو����: ٢٢٣٨۴٨٣ رای

������: ٢٢٨۶۴٨٣ رای ���� ا���� 
���� ���: ٢٢٢٩٧۵٩ رای

������: ٢١٣۴٩۶٣ رای ���� ��� ����ی 
�������� دری ��� آ��دی: ٢۰۵۶۴٢٧ رای
��� ا��ا���� �������ی: ١٩۶٢٩۴۴ رای
���� ����ی ری ���ی: ١٩۵٢۵۶٣ رای

��� ا��ا��� ا����: ١٩۰۴۵٢۴ رای
��� ����د ���ی: ١٧۰۶٨۵۵ رای

���ا�� ��ه آ��دی: ١۴۴۵١۴٢ رای
���� ��� �����ی: ١۴۴٢٢٢۴ رای

���� ا�������: ١۴٢٢٩٣۵ رای
���������: ١٣۵۴٧۵۶ رای  ���� ��� ����

��� ���� ������: ١٣٢۴٣۴۴ رای
ا��� ����: ١٣٢١١٣۰ رای

منتخبان و تعداد آراء

��� ۱۶:�� ���� ���اد 
������ا��:۳۲ ��� ���اد 

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان بوشهر

��� ���� ����� �����ی: ٣٧۴١٣٧ رای

��� ۱:�� ���� ���اد 
������ا��:۱ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

ا������ت ���ن ر����!
 ���� ������ا = ��   ��
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مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان خراسان جنوبى

��� ا��ا��� ر����: ٣٢۵۰۹٧٧ رای

��� ۱:�� ���� ���اد 
������ا��:۲ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان چهارمحال و بختیارى

������ ا�����ن: ٢۵۰٧۴۶ رای

��� ۱:�� ���� ���اد 
������ا��:۲ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء
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45

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان خراسان شمالى

���� ا� �����ن ��از: ١٣۶١٧۶ رای

��� ۱:�� ���� ���اد 
������ا��:۱ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

ا������ت ���ن ر����!
���� ������ا = ��   ��

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان خراسان رضوى

��� ����د ����� ����ودی: ١۴٩٩١۰٩ رای
��� �����: ١٢٨۵٩٩۰ رای

��� ا��� ��� ا���ی: ١٢٣۵۵۶۵ رای
��� ا��� ����� ��ا����: ١١٨۰٢۴٩ رای

��� ����� �����: ٨٩٧٨٢۰ رای
���� ��دی �����ا��: ٨٧٣١۴٧ رای

��� ۶:�� ���� ���اد 
������ا��:۱۲ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء
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4۶

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان زنجان

���� ���� ا��ا����� دو���: ٣٩١٨۵۵ رای

��� ۱:�� ���� ���اد 
������ا��:۳ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان خوزستان

��� ���� ��� ����ی ��ا��ی: ٧٨۴۰۰۴ رای
���� ���: ٧١٣۵٢١ رای ���س 

����: ۶۶٨۴١٧ رای ���� ���ری آل 
��� ��� �����: ۶۰٩٢٩۴ رای

���ا����� ������: ۵۵١۵۰٢ رای
���� ���� ا���ی ����ودی: ۴۴٨٨٢۵ رای

��� ۶:�� ���� ���اد 
������ا��:۷ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء
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4۷

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان سیستان و بلوچستان

��� ا��� ����: ٧٣٢٢٨٩ رای
������� �������: ۴١٧٨۶٧ رای

��� ٢:�� ���� ���اد 
������ا��:٣ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان سمنان

��� ���� �����اغ: ٢٢٤٢١۵ رای

��� ۱:�� ���� ���اد 
������ا��:۱ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

ا������ت ���ن ر���� !
���� ������ا = ��   ��
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4۸

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان قزوین

��� ا����: ٢٩١۰۴۶ رای
���� ������: ٢۰٩٧٣٩ رای

��� ٢:�� ���� ���اد 
������ا��:۳ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان فارس

��� ��� ا��� د�����: ١۵٣٧۰٨١ رای
ا��� �����: ١۰٢٣۰۶۴ رای
ا��ا�� ا�����: ٩۵۵٢۰۶ رای

��� ���� ����: ۵۶۰۶١۴ رای
�����ی: ۵۵۵٩٣٩ رای  ��� ��� ا

��� ۵:�� ���� ���اد 
������ا��:۸ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء
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4۹

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان کردستان

���� ر����: ١۴٢٩۵۴ رای
��� ���� ����� ����ودی: ١٣٣٣٧۶ رای

��� ۲:�� ���� ���اد 
������ا��:۴ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان قم

���� ����: ١٣٣١۴٩ رای

��� ۱:�� ���� ���اد 
������ا��:۴ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

5۰

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان کرمانشاه

ا��ن �������: ٣٨۴٧٨٨ رای
����د ����ی ��ا��: ٢٧۰٩۰۴ رای

��� ۲:�� ���� ���اد 
������ا��:۴ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان کرمان

��� ا��� �����: ٧۰١٩٧٢ رای
���� ���ا�� �����ر: ۶٧٢۶۰٨ رای

ا��ن ا� �����ادی: ۵۵٩۶۵۶ رای

��� ۳:�� ���� ���اد 
������ا��:۵ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء
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5۱

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان گلستان

���� ��ر����ی: ۵١۴۵٧٢ رای  ���
��� ���ا���دی �����ی ����ودی: ٣٩۴٩٢۰ رای

��� ۲:�� ���� ���اد 
������ا��:۴ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان کهگیلویه و بویراحمد

��� ��ف ا���� ��� �����: ٣٢٧٨٦۴ رای

��� ۱:�� ���� ���اد 
������ا��:۲ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء
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5۲

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان لرستان

ا��� �����: ۴۰۰٧٣٢ رای
���� ���زی: ٣٨٢۵٢٣ رای

��� ۲:�� ���� ���اد 
������ا��:۳ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان گیالن

��� ��� ����� ا���ری: ٣۵۴٩١٨ رای
ز�� ا������� ������: ٣٣١٢٨٣ رای

ر�� ر�����: ٣٣۰٦۰٦ رای
ا��� ��وا�� ر��: ٣۰۵۰٧٣ رای

��� ۴:�� ���� ���اد 
������ا��:۶ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء
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5۳

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان مرکزى

��: ٢٤٢١٤۶ رای ���� ����ی ارا
������: ٢٠٧۶۵۵ رای ا��� ����� 

��� ۲:�� ���� ���اد 
������ا��:۵ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان مازندران

��دق �ر����� آ���: ۶٨٢٨١٧ رای
��ا�� �����: ۶١٢۶٧٣ رای
��� �����: ۵۵۶٧۵۰ رای

��� ر��� ����: ۴٨٨٨١٧ رای

��� ۴:�� ���� ���اد 
������ا��:۸ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء
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54

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان همدان

��� ����� ����ی ��از: ۴۴١٣٢١ رای
���ث ا���� �� ����ی: ٣١٩۶۰۶ رای

��� ۲:�� ���� ���اد 
������ا��:۳ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان هرمزگان

��� رو� ا� ��را���دا��: ۴٢۰۶٩٩ رای

��� ۱:�� ���� ���اد 
������ا��:۱ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء

ا������ت ���ن ر����!
���� ������ا = ��   ��
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55

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

پنجم) (دوره  رهبرى  آمار مجلس خبرگان 

���ر، آ��ر ا������ت ���� �����ن ���� ����: ���د ا������ت �زارت 
وب ���� ���� �����ن ر���ی

www.darsahn.org

استان یزد

ا��ا����� وا��: ٣٢٨٢۰۶ رای

��� ۱:�� ���� ���اد 
������ا��:۳ ��� ���اد 

منتخبان و تعداد آراء



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

5۶

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

تعداداستان
کرسی ها

تعداد
تاریخ اسامی منتخبانکاندید ها

میزان آراتولد

5۶آذربایجان شرقی1

1327۶88700علی ملکوتی

1335570445محمد تقی پورمحمدی

131747۶888هاشم هاشم زاده هریسی

131۶743811محسن مجتهد شبستری

1307415041محمد فیضی

33آذربایجان غربی2

1345247240جواد مجتهد شبستری

13383۹7407عسگر دیرباز

کبر قرشی 1307822027سید علی ا

22اردبیل3
1341382854سید حسن عاملی

کران 130۹2574۶2سید میرفخرالدین موسوی ننه 

51۶اصفهان4

1324822۹۶1عبدالنبی نمازی

1314825371مرتضی مقتدایی

132۶4۹1۹74عبدالمحمود عبدالهی

1341840238سید ابوالحسن مهدوی

132310415۶4سید یوسف طباطبایی نژاد

2۶البرز5
1340348431سید محمد مهدی میرباقری

کازرون 133۹28285۶محسن 

گلپایگانی12ایالم۶ 134113۶۹1۹سید محسن سعیدی 

1335374137سید هاشم حسینی بوشهری11بوشهر7



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

5۷

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

تعداداستان
کرسی ها

تعداد
تاریخ اسامی منتخبانکاندید ها

میزان آراتولد

1۶3۶تهران8

کبرهاشمی رفسنجانی 131323014۹2ا

13272238483حسن روحانی

13041۹04524سید ابراهیم امینی

133۹222۹75۹محسن قمی

کاشانی 1310228۶483محمد امامی 

1324205۶427قربانعلی دری نجف آبادی

کرمانی 13102134۹۶3محمد علی موحدی 

13201324344سید هاشم بطحائی

گلپایگانی 1327135475۶محمد حسن فاضل 

1333170۶855سید محمود علوی

13441422۹35محسن اسماعیلی

13231442224محمد علی تسخیری

130۹1445142نصراله شاه آبادی

13021۹۶2۹44سید ابوالفضل میرمحمدی

13251۹525۶3محمد محمدی ری شهری

13051321130احمد جنتی

چهارمحال ۹
133725074۶علیرضا اسالمیان12بختیاری

133۹325077سید ابراهیم رئیسی12خراسان جنوبی10



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

5۸

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

تعداداستان
کرسی ها

تعداد
تاریخ اسامی منتخبانکاندید ها

میزان آراتولد

۶12خراسان رضوی11

1317873147محمد هادی عبدخدایی

133۶8۹7820سید مجتبی حسینی

132312355۶5سید احمد علم الهدی

1338118024۹سید احمد حسینی خراسانی

132۶1285۹۹0حسن عالمی

132714۹۹10۹سید محمود هاشمی شاهرودی

130513۶17۶حبیب اهلل میهمان نواز11خراسان شمالی12

۶7خوزستان13

1343551502عبدالکریم فرحانی

1322784004سید محمد علی موسوی جزایری

131۹۶0۹2۹4سید علی شفیعی

کثیر 133۶۶۶8417محسن حیدری آل 

1337448825محمد حسین احمدی شاهرودی

کعبی نسب 1341713521عباس 

13543۹1855محمد حاجی ابوالقاسم دوالبی13زنجان14

1313224215سید محمد شاهچراغ11سمنان15

سیستان و 1۶
23بلوچستان

132473228۹علی احمد سالمی

132۶4178۶7عباسعلی سلیمانی
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5۹

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

تعداداستان
کرسی ها

تعداد
تاریخ اسامی منتخبانکاندید ها

میزان آراتولد

58فارس17

کالنتری کبر  1341555۹3۹علی ا

13241537081سید علی اصغر دستغیب

131410230۶4احمد بهشتی

132۶۹5520۶اسداله ایمانی

13215۶0۶14سید محمد فقیه

23قزوین18
132۶2۹104۶علی اسالمی

13۶020۹73۹مجید تلخابی

131۶13314۹محمد مومن14قم1۹

24کردستان20
1327142۹54فائق رستمی

133713337۶سید محمد حسینی شاهرودی

35کرمان21

133۹701۹72سید احمد خاتمی

1341۶72۶08محمد بهرامی خوشکار

134155۹۶5۶امان اهلل علیمرادی

24کرمانشاه22
1334384788امان نریمانی

1331270۹04محمود محمدی عراقی

کهکیلویه و 23
13413278۶4سید شرف الدین ملک حسینی12بویراحمد

24گلستان24

کاظم نورمفیدی 131۹514572سید 

سید عبدالهادی مرتضوی 
132۶3۹4۹20شاهرودی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۶۰

مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(

تعداداستان
کرسی ها

تعداد
تاریخ اسامی منتخبانکاندید ها

میزان آراتولد

4۶گیالن25

1337354۹18سید علی حسینی اشکوری

1312331283زین العابدین قربانی

1342330۶0۶رضا رمضانی

13۶1305073احمد پروائی ریک

23لرستان2۶
1338400732احمد مبلغی

1335382523هاشم نیازی

48مازندران27

133۶۶82817صادق الریجانی آملی

131۹۶12۶73نواله طبرسی

132255۶750علی معلمی

1331488817سید رحیم توکل

25مرکزی28
کی 133424214۶محسن محمدی ارا

گرکانی 1305207۶55احمد محسنی 

13۶2420۶۹۹سید روح اهلل صدرالساداتی11هرمزگان2۹

23همدان30
1325441321سید مصطفی موسوی فراز

132۶31۹۶5۶غیاث الدین طه محمدی

131432820۶ابوالقاسم وافی13یزد31



۶۱



۶۲



۶۳

فصل دوم 
مجلس شورای 

اسالمی
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۶4

روند تصویب قانون در نظام جمهوری اسالمی ایران

روند تصویب قانون در نظام جمهوری 
اسالمی ایران

قانون گـذاری در جمهـوری اسـالمی ایـران، طبـق اصـول 5۸ و ۷۱ قانـون اساسـی در انحصـار مجلـس 
در  صالحیـت  صاحـب  مرجـع  تنهـا  به عنـوان  مقننـه  قـوه  اسـت.  مقننـه(  )قـوه  اسـالمی  شـورای 
قانون گـذاری، از دو نهـاد مجلـس شـورای اسـالمی و شـورای نگهبـان تشـکیل شـده اسـت. طبـق 
کنـد.  گـذار  وا دیگـر  نهـادی  بـه  را  قانون گـذاری  حـق  نمی توانـد  مجلـس  اساسـی  قانـون   ۸5 اصـل 
بـه مجلـس  یـا شـورای عالی اسـتان ها  ارائـه الیحـه توسـط دولـت  بـا  ایـران  پروسـه قانون گـذاری در 
ح بـه امضـای ۱5 نماینـده، بـه مجلـس شـورای اسـالمی آغاز می شـود. شـورای اسـالمی یـا بـا ارائـه طـر

ح” به هیات رئیسه مجلس گام اول: تقدیم “الیحه” یا “طر
بـا تقدیـم الیحـه )بـا امضـای رئیـس جمهـور و وزیـر مربوطـه( بـه مجلـس تقاضـای تصویـت  دولـت 
از اعـالم وصـول الیحـه دولـت، توسـط رئیـس مجلـس، پروسـه قانون گـذاری  قانـون می کنـد. پـس 
شـروع می شـود. لوایـح قبـل از تقدیـم بـه مجلـس بایـد بـه تصویـب هیـات وزیـران برسـد. )اصـل ۷4 

اساسـی( قانـون 
کنـد یـا مسـتقیم  شـورای عالی اسـتان ها می توانـد تقاضـای قانـون را بـا ارائـه الیحـه بـه دولـت دنبـال 
آیین نامـه  قانـون   ۱4۰ مـاده  اساسـی-  قانـون   ۱۰۲ )اصـل  کنـد.  مجلـس  تقدیـم  را  تنظیمـی  الیحـه 
کـه به منظور  داخلـی مجلـس( شـورای عالی اسـتان ها، مرکب از نمایندگان شـوراهای استان هاسـت 
ارائـه برنامه هـای عمرانـی و نظـارت بـر حسـن اجرای آن تشـکیل می شـود. )اصل ۱۰۱ قانون اساسـی(
کـه می توانـد مسـتقل از دولـت بـه مجلـس الیحـه تقدیـم  شـورای عالی اسـتان ها تنهـا نهـادی اسـت 
کنـد. بقیـه نهادهـا مثـل قـوه قضاییـه بایـد الیحـه تنظیمـی را جهـت تقدیـم بـه مجلـس بـه هیـات 

کننـد. دولـت تقدیـم 
ح به هیات رئیسـه  نماینـدگان مجلـس بـا امضـای حداقـل ۱5 نفـر از نماینـدگان، می توانند با ارائه طر

کننـد. )ماده ۱۳۱ قانون آیین نامـه داخلی مجلس( مجلـس تقاضـای تصویـب قانون 
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۶5

روند تصویب قانون در نظام جمهوری اسالمی ایران
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گام اول: تقدیم "الیحه" یا "طرح" به هیات رئیسه مجلس
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روند تصویب قانون در نظام جمهوری اسالمی ایران

کمیسیون های تخصصی مجلس گام دوم: اعالم وصول و ارجاع به 
ح دریافتـی را اعـالم وصـول و پـس از قرائـت عنوان،  هیـات رئیسـه مجلـس مکلـف اسـت الیحـه یـا طـر
کمیسـیون های تخصصـی مرتبـط قـرار دهد. براسـاس ماده  آن را بـرای بررسـی و اعالم نظـر در اختیـار 
ح هـا و لوایـح  کلیـه طر ۱44 قانـون آیین نامـه داخلـی مجلـس، رئیـس جلسـه مکلـف اسـت وصـول 
بـا رعایـت اصـل هفتـاد و پنجـم )۷5( قانـون اساسـی در  کـه بـه مجلـس تقدیـم می شـود را  عـادى 
کمیسـیون هاى مربوطـه  کثـر دو جلسـه بعـد مجلـس، اعـالم و هم زمـان بـه  همـان جلسـه و یـا حدا

گیـرد. ارجـاع نمایـد و به دسـتور وى فـورًا تکثیـر و در اختیـار نماینـدگان قـرار 
از روز ۲۳ بهمـن مـاه سـال ۱۳۸۷، طبـق دسـتور مقـام رهبـری، رئیـس مجلـس مکلـف شـده اسـت 
کالن نظام،  ح یـا الیحه ای، نسـخه ای از آن را برای انطباق با سیاسـت های  پـس از اعـالم وصـول طـر
کل  کنـد و چنانچـه ایـن مجمـع  مصـوب مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـه ایـن مجمـع ارسـال 
کنـد.  ح یـا الیحـه یـا مـاده ای از آن را مغایـر ایـن سیاسـت ها دانسـت نسـبت بـه اصـالح آن اقـدام  طـر
کـه در بررسـی مصوبـات مجلـس و  هم چنیـن از ایـن تاریـخ شـورای نگهبـان نیـز مکلـف شـده اسـت 
کالن مصـوب مجمـع  ع و قانـون اساسـی، مصوبـات مجلـس را بـا سیاسـت های  انطبـاق آن بـا شـر
کتبـی مقام رهبری خطاب بـه رئیس مجمع  تشـخیص مصلحـت نظـام نیـز انطبـاق دهد. در دسـتور 
تشـخیص مصلحـت نظـام آمـده اسـت: “رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی موظـف اسـت پـس از اعالم 
ح هـا و لوایـح در مجلـس، نسـخه ای از آن را بـرای اطـالع مجمـع ارسـال نمایـد. هم زمان با  وصـول طر
ح هـا و لوایـح به خصـوص قانـون برنامـه، قانـون بودجـه و تغییـرات بعـدی آنهـا در مجلس  بررسـی طر
کمیسـیون نظـارت مجمـع نیـز محتـوای آنهـا را از نظـر انطبـاق و عـدم مغایـرت بـا  شـورای اسـالمی، 
که مغایر یـا غیرمنطبق  کمیسـیون نظارت مـواردی را  کلـی مصـوب و بررسـی می نمایـد،  سیاسـتهای 
کـه  گـزارش می نمایـد. درصورتـی  کلـی می بینـد بـه شـورای مجمـع  )حسـب مـورد( بـا سیاسـت های 
مجمـع هـم مغایـرت و عـدم انطبـاق را پذیرفـت، نماینـدگان مجمـع مـوارد مغایـرت و عـدم انطبـاق 
گـر در مصوبـه نهایـی  ح می کننـد و نهایتـًا ا کمیسـیون های ذیربـط مجلـس مطـر )حسـب مـورد( را در 
مجلـس مغایـرت و عـدم انطبـاق باقـی مانـد، شـورای نگهبـان مطابـق اختیـارات و وظایـف خویـش 

براسـاس نظـر مجمـع تشـخیص مصلحـت اعمـال نظـر می نمایـد”.

ح اعـالم وصـول شـده بـرای اطـالع و اعـالم نظـر در اختیـار دولـت )وزارت خانـه  • یـک نسـخه از طـر
کمیسـیون شـرکت و نظـر دولـت را اعـالم  مرتبـط( قـرار میگیـرد. نماینـده دولـت می توانـد در جلسـات 

. کند

ح تقدیمی باید دارای عنوان و موضوع مشخص باشد. در مقدمه، دولت یا نمایندگان  • الیحه و طر
کنند. طراح باید دلیل خود را برای ضرورت تصویب قانون پیشنهادی، به اختصار بیان 

ــی،  ح قانون ــل اســترداد اســت. پــس از اعــالم وصــول طــر ح قاب • پــس از اعــالم وصــول، الیحــه و طــر
به طورى کــه  بنماینــد،  را  آن  اســترداد  کتبــی  تقاضــاى  امضاءکننــدگان  از  جمعــی  چنانچــه 
ــل از  ــترداد قب ــاى اس ــه تقاض ک ــی  ــد، درصورت گردن ــزده نفــر  ــر از پان کمت ــده،  ــی مان ــدگان باق امضاءکنن
کــه  گــزارش آن بــه مجلــس داده خواهــد شــد و در صورتــی  ح مســترد و  کلیــات باشــد طــر تصویــب 
کننــدگان و صحبــت یــک نفــر  کلیــات بــه تصویــب رســیده باشــد پــس از توضیــح یــک نفــر از تقاضا
ــل اســترداد می باشــد. )مــاده  ح قاب ــا تصویــب مجلــس، طــر ــه مــدت ده دقیقــه ب مخالــف، هریــک ب
۱۳۳ قانــون آیین نامــه داخلــی مجلــس شــورای اسالمی(.اســترداد لوایــح قانونــی بــا تصویــب هیــأت 

وزیــران نیــز بــه ترتیــب ذیــل امکان پذیــر خواهــد بــود:

کتبـًا بـا  کلیـات الیحـه در مجلـس باشـد رئیـس جمهـور  کـه اسـترداد پیـش از تصویـب  • درصورتـی 
گـزارش آن در جلسـه علنـی اعـالم می شـود. ذکـر دلیـل آن را مسـترد می نمایـد و 
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گام دوم: اعالم وصول و ارجاع به کمیسیون هاى تخصصى مجلس
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کلیـات الیحـه و در هـر مرحلـه تـا پیـش از تصویـب نهائـی  کـه اسـترداد پـس از تصویـب  • درصورتـی 
باشـد، وزیـر مربـوط یـا یکـی از معاونـان رئیس جمهـور بـه تناسـب موضـوع ضمـن ارائـه درخواسـت 
رئیس جمهـور می توانـد بـا ذکـر دلیـل در جلسـه علنـی مجلـس و صحبـت یـک نفـر مخالـف هـر یک 

به مـدت ده دقیقـه و تصویـب مجلـس آن را مسـترد نمایـد.
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گزارش به هیات رئیسه مجلس کمیسیون و ارائه  گام سوم: بررسی در 
کمیسـیون اصلـی بـه  کمیسـیون های تخصصـی، پـس از بررسـی، در  ح هـای ارجاعـی بـه  لوایـح و طر
کمیسـیون، طی  کارشناسـی اعضای  گذاشـته می شـود. نتیجـه رای گیـری و جمع بنـدی نظرات  رای 
کمیسـیون به هیات رئیسـه مجلس تقدیم می شـود. هیات  گزارشـی مکتوب، توسـط هیات رئیسـه 
ح هـای در دسـت اقـدام، رسـیدگی بـه آن را  گرفتـن فوریـت لوایـح و طر رئیسـه مکلـف اسـت بـا در نظـر 

کار مجلـس قـرار دهد. در دسـتور 

کمیسـیون اصلـی، بـه  گـر جنبه هـای متعـدد داشـته باشـد عـالوه بـر ارجـاع بـه  ح هـا و لوایـح ا • طر
کمیسـیون های  گـزارش  کمیسـیون اصلـی مکلـف اسـت  کمیسـیون های فرعـی هـم ارجـاع می شـود. 
کلیات با  کمیسیون هاى فرعی در  فرعی را نیز جمع آوری و در رسیدگی لحاظ نماید. چنان چه نظر 
کمیسـیون ها  کمیسـیون اصلـی متفـاوت باشـد، قبـل از رأی گیری سـخن گو یـا یکی از اعضای آن  نظـر 

کمیسـیون خـود را توضیـح دهـد. )مـاده ۱45 آیین نامـه داخلـی مجلـس( می تواننـد نظـر 

ایران اسالمى  نظام جمهورى  در  قانون  روند تصویب 
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گام سوم: بررسى در کمیسیون و ارائه گزارش به هیات رئیسه مجلس
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گام چهارم: بررسی و رای گیری در صحن مجلس
کـه در ایـن  ح هـا و لوایـح عـادی یک شـوری خواهـد بـود به جـز مـواردی  کلیـه طر بررسـی و تصویـب 
آیین نامـه نحـوه رسـیدگی مشـخص شـده و یـا بـه تشـخیص هیـأت رئیسـه، بررسـی آن هـا بـه صـورت 
دوشـوری ضـرورت داشـته باشـد. )۱4۳ قانـون آیین نامـه داخلـی مجلـس(. رسـیدگی یـک شـوری 
ح یـا الیحـه در یـک جلسـه رسـیدگی می شـود، روال تصویـب بـه ایـن  کلیـات و مفـاد طـر یعنـی اینکـه 
کلیـات  گذاشـته می شـود و چنان چـه  رای  و  بـه بحـث  یـا الیحـه  ح  کلیـات طـر ابتـدا  اسـت:  ح  شـر
کلیـات  ابتـدا  امـا در رسـیدگی دوشـوری،  وارد مفـاد آن می شـود.  تصویـب شـد مجلـس بالفاصلـه 
کمیسـیون های  بـه  مذکـور  الیحـه  یـا  ح  طـر کلیـات،  تصویـب  از  پـس  و  می شـود  تصویـب  و  بررسـی 
ح هـای فوریـت دار اختصـاص  کـه ایـن مهـم بـه لوایـح یـا طر تخصصـی بـرای رسـیدگی ارجـاع می شـود 
ح هـا یـا لوایـح می توانـد بـا قیـد سـه، دو یـا یـک فوریـت، بسـته بـه میـزان ضـرورت و  کـه طر دارد. چرا

فوریـت، بـه مجلـس تقدیـم شـوند.

ایران اسالمى  نظام جمهورى  در  قانون  روند تصویب 
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گام چهارم: بررسى و راى گیرى در صحن مجلس

�� ��ر���رای ���ی
دو ��ر���

�� ��ر���

�� ��ری 
دو ��ری

برر�
طرح

����� و ار��ع
��ای ����� �����

��ر ��و� از د���ر 

���� ��رای 
ا���� ��رای �����ن

۴/۶



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۷۰

روند تصویب قانون در نظام جمهوری اسالمی ایران

گام پنجم: اعالم نظر شورای نگهبان
ح یـــا الیحـــه در مجلـــس، هیـــات رئیســـه مصوبـــه را بـــه شـــورای نگهبـــان  پـــس از تصویـــب طـــر
ارجـــاع میدهـــد. شـــورای نگهبـــان مکلـــف اســـت ظـــرف ده روز نظـــر خـــود را بـــه مجلـــس اعـــالم 
ـــه  ـــد مصوب ـــر تایی ـــان ب ـــورای نگهب ـــر ش ـــر نظ گ ـــس( ا ـــی مجل ـــه داخل ـــون آیین نام ـــاده ۱۹۹ قان ـــد. )م کن
گرفتـــه و رئیـــس مجلـــس آن را امضـــاء و بـــرای اجـــرا، بـــه دولـــت  مجلـــس بـــود، مصوبـــه شـــکل قانـــون 
کمیســـیون  گـــر نظـــر شـــورای نگهبـــان بـــر اصـــالح مصوبـــه بـــود، نظـــر شـــورا بـــه  ابـــالغ می کنـــد. امـــا ا
کمیســـیون تخصصـــی پـــس از بررســـی نظـــر شـــورای نگهبـــان،  تخصصـــی ارجـــاع داده می شـــود، 
گذاشـــته  کمیســـیون و نظـــر شـــورا در صحـــن مجلـــس بررســـی و بـــه رای  گـــزارش  اعـــالم نظـــر می کنـــد. 
کـــرد، مصوبـــه اصـــالح شـــده، مجـــدد بـــه  گـــر مجلـــس نظـــر شـــورای نگهبـــان را تمکیـــن  می شـــود. ا
گـــر مجلـــس بـــر نظـــر خـــود باقـــی مانـــد،  شـــورای نگهبـــان ارجـــاع تـــا بـــه تاییـــد نهایـــی برســـد امـــا ا
ـــاده ۲۰۲  ـــود. )م ـــاع می ش ـــام ارج ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش ـــه مجم ـــد ب ـــرای تایی ـــس ب ـــه مجل مصوب

ــی مجلـــس( ــه داخلـ ــون آیین نامـ قانـ
ـــط  ـــداد و توس ـــده قلم ـــد ش ـــه تایی ـــرد، مصوب ـــر نک ـــالم نظ ـــرف ده روز اع ـــان ظ ـــورای نگهب ـــه ش چنان چ

رئیـــس مجلـــس امضـــاء و بـــه دولـــت ابـــالغ می شـــود.
کمیســـیون تخصصـــی یـــا صحـــن علنـــی مجلـــس،  در هنـــگام رســـیدگی بـــه نظـــر شـــورای نگهبـــان در 
بـــرای  شـــفاهی  را  شـــورا  نظـــر  و  حاضـــر  جلســـه  در  می توانـــد  نگهبـــان  شـــورای  اعضـــای  از  یکـــی 

کنـــد. نماینـــدگان تشـــریح 

ح زمان بندی تصویب یک الیحه یا طر
ح در دولـــت و ســـازمان های  کـــه بـــرای طراحـــی و تدویـــن یـــک الیحـــه یـــا یـــک طـــر غ از مـــدت زمانـــی  فـــار
ح از زمـــان اعـــالم وصـــول در صحـــن  کارشناســـی، صـــرف می شـــود، یـــک الیحـــه یـــا یـــک طـــر پژوهشـــی و 
ـــه فوریـــت آن، مـــدت زمانـــی متفاوتـــی را در  ـــا رای گیـــری و تصویـــب نهایـــی هریـــک بســـته ب مجلـــس، ت
ــادى  ــر عـ ــل بـ ــی مجلـــس، اصـ ــه داخلـ ــاده ۱۶۰ آیین نامـ ــق مـ ــد. طبـ ــپری می کنـ ــب سـ ــه تصویـ پروسـ
ــا بایـــد مبّیـــن ضـــرورت و یـــا حالـــت  ــا و لوایـــح اســـت. بنابرایـــن فوریـــت آنهـ ح هـ بـــودن رســـیدگی طر

ـــه دالیـــل ذیـــل باشـــد: اســـتثنائی و مســـتند ب

ـــا الیحـــه مـــورد نظـــر نســـبت بـــه ســـایر مـــوارد  ح و ی ۱- یـــک فوریـــت؛ نیـــاز فـــورى جامعـــه و اولویـــت طـــر
مطروحـــه

۲- دو فوریت؛ ضرورت جلوگیرى از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت

کاماًل اضطرارى و حیاتی و براى مقابله سریع با خسارت حتمی ۳- سه فوریت؛ حالت 

ح هـــا و لوایـــح تعیین کننـــده پروســـه زمانـــی تصویـــب آنهاســـت. قانـــون  عـــادی یـــا فوریتـــی بـــودن طر
کـــرده اســـت. مـــدت زمـــان رســـیدگی بـــه هریـــک را این گونـــه تبییـــن 
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ح یا الیحه سه فوریتی طر
ح هـــا و لوایـــح ســـه فوریتی اختصـــاص دارد. همان طـــور  ســـریع ترین پروســـه تصویـــب قانـــون بـــه طر
ـــرای مقابلـــه ســـریع  ـــا الیحـــه ســـه فوریتـــی تنهـــا در شـــرایط اضطـــراری و ب ح ی ـــون آمـــده، طـــر ـــه در قان ک
ح یـــا الیحـــه ای بـــا قیـــد ســـه فوریـــت  ح در مجلـــس اســـت. بـــه نـــدرت طـــر بـــا خســـارت حتمـــی قابـــل طـــر
ح یـــا الیحه هایـــی بـــا قیـــد ســـه فوریـــت تقدیـــم مجلـــس  گـــر طـــر بـــه مجلـــس تقدیـــم می شـــود ولـــی ا
شـــود، هیـــات رئیســـه مکلـــف اســـت در همـــان جلســـه، پـــس از اســـتماع اســـتدالل دو موافـــق و دو 
گذاشـــته و چنانچـــه مجلـــس رای  مخالـــف ضـــرورت تصویـــب فوریـــت آن، ســـه فوریـــت را بـــه رای 
ح یـــا الیحـــه آغـــاز و در انتهـــا رای گیـــری  بـــه ســـه فوریـــت داد در همـــان جلســـه رســـیدگی بـــه آن طـــر
ـــی،  ـــه فوریت ـــح س ـــا لوای ـــا ی ح ه ـــه طر ـــیدگی ب ـــس(. در رس ـــی مجل ـــه داخل ـــاده ۶۶ آیین نام ـــود. )م می ش
ح و الیحـــه  اعضـــای شـــورای نگهبـــان بایـــد در صحـــن مجلـــس حاضـــر و همان جـــا در خصـــوص آن طـــر

کننـــد. اظهارنظـــر 

ح یا الیحه دو فوریتی طر
کوتـــاه اســـت، به طوری کـــه  ح هـــا و لوایـــح دو فوریتـــی نیـــز بســـیار  پروســـه زمانـــی رســـیدگی بـــه طر
ـــا  ـــه تصویـــب ی ـــد نســـبت ب ـــا الیحـــه، مجلـــس بای ح ی ظـــرف ۷۲ ســـاعت از تصویـــب دو فوریـــت یـــک طـــر

ــد: ــی مجلـــس در ایـــن خصـــوص می گویـ ــه داخلـ ــاده ۱۶5 آیین نامـ ــد. مـ کنـ ــدام  رد آن اقـ
ح زیر می باشد:  ح ها و لوایح دو فوریتی به شر “نحوه رسیدگی به طر

کمیســـیون  ـــه  ـــا الیحـــه چـــاپ و توزیـــع و ب ح ی کثـــر چهـــار ســـاعت پـــس از تصویـــب فوریـــت، طـــر ۱- حدا
ذی ربـــط ارجـــاع می شـــود. 

ـــوط  ـــیون مرب کمیس ـــه  ـــدگان ب ـــنهاد نماین ـــت، پیش ـــب فوری ـــس از تصوی ـــاعت پ ـــت س ـــر بیس کث ۲- حدا
ــود.  ــلیم می شـ تسـ

کار مجلـــس  کمیســـیون، در دســـتور  گـــزارش  کثـــر هفتـــاد و دو ســـاعت پـــس از تصویـــب فوریـــت  ۳- حدا
ـــا  ح ی ـــد طـــر ـــه ننمای ـــزارش خـــود را ارائ گ کمیســـیون در مهلـــت فـــوق  ـــرار می گیـــرد. تبصـــره- چنانچـــه  ق

ـــرار می گیـــرد. کار مجلـــس ق الیحـــه در دســـتور 
کـــرات، پیشـــنهادهای نماینـــدگان چـــاپ و توزیـــع   4- حداقـــل یک ســـاعت قبـــل از شـــروع مذا

می شـــود.”

ح یا الیحه یک فوریتی طر
کـــه قانـــون مـــدت زمـــان مشـــخصی بـــرای پروســـه  ح هـــا و لوایـــح ســـه و دو فوریتـــی  برخـــالف طر
ح هـــا و لوایـــح یـــک فوریتـــی زمـــان مشـــخصی تعییـــن نشـــده تنهـــا  گرفتـــه، بـــرای طر تصویـــب در نظـــر 
گرفتـــه شـــده اســـت. مـــاده ۱۶۳ قانـــون  ج از نوبـــت” بـــرای رســـیدگی بـــه آنهـــا در نظـــر  قیـــد “خـــار
ح هـــا و لوایـــح یـــک فوریتـــی، پـــس از تصویـــب فوریـــت،  آیین نامـــه داخلـــی مجلـــس می گویـــد: “طر
ج از نوبـــت مـــورد بررســـی و تصویـــب  کمیســـیون هاى اصلـــی و فرعـــی ارجـــاع می شـــود تـــا خـــار بـــه 
ـــل  ـــاعت قب ـــت س ـــل و هش ـــل چه ـــح حداق ـــا و لوای ح ه ـــن طر ـــاره ای ـــیون درب کمیس ـــزارش  گ ـــرد.  گی ـــرار  ق
ح در مجلـــس چـــاپ و بیـــن نماینـــدگان توزیـــع می شـــود.” و مـــاده ۱۶4 همیـــن قانـــون  از موقـــع طـــر
ج از  ح هـــا و لوایـــح یـــک فوریتـــی بایـــد خـــار کمیســـیون، طر گـــزارش  کـــه پـــس از وصـــول  کیـــد دارد  تا
ـــه آن رســـیدگی و رای گیـــری شـــود. ـــرد و در یـــک شـــور نســـبت ب گی ـــرار  کار مجلـــس ق ـــت در دســـتور  نوب
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ح یا الیحه عادی طر
ــه  ــر نگرفتـ ــادی در نظـ ــا و لوایـــح عـ ح هـ ــه طر ــیدگی بـ ــرای رسـ قانـــون هیـــچ زمان بنـــدی مشـــخصی بـ
گاهـــی بـــه عمـــر یـــک دوره مجلـــس قـــد نمی دهـــد  ح هـــا و لوایـــح عـــادی  اســـت، لـــذا رســـیدگی بـــه طر
بـــه  تقدیمـــی  لوایـــح  و  ح هـــا  طر تعـــداد  معمـــوال  کـــه  چرا می شـــود  رســـیدگی  بعـــدی  ادوار  در  و 
کـــه در مجلـــس اعـــالم وصـــول می شـــود بـــه  ح یـــا الیحه هـــای  مجلـــس بســـیار زیـــاد اســـت و هـــر طـــر
کمیســـیون های تخصصـــی ارجـــاع می شـــود و در نوبـــت رســـیدگی قـــرار می گیـــرد ولـــی معمـــوال هیـــچ 
ح هـــا و لوایـــح دریافتـــی در یـــک دوره 4 ســـاله نیســـت و بســـیاری  کمیســـیونی قـــادر بـــه اتمـــام تمـــام طر
ح هـــا در  کمیســـیون باقـــی می مانـــد. بـــه همیـــن دلیـــل بیشـــتر لوایـــح و طر از آنهـــا بـــرای ادوار بعـــد در 
ـــی  ج از نوبـــت رســـیدگی شـــود ول ـــا خـــار ـــم می شـــود ت ـــت تقدی ـــا قیـــد فوری ـــه مجلـــس ب ـــم ب هنـــگام تقدی

ح یـــا الیحـــه را تصویـــب نمی کننـــد. در بســـیاری از مـــوارد نماینـــدگان فوریـــت آن طـــر
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نقش و تاثیر مقام رهبری در پروسه قانون گذاری

قانـــون اساســـی و قوانیـــن داخلـــی بصـــورت مســـتقیم هیـــچ نقشـــی بـــرای مقـــام رهبـــری در پروســـه 
گفـــت  ـــذا مســـتند بـــه قانـــون اساســـی و قوانیـــن داخلـــی می تـــوان  قانون گـــذاری قائـــل نشـــده اســـت. ل
ـــی به صـــورت نانوشـــته  مجلـــس شـــورای اســـالمی دارای اســـتقالل در حـــوزه تقنیـــن قوانیـــن اســـت ول
کلیـــدی در پروســـه قانون گـــذاری دارد. اعضـــای شـــورای  و غیرمســـتقیم مقـــام رهبـــری نقشـــی 
ـــات مجلـــس بزننـــد، مســـتقیم و  ـــر مصوب ـــا رد ب کـــه می تواننـــد مهـــر تاییـــد ی نگهبـــان به عنـــوان مقامـــی 
غیرمســـتقیم، منصـــوب مقـــام رهبـــری هســـتند و نظـــرات و دیدگاه هـــای فقهـــی و حکومتـــی ایشـــان را 
ک عمـــل می داننـــد. شـــورای نگهبـــان مکلـــف اســـت مصوبـــات مجلـــس را بـــا  در تصمیمـــات خـــود مـــال
ـــه مجلـــس.  ـــر رد مصوب ـــتندی اســـت ب ـــی مس ـــه مغایرت ـــد و هرگون ـــاق ده ـــی انطب ـــون اساس ع و قان شـــر
ــن  ــل اســـت، بنابرایـ ک عمـ ــال ــح و مـ ــه ارجـ ــی فقیـ ــی ولـ ــر فقهـ ــان، نظـ ــورای نگهبـ ــای شـ ــر فقهـ از نظـ
کـــه خـــالف نظـــر مقـــام رهبـــری باشـــد. ـــه تصویـــب نمی رســـد  گفـــت هیـــچ قانونـــی در ایـــران ب ـــوان  می ت
ــس  ــه مجلـ کـ ــت  ــری اسـ ــوارد دیگـ ــری از مـ ــر رهبـ ــت امـ ــای تحـ ــوص نهادهـ ــون در خصـ ــب قانـ تصویـ
گـــر  کنـــد. بـــرای مثـــال ا بـــدون اجـــازه مقـــام رهبـــری نمی توانـــد در خصـــوص آنهـــا قانون گـــذاری 
ــد  کنـ ــاد  ــیما ایجـ ــازمان صدا و سـ ــاختار سـ ــری در سـ ــه تغییـ کـ ــد  کنـ ــع  ــی وضـ ــد قانونـ مجلـــس بخواهـ
کنـــد، در غیـــر اینصـــورت بـــا ســـد شـــورای نگهبـــان  بایـــد بـــا اجـــازه و هماهنگـــی بیـــت رهبـــری اقـــدام 
ـــه ای در خصـــوص  ـــه مصوب ـــه جـــاری در شـــورای نگهبـــان، هرگون ـــه براســـاس روی ک ـــرو می شـــود چرا روب
ع تشـــخیص داده می شـــود. ــازه ایشـــان، خـــالف شـــر ــر رهبـــری، بـــدون اجـ دســـتگاه های تحـــت امـ
کـــه نظـــرات رهبـــری را در تصویـــب قوانیـــن، لحـــاظ می کنـــد در پـــاره ای  عـــالوه بـــر شـــورای نگهبـــان 
ــی را  ــدور حکـــم حکومتـــی ورود و جلـــوی تصویـــب قانونـ ــا صـ ــتقیما بـ ــری مسـ ــام رهبـ ــز مقـ ــوارد نیـ مـ
ســـلب می کنـــد یـــا مجلـــس را بـــه تصویـــب قانونـــی فرامی خوانـــد. صـــدور حکـــم حکومتـــی بـــرای 
ـــی در  ـــروز جنجال ـــه ب ـــه ب ک ـــات،  ـــون مطبوع ـــالح قان ـــم در اص ـــس شش ـــدگان مجل ـــردن نماین ک ـــف  متوق

مجلـــس منجـــر شـــد از مشـــهورترین مـــوارد صـــدور حکـــم حکومتـــی توســـط مقـــام رهبـــری بـــود.
کالن، مصـــوب مجمـــع تشـــخیص  بـــا سیاســـت های  بـــه انطبـــاق مصوبـــات خـــود  الـــزام مجلـــس 
کـــه از ســـال ۱۳۸۷ توســـط  گام دوم پروســـه قانون گـــذاری توضیـــح داده شـــد(  مصلحـــت نظـــام، )در 
کـــه مقـــوم اعمـــال نظـــر مقـــام رهبـــری در پروســـه  مقـــام رهبـــری ابـــالغ شـــد، راه دیگـــری اســـت 
ـــام،  ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش ـــب مجم ـــورد تصوی کالن م ـــت های  ـــه سیاس ک ـــت. چرا ـــذاری اس قانون گ
ـــه تاییـــد  ـــه توســـط مجمـــع تدویـــن و ب ک در واقـــع سیاســـت  های ابالغـــی توســـط مقـــام رهبـــری اســـت 
کـــه در مغایـــرت بـــا  کنـــد  نهایـــی ایشـــان رســـیده اســـت. بنابرایـــن مجلـــس نمی توانـــد قانونـــی وضـــع 
ایـــن سیاســـت ها باشـــد. ضمـــن اینکـــه اعضـــای مجمـــع، تمامـــی از منصوبـــان مقـــام رهبـــری هســـتند 
ح هـــا و لوایـــح مطـــروح در مجلـــس، از بعـــد  ـــر طر ـــی از ایشـــان وظیفـــه نظـــارت ب ـــه نمایندگ و در واقـــع ب

کالن را برعهـــده دارنـــد. ــت های  ــا سیاسـ انطبـــاق بـ
ح هـــا و لوایـــح مطـــروح در مجلـــس،  توســـل بـــه دیدگاه هـــای رهبـــری در موافقـــت و مخالفـــت بـــا طر
کـــه نظـــر رهبـــری به صـــورت  توســـط نماینـــدگان موافـــق و مخالـــف، از جملـــه مـــوارد دیگـــری اســـت 

ــذارد. ــر می گـ ــران تاثیـ ــذاری در ایـ ــه قانون گـ ــدگان و پروسـ ــر رای نماینـ ــتقیم بـ غیرمسـ
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جمع بندی
قانون گـــذاری در نظـــام جمهـــوری اســـالمی، در انحصـــار مجلـــس شـــورای اســـالمی اســـت ولـــی 
مصوبـــات مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــدون تاییـــد شـــورای نگهبـــان اعتبـــار قانونـــی نـــدارد، مگـــر اینکـــه 
ــر شـــورای  کـــه پیش تـ ــام رای بـــه تاییـــد مصوبه هایـــی داده باشـــد  مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـ
ـــورای عالی  ـــت، ش ـــت. دول ـــخیص داده اس ـــی تش ـــون اساس ـــا قان ع ی ـــر ـــا ش ـــرت ب ـــان آن را در مغای نگهب
کـــه  اســـتان ها و نماینـــدگان مجلـــس )بـــا امضـــای حداقـــل ۱5 نماینـــده( تنهـــا مراجعـــی هســـتند 
می تواننـــد مســـتقیما خواســـتار تصویـــب قانونـــی جدیـــد شـــوند یـــا اصالحیه هایـــی بـــر قانونـــی را 

خواســـتار شـــوند.
قـــوه قضاییـــه، نقشـــی در پروســـه قانون گـــذاری نـــدارد و تنهـــا مســـول نظـــارت بـــر حســـن اجـــرای 
ـــح  ـــن لوای ـــه و تدوی ـــا در تهی ـــوه تنه ـــن ق ـــد. ای کن ـــورد  ـــان برخ ـــا متخلف ـــت ب ـــف اس ـــت و مکل ـــن اس قوانی
قضایـــی نقـــش دارد و بایـــد الیحـــه تدویـــن شـــده را جهـــت ارائـــه بـــه مجلـــس، در اختیـــار هیـــات وزیـــران 
قـــرار دهـــد. هیـــج الیحـــه ای بـــدون تصویـــب در هیـــات وزیـــران امـــکان ارائـــه بـــه مجلـــس نـــدارد. یعنـــی 
ح در  ابتـــدا وزرا و اعضـــای هیـــات وزیـــران بایـــد بـــه الیحـــه ای رای دهنـــد ســـپس آن الیحـــه امـــکان طـــر

مجلـــس را پیـــدا می کنـــد.
بـــا وجـــود آنکـــه قانـــون اساســـی، قانون گـــذاری را در انحصـــار مجلـــس شـــورای اســـالمی درآورده 
کالن و مصـــوب  اســـت ولـــی ایـــن مجلـــس مکلـــف اســـت در تصویـــب قوانیـــن، بـــه سیاســـت های 
مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام توجـــه داشـــته باشـــد تـــا مصوبـــات اش در تضـــاد یـــا مغایـــرت بـــا 
ــخیص  ــع تشـ ــوزه مجمـ کالن در حـ ــایل  ــت گذاری در مسـ ــع سیاسـ ــد. در واقـ ــت ها نباشـ ــن سیاسـ ایـ

کنـــد. مصلحـــت نظـــام تعریـــف شـــده اســـت و مجلـــس نمی توانـــد در ایـــن حـــوزه ورود 
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آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی

آمار حوزه های انتخابیه مجلس 
شورای اسالمی

کنون نهمین دوره خود را سپری می کند. مجلس شورای اسالمی ایران هم ا
که در این میان اسـتان تهران با ۳۰ نماینده  در این مجلس ۲۹۰ نماینده از ۳۱ اسـتان حضور دارند 

کشور را دارد. بیشترین تعداد نمایندگان در 
انتخابـات مجلـس نهـم در تاریـخ ۱۲ اسـفند ۱۳۹۰ در ۳۱ اسـتان شـامل ۲۰۲ حـوزه انتخابیـه محلـی و 

5 حـوزه انتخابیـه اقلیتـی برگزار شـده اسـت.
کل  ۹ نفـر از نماینـدگان مجلـس ایـران زن  هسـتند، بـه عبـارت دیگـر حـدود ۳.۱٪ درصـد از تعـداد 

ایـران، زن هسـتند! نماینـدگان مجلـس 



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۷۷

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۷۸

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۷۹

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۸۰

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۸۱

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۸۲

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۸۳

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۸4

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۸5

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۸۶

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۸۷

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۸۸

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۸۹

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۹۰

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۹۱

آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۹۲

فعالیت های نظارتی نمایندگان در شش ماه اول سال چهارم مجلس 

فعالیت های نظارتی نمایندگان در 
شش ماه اول سال چهارم مجلس نهم
نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی عالوه بر قانون گذاری، وظیفه نظارت بر عمل کرد دسـتگاه های 
حکومتـی بـه خصـوص دسـتگاه های اجرایـی دارنـد. آییـن نامـه داخلـی مجلـس شـورای اسـالمی 
نظارتـی  عمل کـرد  اسـت.  کـرده  تبییـن  مختلـف  شـیوه های  بـه  را  نماینـدگان  نظارتـی  وظایـف 

ح اسـت: نماینـدگان در شـش مـاه اول سـال چهـارم مجلـس نهـم بـه ایـن شـر

۱- تذکرات
کل تذکرات 1۶74 کتبی:  الف( 

رئیـس  بـا عمل کـرد شـخص  کـه فقـط ۲5 مـورد آن مرتبـط  تذکـر  رئیـس جمهـور: ۲4۷  بـه  تذکـر   -۱
اسـت. بـوده  جمهـور 

کمتریـن تذکـر را دریافـت  ۲- تذکـر بـه هیـات وزیـران: ۱4۲۷ تذکـر. وزیـر اطالعـات بـا دریافـت ۷ تذکـر 
کـرده اسـت.

کل تذکرات 782 ب( شفاهی: 
کـه فقـط ۱۰ مـورد آن مرتبـط بـا عمل کـرد شـخص رئیـس جمـور  ۱- تذکـر بـه رئیـس جمهـور: ۱۰۸تذکـر 

اسـت. بوده 
کمتریـن تذکـر را دریافت  ۲- تذکـر بـه هیـات وزیـران: ۶5۶ تذکـر. وزرای اطالعـات و دفـاع بـا دو مـورد، 

کرده انـد.



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۹۳

فعالیت های نظارتی نمایندگان در شش ماه اول سال چهارم مجلس 

۲- سوال

کل سواالت از هیات وزیران 452 سوال الف( 
کل سواالت ۱- سوال های تعلیق شده به خواست نمایندگان یک سوم 

کمیسیون ها 5۹ مورد ۲- سوال های بررسی و ختم شده در 
۳- سوال های ارجاع شده به صحن علنی و سواالت در دست بررسی ۲4۱ مورد

کمیسیون های رکورددار بررسی سواالت ب( 
کمیسیون آموزش و تحقیقات با ۶۰ سوال رکورددار بیشترین سوال  -۱

کمترین سوال کمیسیون برنامه و بودجه با ۳ سوال رکوردار   -۲



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۹4

فعالیت های نظارتی نمایندگان در شش ماه اول سال چهارم مجلس 

۳- تحقیق و تفحص

ح تحقیق و تفحص به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است. 10 طر



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۹5

فعالیت های نظارتی نمایندگان در شش ماه اول سال چهارم مجلس 

گزارش دستگاه های اجرایی  -۴

الف( در صحن
گزارش شفاهی وزرا دو مورد )وزرای بهداشت و امور خارجه(  -۱

گزارش نمایندگان از عمل کرد دستگاه های اجرایی صفر مورد.  -۲

کمیسیون ب( در 
۱- نشست با مسوالن اجرایی ۳۶4 جلسه

کمیسیون ها: ۶۱ مورد ۲- سفر نظارتی 
که هر دو ابقاء شدند )وزرای آموزش و پرورش- راه و شهرسازی( ۳- استیضاح وزراء: دو مورد 

کمیسیون اصل ۹۰ 4- شکایت به 
کل شکایت: ۱5۷۶ الف( تعداد 

ب( تعداد مکاتبه با دستگاه های مربوطه برای بررسی شکایات ۱۷۹۱
ج( تعداد جوابیه دریافتی از دستگاه ها ۱۹۹4



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۹۶

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس

تعداد داوطلبان هر استان در 
انتخابات مجلس

کـه  آمـار ثبت نام کننـدگان در انتخابـات مجلـس دهـم آن چنـان بـا دوره هـای پیشـین متفـاوت بـود 
اعتـراض شـورای نگهبـان و احمـد جنتـی را بـه همـراه داشـت. در ایـن اینفوگرافـی شـما می توانیـد 

تعـداد داوطلبـان در هـر اسـتان را بـا تفکیـک جنسـیت داوطلبـان آن اسـتان ببینیـد.



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۹۷

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۹۸

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۹۹

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۰۰

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۰۱

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۰۲

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۰۳

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۰4

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۰5

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۰۶

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۰۷

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۰۸

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۰۹

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۱۰

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۱۱

تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۱۲

زمان بندی انتخابات ۹4

زمان بندی انتخابات ۹۴

کاندیداهـای انتخابات دهمیـن دوره مجلس شـورای اسـالمی، انتخابات  بـا اتمـام مرحلـه ثبـت نـام 
وارد مرحله برررسـی صالحیت ها شـده اسـت. درصحن در این اینفوگرافیک مراحل انتخابات تا روز 
کـه روز رای گیـری اسـت را نشـان می دهد. درصحن می کوشـد بـا اینفوگرافیک های  هفتـم اسـفندماه 
کاندیداهـا،  انتخابات و مجلس شـورای اسـالمی را در اختیار  متنـوع، اطالعـات عمومـی در خصـوص 

مخاطبـان قرار دهد.



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۱۳

زمان بندی انتخابات ۹4



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۱4

آرایش انتخاباتی دولت های پیشین برای ورود به مجلس دهم

آرایش انتخاباتی دولت های پیشین 
برای ورود به مجلس دهم

انتخابـات دهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـالمی بـه روزهـای سرنوشت سـاز خـود نزدیـک می شـود. 
کـدام سـعی  کـه هـر  نکتـه قابـل توجـه امـا آرایـش سیاسـی نیروهـای حاضـر در ایـن انتخابـات اسـت 
در  شـوند.  کارزار  ایـن  وارد  مجلـس  کرسـی های  کثریـت  ا تصاحـب  بـرای  قـوا  تمـام  بـا  می کرده انـد 
کابینـه دولت هـای پیشـین در ایـن انتخابـات بـه وضـوح نشـان دهنده  ایـن میـان حضـور ۲۸ عضـو 

حساسـیت ایـن دوره از انتخابـات مجلـس می باشـد.
کابینه هـای اول و دوم محمـود احمـدی نـژاد در ایـن انتخابـات  کاندیـدا از  در ایـن میـان حضـور ۱۶ 
کـه خـود بارهـا به فسـاد مالی  کـه احمـد توکلـی  بـا تحلیل هـای متفاوتـی همـراه شـده اسـت تـا جایـی 
متهـم شـده نگـران از ورود وزرای دولـت احمـدی نـژاد بـه مجلـس اسـت و آنهـا را بانی فسـاد در نظام 

می دانـد.
گسـترده را نشـانه ای از بازگشـت دوبـاره احمـدی نـژاد بـه قـدرت  اصالح طلبـان نیـز امـا ایـن حضـور 
کـه نکنـد در سـال های آینـده و بـه خصـوص در انتخابـات ریاسـت جمهـوری  کـرده و نگراننـد  تفسـیر 

دوازدهـم دوبـاره بـا پدیـده احمدی نژادیسـم روبـرو شـوند.
و دوم  اول  کابینه هـای  بـه  نگاهـی  انتخابـات شـده اند.  میـدان  وارد  نفـر  امـا ۶  کابینـه هاشـمی  از 
کـه  را روشـن تر می کنـد چـرا  اسـتقبال  ایـن عـدم  البتـه دلیـل  و وزرای روحانـی  هاشـمی و مدیـران 
گذشـت سـال ها  بـه سـبب  یـا  و  یـا در سـطوح مختلـف دولـت حضـور دارنـد  امـروز  آنهـا  از  بسـیاری 

شـده اند. بازنشسـته  کـه  مدت هاسـت 
کاندیـدای موجـود از دولـت سـازندگی به غیر از مصطفـی معین هیچ  کـه در میـان ۶  قابـل توجـه ایـن 

کـدام نزدیکـی و سـنخیتی بـا مواضع امروز هاشـمی نداشـته و ندارند.
کـه البـت از ایـن میـان حسـین  کابینـه اصالحـات هـم تنهـا ۶ نفـر پـا بـه عرصـه انتخابـات نهـاده انـد  از 
کـه سـال ها از او بـه عنـوان اصول گرا تریـن وزیـر آمـوزش و پـرورش یاد می شـد را نمی تـوان تحت  مظفـر 
از وزرای خاتمـی همچـون  گرچـه بعضـی  نیـروی اصالح طلـب پذیرفـت.  بـه عنـوان  هیـچ شـرایطی 
کارنـد امـا مهم تریـن دلیـل عـدم  حجتـی، زنگنـه و جهانگیـری امـروز در دولـت روحانـی مشـغول بـه 
اسـتقبال وزاری دولـت اصالحـات را می تـوان در نظـارت اسـتصوابی شـورای نگهبـان و رد صالحیـت 
کـه در سـال های اخیـر  حتمـی چهره هـای شـاخص دولـت خاتمـی در انتخابـات دانسـت. همان هـا 

گـر را بـه دوش می کشـند. در ادبیـات حکومتـی ایـران لقـب فتنـه 
کمتریـن حضـور را در انتخابـات آینـده خواهـد  کاندیـدا  کابینـه مهدنـس موسـوی بـا ۳  در نهایـت امـا 
کـدام بـا مواضـع ۲۰ سـال اخیر میر حسـین موسـوی سـنخیتی  کـه البـت هیـچ  کاندیدایـی  داشـت. ۳ 
نداشـته و ندارنـد و حتـی در بسـیاری از مواقـع شـدید ترین مواضـع را علیـه او و دوسـتانش اتخـاذ 

کرده انـد.
بـه عبـارت دیگـر بـا احتسـاب حضـور محمـد غرضـی و حسـن غفـوری فـرد در دولت هـای موسـوی و 
گفت از ۲۸ وزیر سـابق حاضر  هاشـمی و مصطفی معین در دولت های خاتمی و هاشـمی، می توان 
کاندیـدای دیگـر  کاندیداسـت و مابقـی ۲۳  در انتخابـات مجلـس دهـم سـهم اصالح طلبـان تنهـا 5 



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۱5

آرایش انتخاباتی دولت های پیشین برای ورود به مجلس دهم

مجلس شورای 
اس�مى

پرویز کاظمی
وزیر رفاه

محمد رضا میرتاج الدینی
معاون پارملانی

مسعود میرکاظمی
وزیر نفت 

محمد ناظمی اردکانی
وزیر تعاون

مرضیه وحید دستجردی
وزیر بهداشت

فریدون عباسی
معاون انرژی ا�ی

محمد حسینی
وزیر فرھنگ و 

ارشاد

محمد حسن طریقت منفرد 
وزیر بهداشت

زهره طیب زاده نوری
مشاور امور زنان

احمد موسوی
معاون پارملانی

پرویز داودی
معاون اول

حمید رضا حاجی بابایی
وزیر آموزش و پرورش

محمد سلی�نی
وزیر ارتباطات

صادق خلیلیان
وزیر کشاورزی

فاطمه جوادی واعظ
معاون محیط زیست

علی عباسی
معاون تربیت 

بدنی وزیر ورزش

محمد رضا عارف
معاون اول

محسن مهرعلیزاده
معاون تربیت بدنی 

وزیر ورزش

علی صوفی
وزیر تعاون

حسین مظفر
وزیر آموزش و پرورش

مصطفی معین
وزیر علوم و 

تحقیقات

مسعود پزشکیان
وزیر بهداشت

حسن غفوری فرد
وزیر نیرو

احمد توکلی
وزیر کار

محمد غرضی
وزیر نفت 

یحیی آل اسحاق
وزیر بازرگانی

علی فالحیان
وزیر اطالعات

مصطفی معین
وزیر علوم و تحقیقات

محمد غرضی
وزیر ارتباطات

حسن غفوری فرد
معاون تربیت بدنی 

وزیر ورزش

علی الریجانی
وزیر فرهنگ و 

ارشاد

همگـی از اردوگاه اصول گرایـان هسـتند. بایـد منتظـر مانـد و دیـد پـس از ورود شـورای نگهبـان بـه 
کـرد. بررسـی صالحیت هـا ایـن آمـار تـا چـه میـزان تغییـر خواهـد 



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۱۶

آرایش انتخاباتی دولت های پیشین برای ورود به مجلس دهم

پرویز کاظمی

وزیر رفاه

محمد رضا میرتاج الدینی

معاون پارملانی

مسعود میرکاظمی

وزیر نفت 

محمد ناظمی اردکانی

وزیر تعاون
مرضیه وحید دستجردی

وزیر بهداشت

فریدون عباسی

معاون انرژی ا�ی

محمد حسینی

وزیر فرھنگ و ارشاد

محمد حسن طریقت منفرد 

وزیر بهداشت

زهره طیب زاده نوری

مشاور امور زنان

احمد موسوی

معاون پارملانی

پرویز داودی

معاون اول

حمید رضا حاجی بابایی

وزیر آموزش و پرورش

محمد سلی�نی

وزیر ارتباطات

صادق خلیلیان

وزیر کشاورزی

فاطمه جوادی واعظ

معاون محیط زیست

علی عباسی

 معاون وزیر ورزش

حسن غفوری فرد 

معاون تربیت بدنی وزیر ورزش

علی الریجانی

وزیر فرهنگ و ارشاد

یحیی آل اسحاق

وزیر بازرگانی

علی فالحیان 

وزیر اطالعات 

مصطفی معین 

وزیر علوم و تحقیقات

محمد غرضی

وزیر ارتباطات

محمد رضا عارف 

معاون اول

محسن مهرعلیزاده

معاون وزیر ورزش

مسعود پزشکیان 

وزیر بهداشت

حسین مظفر 

وزیر آموزش و پرورش 

مصطفی معین 

وزیر علوم و تحقیقات

علی صوفی 

وزیر تعاون 

احمد توکلی

وزیر کار

محمد غرضی

وزیر نفت

حسن غفوری فرد

وزیر نیرو

پرویز کاظمی

وزیر رفاه

محمد رضا میرتاج الدینی

معاون پارملانی

مسعود میرکاظمی

وزیر نفت 

محمد ناظمی اردکانی

وزیر تعاون
مرضیه وحید دستجردی

وزیر بهداشت

فریدون عباسی

معاون انرژی ا�ی

محمد حسینی

وزیر فرھنگ و ارشاد

محمد حسن طریقت منفرد 

وزیر بهداشت

زهره طیب زاده نوری

مشاور امور زنان

احمد موسوی

معاون پارملانی

پرویز داودی

معاون اول

حمید رضا حاجی بابایی

وزیر آموزش و پرورش

محمد سلی�نی

وزیر ارتباطات

صادق خلیلیان

وزیر کشاورزی

فاطمه جوادی واعظ

معاون محیط زیست

علی عباسی

 معاون وزیر ورزش

حسن غفوری فرد 

معاون تربیت بدنی وزیر ورزش

علی الریجانی

وزیر فرهنگ و ارشاد

یحیی آل اسحاق

وزیر بازرگانی

علی فالحیان 

وزیر اطالعات 

مصطفی معین 

وزیر علوم و تحقیقات

محمد غرضی

وزیر ارتباطات

محمد رضا عارف 

معاون اول

محسن مهرعلیزاده

معاون وزیر ورزش

مسعود پزشکیان 

وزیر بهداشت

حسین مظفر 

وزیر آموزش و پرورش 

مصطفی معین 

وزیر علوم و تحقیقات

علی صوفی 

وزیر تعاون 

احمد توکلی

وزیر کار

محمد غرضی

وزیر نفت

حسن غفوری فرد

وزیر نیرو



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۱۷

آرایش انتخاباتی دولت های پیشین برای ورود به مجلس دهم

پرویز کاظمی

وزیر رفاه

محمد رضا میرتاج الدینی

معاون پارملانی

مسعود میرکاظمی

وزیر نفت 

محمد ناظمی اردکانی

وزیر تعاون
مرضیه وحید دستجردی

وزیر بهداشت

فریدون عباسی

معاون انرژی ا�ی

محمد حسینی

وزیر فرھنگ و ارشاد

محمد حسن طریقت منفرد 

وزیر بهداشت

زهره طیب زاده نوری

مشاور امور زنان

احمد موسوی

معاون پارملانی

پرویز داودی

معاون اول

حمید رضا حاجی بابایی

وزیر آموزش و پرورش

محمد سلی�نی

وزیر ارتباطات

صادق خلیلیان

وزیر کشاورزی

فاطمه جوادی واعظ

معاون محیط زیست

علی عباسی

 معاون وزیر ورزش

حسن غفوری فرد 

معاون تربیت بدنی وزیر ورزش

علی الریجانی

وزیر فرهنگ و ارشاد

یحیی آل اسحاق

وزیر بازرگانی

علی فالحیان 

وزیر اطالعات 

مصطفی معین 

وزیر علوم و تحقیقات

محمد غرضی

وزیر ارتباطات

محمد رضا عارف 

معاون اول

محسن مهرعلیزاده

معاون وزیر ورزش

مسعود پزشکیان 

وزیر بهداشت

حسین مظفر 

وزیر آموزش و پرورش 

مصطفی معین 

وزیر علوم و تحقیقات

علی صوفی 

وزیر تعاون 

احمد توکلی

وزیر کار

محمد غرضی

وزیر نفت

حسن غفوری فرد

وزیر نیرو



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۱۸

کاندیداهای مجلس دهم توسط هیات های اجرایی نتیجه تعیین صالحیت 

نتیجه تعیین صالحیت کاندیداهای 
مجلس دهم توسط هیات های اجرایی

 ۱۲۱۲۳ مجمـوع  از  کشـور  انتخابـات  سـتاد  رئیـس  مقیمـی  توسـط  شـده  منتشـر  آمـار  براسـاس 
کاندیـدا داده اسـت.  کاندیـدای انتخابـات مجلـس دهـم،  هیـات اجرایـی رای بـه صالحیـت ۱۰۸۱۱ 
کاندیـدا قبـل یـا در جریـان بررسـی صالحیـت انصـراف داده انـد.  کاندیـدا رد و 4۹۸  صالحیـت ۸۱4 
کـس را بـه دلیل عـدم احراز صالحیت رد نکرده اسـت. مبنای عمل هیات های  هیـات اجرایـی هیـچ 
کرده مراجع چهارگانه )وزارت اطالعات،  دادگسـتری،  سـازمان  کـه قانـون تعیین  اجرایـی همان گونـه 

ثبـت احـوال و نیـروی انتظامـی( تعییـن صالحیـت بوده انـد.
در  صالحیـت  رد  بیشـتری  و  اسـت  نشـده  رد  کاندیدایـی  صالحیـت  بوشـهر  در  مقیمـی  گفتـه  بـه 
بـه زودی  اسـت.  داده  خ  ر داشـته اند  هـم  را  کاندیـدا  بیشـترین  کـه  اصفهـان  و  تهـران  اسـتان  دو 
کاندیداهـای مجلـس توسـط هیات هـای نظـارت نیـز منتشـر خواهد  اینفوگرافیـک تعییـن صالحیـت 

شـد.



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۱۹

کاندیداهای مجلس دهم توسط هیات های اجرایی نتیجه تعیین صالحیت 



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۲۰

کاندیداها در دو هیات اجرایی و نظارت مقایسه بررسی صالحیت 

مقایسه بررسی صالحیت کاندیداها در دو 
هیات اجرایی و نظارت

کاندیداتـوری،  صالحیت نامزدان  مطابـق بـا قانـون انتخابات مجلس شـورای اسـالمی، پس از اعالم 
در دو مرحلـه مورد بررسـی قـرار می گیرد.

گام اول:
کاندیداهـا را مـورد بررسـی قـرار می دهـد. در  گام اول هیـات اجرایـی زیـر نظـر دولـت،  صالحیـت  در 
کاندیداهـا را بررسـی و بـرای اطمینـان از التـزام عملـی آنهـا بـه  ایـن مرحلـه هیـات اجرایـی مـدارک 
کیفـری و سـوء پیشـینه، به عنـوان شـرایط  اسـالم و والیـت فقیـه،  شـرایط سـنی، سـابقه محکومیـت 
کاندیداتـوری انتخابـات مجلـس، مراتـب را از مراجع چهارگانه اسـتعالم و براسـاس پاسـخ آنها رای به 
کاندیداها می دهد. مراجع چهارگانه عبارتند از وزارت اطالعات،  دادگسـتری،  تایید یا رد صالحیت 
کسـی به دلیـل عدم احراز صالحیت  سـازمان ثبـت احـوال و نیـروی انتظامـی، در این مرحله معموال 
ک عمـل نیسـت، بلکـه براسـاس ادله هـای  کـه تفسـیرها و داوری هـای شـخصی مـال رد نمی شـود چرا

قانونـی و مسـتند، هیـات اجرایـی تصمیم گیـری می کنـد.

گام دوم:
کاندیداهـا،  پرونـده تمامـی داوطلبـان و رای هیـات اجرایـی مبنی بر  پـس از اتمـام بررسـی صالحیـت 
تاییـد یـا رد صالحیـت داوطلبـان بـه هیـات نظـارت تحت امر شـورای نگهبان ارسـال می کنـد تا آن ها 
کننـد. شـورای نگهبـان نظر بـه اعمال نظارت اسـتصوابی  کاندیداهـا را بررسـی  یکبـار دیگـر صالحیـت 
کارمنـدان هیـات نظـارت ارجحیـت دارد.  کافـی نیسـت و نظـر  معتقـد اسـت نظـر مراجـع چهارگانـه 
کاندیداهـا را بررسـی و در  اعضـای هیـات نظـارت مکلف انـد بـا انجـام تحقیقـات محلـی صالحیـت 
کـه در ایـن مرحلـه بـا  کاندیداهـا بدهـد. اتفاقـی  صـورت احـراز صالحیـت، رای بـه تاییـد صالحیـت 
اعتراض هـای زیـادی همیشـه همـراه بـود اینکـه در مـوارد زیـادی اعضـای هیـات نظـارت بـه دلیـل 
کمبـود وقـت،  فرصـت بررسـی پرونـده برخـی داوطلبـان را پیـدا نکـرده و رای بـه عـدم احـراز صالحیت 
کاندیدایـی سـلب  از  را  انتخـاب شـدن  ادلـه محکمه پسـندی،  حـق  بـدون هیـچ  یعنـی  می دهنـد. 

می کنـد.
کاندیداها براسـاس مبانی قانونی و مسـتند به اسـتعالم  ایـن اینفوگرافیـک تفـاوت بررسـی صالحیـت 

مراجـع چهارگانـه بـا بررسـی صالحیـت بـر مبنـای داوری اعضای هیـات نظارت را نشـان می دهد.
کاندیداهای تایید صالحیت نشـده،  سـه روز فرصت دارند به شـورای نگهبان اعتراض  طبق قانون 
و خواسـتار تجدیدنظـر پرونـده آنهـا شـوند. ایـن سـه روز در حـال حاضـر بـه پایـان رسـیده و شـورای 
کند. سـیامک ره پیـک معاون اجرایی  نگهبـان طـی بیسـت روز آینـده بایـد حکم تجدیدنظر را صادر 
و امـور انتخابـات شـورای نگهبـان، در آخریـن اظهـار نظـر از احتمـال بازگشـت حـدود ۱5 درصـد رد 

کسـانیکه صالحیت شـان احـراز نشـده، بـه رقابـت انتخاباتـی خبـر داده اسـت. صالحیت شـدگان و 



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۲۱

کاندیداها در دو هیات اجرایی و نظارت مقایسه بررسی صالحیت 



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۲۲

کاندیداهای مجلس دهم آمار نهایی بررسی صالحیت 

آمار نهایی بررسی صالحیت کاندیداهای 
مجلس دهم

کاندیداهـای رد یـا عـدم احـراز صالحیـت شـده انتخابـات دهمیـن  بـا پایـان یافتـن بررسـی شـکایات 
کـرد: ح تغییـر  دوره مجلـس شـورای اسـالمی، آمـار نهایـی تاییـد صالحیـت شـدگان بـه ایـن شـر

تایید صالحیت شدگان: ۶230

رد صالحیت شدگان: 5281

انصراف دهندگان: ۶12

کاندیـدای تاییـد صالحیـت شـده ای را رد و  طبـق قانـون شـورای نگهبـان می توانـد تـا روز انتخابـات 
کنـد. بنابرایـن احتمـال تغییـر آمـار تـا روز انتخابـات وجـود  کاندیـدای رد صالحیـت شـده ای را تاییـد 
کاندیداهـای تاییـد صالحیـت شـده بـه دلیـل نداشـتن پایـگاه  دارد. ضمـن اینکـه شـمار زیـادی از 
کناره گیـری می کننـد.  رقابت هـا  گردونـه  از  و  داده  انصـراف  انتخابـات  از  پیـش  تـا  مردمـی  و  حزبـی 
کـرد. ایـن  گیـری خواهنـد  کنـاره  کاندیداهـا  برخـی از آنهـا نیـز در ائتـالف بـا دیگـران، بـه نفـع دیگـر 
کاندیداهـا در چهارمرحلـه هیات هـای اجرایـی،  هیات هـای  اینفوگرافیـک نتایـج بررسـی صالحیـت 
کمتریـن رد صالحیـت توسـط  نظارتـی،  شـورای نگهبـان و مرحلـه تجدیـد نظـر را نشـان می دهـد. 

هیات هـای اجرایـی و بیشـترین رد صالحیـت توسـط هیات هـای نظارتـی اعمـال شـده اسـت.



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۲۳

کاندیداهای مجلس دهم آمار نهایی بررسی صالحیت 



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۲4

تعیین صالحیت متهمان به فساد و برخورد دوگانه شورای نگهبان

تعیین صالحیت متهمان به فساد 
 و برخورد دوگانه شورای نگهبان

گذشـته، اسـامی تعـدادی از نماینـدگان مجلـس نهـم در پرونده هـای افشـاء شـده  طـی چهـار سـال 
ح شـد تـا نگاه هـا در انتخابـات پیش رو به عمل کرد شـورای نگهبـان در مواجه  فسـاد اقتصـادی مطـر
بـا متهمـان بـه فسـاد، خیـره شـود. انتشـار نتیجـه تعییـن صالحیـت داوطلبـان انتخابـات دهمیـن 
دوره مجلـس شـورای اسـالمی،  نشـان از برخـورد دوگانـه شـورای نگهبـان بـا نماینـدگان متهـم بـه 
تاییـد شـده،   فسـاد دارد. به طوری کـه در پرونده هـای مشـابه،  نماینـده ای رد و نماینـده ای دیگـر 
البتـه ادلـه ای مبنـی بـر اثرگـذاری ایـن پرونده هـا در نتیجـه بررسـی صالحیـت نماینـدگان در دسـت 
ح شـده،   نیسـت. ممکـن اسـت نماینـدگان رد صالحیـت شـده بـه دالیلـی غیـر از پرونـده اتهامـی مطر

رد شـده باشـند.

کشـف شـده و اسـامی نماینـدگان متهـم و نتیجـه تعییـن صالحیـت آنهـا بـه ایـن  پرونده هـای فسـاد 
ح است: شـر



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۲5

تعیین صالحیت متهمان به فساد و برخورد دوگانه شورای نگهبان

1- پرونده اختالس سه هزار میلیاردی و نمایندگان متهم



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۲۶

تعیین صالحیت متهمان به فساد و برخورد دوگانه شورای نگهبان

گردنه حیران و نمایندگان متهم کیش،  قشم، تهران، بابلسر و  2- پرونده های زمین خواری در 

3- پرونده بورسیه های غیر قانونی و پرونده سوآپ نفت ایران و نمایندگان متهم



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۲۷

تعیین صالحیت متهمان به فساد و برخورد دوگانه شورای نگهبان

4- پرونده بیمه ایران و شاندیز مشهد و پول های اهدایی به نمایندگان توسط رحیمی و مرتضوی



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۲۸

نگاهی آماری به دور دوم انتخابات مجلس دهم

نگاهی آماری به دور دوم انتخابات 
مجلس دهم

چنـد هفتـه بیشـتر بـه دور دوم انتخابـات در ایـران نمانـده و قـرار اسـت ایـن بـار مـردم در ۲۱ اسـتان و 
کننـد. در ایـن  5۶ حـوزه انتخابیـه بـار دیگـر پـای صندوق هـای رای رفتـه و نماینـده خـود را انتخـاب 
کـه تاریـخ دقیـق آن ۱۰ اردیبهشـت ۹5 اعـالم شـده اسـت 5۸ نامـزد اصول گـرا، 4۲  دوره از انتخابـات 
گـرا و ۳4 نامـزد مسـتقل حضـور دارنـد و قرار اسـت از این تعداد  نامـزد اصالح طلـب و 4 نامـزد اعتـدال 

در نهایـت ۶۹ نماینـده انتخـاب شـوند.
کـه در مرحلـه اول هـم در  در ایـن دوره از انتخابـات تنهـا افـرادی می تواننـد در یـک حـوزه رای دهنـد 

کـرده بودند. همـان حـوزه رای خـود را وارد صنـدوق 
کـه در دور اول در انتخابـات شـرکت نکـرده بودنـد می تواننـد در ایـن مرحلـه در حـوزه  البتـه افـرادی 

مـورد نظـر حاضـر شـده و رای خـود را بـه صنـدوق بیاندازنـد.
کاندیـدای زن  انتخابـات ۱۰ اردیبهشـت امـا از یـک زاویـه دیگـر حائـز اهمیـت اسـت و آن هـم تـالش ۷ 
گـر حداقـل دو زن از زنـان راه یافتـه بـه دور دوم انتخـاب شـوند،  بـرای ورود بـه مجلـس دهـم اسـت. ا
کنـون رکـوردار  رکـورد تعـداد زنـان مجلـس در دوره دهـم خواهـد شکسـت. مجلـس پنجـم بـا ۱4 زن تا
بـوده اسـت در ایـن دوره بـا ابطـال آرای مینـو خالقـی عـدد نماینـدگان راه یافتـه بـه مجلـس در دور 

اول ۱۳ نفـر اسـت.

ح است: زنان راه یافته به دور دوم به این شر
۱- زهرا ساعی تبریز

۲- سمیه محمودی، شهرضا
۳- سارا فالحی،  ایالم

4- خدیجه ربیعی،  بروجن
5- فاطمه مقصودی،  لرستان
۶- اعظم محمد نیا،  خرم آباد

۷- شهال میرگلوبیات، ساوه

تعرفه هـای  و  تعرفـه جدیـد چـاپ می شـود  اسـالمی  انتخابـات مجلـس شـورای  بـرای مرحلـه دوم 
مرحلـه اول بـه هیـچ عنـوان بـرای مرحلـه دوم قابـل اسـتفاده نیسـت. احـکام مرحلـه دوم از جملـه 
مربـوط بـه تبلیغـات هماننـد مرحلـه اول خواهـد بـود یعنـی نامزدهـا یـک هفتـه فرصـت تبلیغـات 

خواهنـد داشـت و ۲4 سـاعت قبـل از رای گیـری ایـن فرصـت بـه پایـان می رسـد.



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۲۹

نگاهی آماری به دور دوم انتخابات مجلس دهم



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۳۰

آمار نهایی زنان تایید صالحیت شده در تهران

تایید صالحیت شـده  زنان  نهایی  ر  آما
تهران در 

کاندیداهـای انتخابـات دهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـالمی و انتشـار  بـا اتمـام بررسـی صالحیـت 
کاندیـدای تاییـد صالحیـت شـده تهـران،  تعـداد  اسـامی تاییـد صالحیت شـدگان،  از مجمـوع ۱۱4۶ 
کاندیـدا در عرصـه رقابت هـای انتخاباتـی باقـی مانـده اسـت. دو ائتـالف بـزرگ اصالح طلبـان  ۱۶۱ زن 
و  زن  کاندیـدای   ۸ از  اصالح طلبـان  کرده انـد.  حمایـت  اعـالم  زن   ۱4 از  مجموعـا  اصول گرایـان  و 
کرده اند. اصالح طلبان با اختصاص سـهمیه سـی درصدی  کاندیدای زن حمایت  اصول گرایان از ۶ 
کـه توجـه بیشـتری بـه مطالبـات جامعه زنـان دارنـد. زنـان در انتخابات پیش  بـه زنـان نشـان دادنـد 

کرسـی های مجلـس دهـم شـده بودنـد. کسـب ۳۰ درصـد  رو خواهـان 
کـه 5۰۸ نفـر آن زن و بقیه مرد بودند. شـورای  کردنـد  کاندیداتـوری  در تهـران جمعـا ۲۷۶۹ نفـر اعـالم 
و  نفـر   ۲۲۶۱ مجمـوع  از  مـرد   ۹۸5 صالحیـت  تهـران  در  کاندیداهـا،   صالحیـت  بررسـی  در  نگهبـان 
کـرده اسـت. یعنـی حـدود 45 درصـد مردان  صالحیـت ۱۶۱ زن از مجمـوع 5۰۸ زن داوطلـب را تاییـد 

کـرده اسـت. و ۳۰ درصـد زنـان را تاییـد صالحیـت 



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۳۱

نتایج تعیین صالحیت ها پس از اعالم رای شورای نگهبان

نتایج تعیین صالحیت ها پس از اعالم 
 رای شورای نگهبان

کاندیداهـای رد یـا عـدم احـراز صالحیـت شـده انتخابـات دهمیـن   بـا پایـان یافتـن بررسـی شـکایات 
کاندیـدا بـه عرصـه رقابت هـای انتخاباتـی بازگشـتند. پیـش از  دوره مجلـس شـورای اسـالمی، ۱5۰۰ 
کاندیدا  کاندیـدا هیـات نظارت وابسـته به شـورای نگهبان صالحیـت ۶۶۳۷  ایـن از مجمـوع ۱۲۱۲۳ 
کاندیداهـا تاییـد و 45٪ درصـد  را تاییـد نکـرده بـود. بـا نتایـج بدسـت آمـده صالحیـت حـدود ٪55 
گفتنی اسـت احزاب سیاسـی اصالح طلب  کاندیداها شـانس حضور در انتخابات را از دسـت دادند. 
کثریت قاطع ۱5۰۰  کاندیداهایشـان تاییـد صالحیت شـده انـد و ا معتقدنـد تعـداد انگشت شـماری از 
کـه توسـط شـورای نگهبـان تاییـد صالحیـت شـده انـد، بـه جریـان سیاسـی اصالح طلـب  کاندیدایـی 
کـه از سـوی هیـات نظـارت بـا  کمتـر شناخته شـده ای هسـتند  تعلـق ندارنـد بلکـه بیشـتر چهره هـای 

مهـر عـدم احـراز صالحیـت روبـرو شـده بودند.
هیـات  اجرایـی،   هیـات  توسـط  بررسـی  مرحلـه  سـه  در  صالحیت هـا  تعییـن  درصحـن  اینفوگرافـی 
نظـارت و شـورای نگهبـان را نشـان می دهـد. جزییـات بررسـی صالحیت هـا توسـط هیـات اجرایـی و 

نظارتـی را در ایـن لینـک می توانیـد بخوانیـد.



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۳۲

رای اعتماد مردم به دانشگاهیان و رد صالحیت روحانیون

 رای اعتماد مردم به دانشگاهیان و
رد صالحیت روحانیون

بررسـی سـوابق شـغلی و تحصیلـی راه یافتـگان مجلـس دهـم، از رای اعتمـاد بـاالی مـردم بـه مدیران 
گسـترده روحانیـون حکایـت دارد. به طوری کـه نگاهـی  دولتـی و اسـاتید دانشـگاه ها و رد صالحیـت 
کرسـی در  کسـب ۹۶  بـا  کـه مدیـران دولتـی  نشـان می دهـد  مـردم  زندگی نامـه منتخبـان  بـه  گـذرا 
کرسـی  مجلـس دهـم بیشـترین سـهم را در انتخـاب مـردم داشـته اند و اسـاتید دانشـگاه ها بـا ۸4 
کـه در مجالـس اولیـه  کـه روحانیـون  در اولویـت بعـدی انتخـاب مـردم بوده انـد. ایـن در حالـی اسـت 
کمتریـن حضـور را  کرسـی رکـورد  شـورای اسـالمی بیشـترین سـهم را داشـتند در مجلـس دهـم بـا ۱۶ 

کردنـد تـا نشـان دهنـد پایـگاه اجتماعـی خـود را از دسـت داده انـد. ثبـت 
تغییـر قانـون انتخابـات و تعییـن مـدرک فـوق لیسـانس به عنـوان حداقـل تحصیـالت بـرای ورود بـه 
کثریـت قاطـع نماینـدگان مجلـس دهـم با مدرک دکتـرا یا فوق لیسـانس به  مجلـس،  سـبب شـده تـا ا
کمتری برخوردارند با استفاده از تبصره  که از تحصیالت  این مجلس راه یابند و معدود نمایندگانی 
کرده بـه مجلـس راه یافته اند.  کـه سـابقه نمایندگـی را معـادل فـوق لیسـانس تلقی  قانـون انتخابـات 
کـه از مجمـوع ۲۹۰ نماینـده، ۱۲۸ نفـر  سـوابق تحصیلـی راه یافتـگان مجلـس هـم نشـان می دهـد 
مـدرک دکتـرا و ۱۳۰ نفـر مـدرک فـوق لیسـانس دارنـد و مابقی بـا عنایت به سـابقه نمایندگی با مدرکی 
پاییـن تـر از فـوق لیسـانس بـه مجلـس راه یافته انـد. مـدرک تحصیلـی روحانیون معادل سـازی شـده 
کـه تحصیـالت حـوزوی شـان در حـد فـوق لیسـانس ارزیابـی شـده می توانسـته انـد بـه  و روحانیونـی 

مجلـس راه یابند.
گرفتن  گفتنـی اسـت در سـوابق شـغلی برخـی نماینـدگان چنـد شـغل آمـده لـذا ایـن نمـودار با در نظـر 
هم پوشـانی شـغلی یـا تحصیلـی آنهـا تهیـه شـده اسـت. برای مثـال برخـی نمایندگان عالوه بر سـابقه 
اجرایـی در دانشـگاه نیـز تدریـس می کننـد یـا در سـوابق تحصیلـی برخـی از دانشـگاهیان،  تحصیـالت 

حـوزوی نیز ذکر شـده اسـت.



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۳۳

رای اعتماد مردم به دانشگاهیان و رد صالحیت روحانیون

دو نمودار زیر سوابق شغلی و تحصیلی نمایندگان مجلس دهم را نشان می دهد:



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۳4

۱۲ سال تالش نافرجام برای نظارت بر دارایی مقامات

۱۲ سال تالش نافرجام برای نظارت بر 
دارایی مقامات

 نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی در ادوار هفتـم تـا دهـم، بـه مـدت ۱۲ سـال بـرای شفاف سـازی 
کارگزاران نظام جمهوری اسـالمی، به همراه شـورای نگهبان،  دارایی و اموال مقامات، مسـووالن و 
گام مهم را پشـت سرگذاشـتند ولـی در انتها به  مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و قـوه قضاییـه، ۲۶ 

نقطه صفر بازگشـتند.
کارگـزاران  هـدف نماینـدگان تسـری اصـل ۱4۲ قانـون اساسـی بـه مجموعـه وسـیع تری از مقامـات و 
ج در همین اصل ۱4۲ قانون اساسـی اسـت  نظـام بـود ولـی در نهایـت آنچـه باقـی ماند مقامات مندر
کـه مکلف انـد دارایی هـای خـود را در هنـگام قبـول و تـرک مسـوولیت بـه رئیـس قـوه قضاییـه ارائـه 

دهند.
کارگزاران نظام  ح رسـیدگی بـه دارایی مقامات، مسـووالن و  جـدول زیـر مراحـل بررسـی و تصویب طر

گام نشـان می دهد: جمهوری اسـالمی و نتایج آن را در ۲۶ 

۲۶ گام مجلس، شورای نگهبان، مجمع و قوه قضاییه 
نتیجه نداد 
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۱۲ سال تالش نافرجام برای نظارت بر دارایی مقامات

رایى مقامات دا بر  نظارت  براى  نافرجام  تالش  12 سال 
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(مجلس هشتم)

۲/۴

رایى مقامات دا بر  نظارت  براى  نافرجام  تالش  12 سال 
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۱۲ سال تالش نافرجام برای نظارت بر دارایی مقامات

رایى مقامات دا بر  نظارت  براى  نافرجام  تالش  12 سال 
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رایى مقامات دا بر  نظارت  براى  نافرجام  تالش  12 سال 
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۱۳۷

۱۲ سال تالش نافرجام برای نظارت بر دارایی مقامات

گام اول
چهاردهم تیر ۸۴ - مجلس هفتم

کمیسـیون  ح توسـط هیات رئیسـه مجلـس هفتم و ارجاع به  اعـالم وصـول طـر
حقوقـی و قضایی

گام دوم
تیر ۸۵ - مجلس هفتم

ح  کلیـات طـر کمیسـیون حقوقـی و قضایـی بـه صحـن علنـی و رد  گـزارش  ارائـه 
کار مجلـس توسـط نماینـدگان و خـروج آن از دسـتور 

گام سوم
شهریور ۸۵ - مجلس هفتم

ح جدیـد بـه هیات رئیسـه و ارجاع  ح قبلـی و ارائـه طـر اعمـال اصالحـات در طـر
ح  ح جدیـد بـا نـام »طـر کلیـات طـر کمیسـیون حقوقـی و قضایـی،  مجـدد بـه 
رسـید  نماینـدگان  تصویـب  بـه  اقتصـادی«  مفاسـد  برابـر  در  جامعـه  صیانـت 
ج در اصـل ۱4۲ قانـون  ح ایـن مقامـات بـه لیسـت مقامـات منـدر در ایـن طـر
کل، نماینـدگان مجلـس، قضـات  اساسـی اضافـه شـد: »معـاون وزرا، مدیـران 
دادگسـتری و مسـئوالن دفاتر آنان، اعضای شـورای نگهبان، رئیس و اعضای 
مجمـع تشـخیص مصلحـت، اعضـای مجلـس خبـرگان رهبـری، ائمـه جمعـه، 
سـفرا، اعضـاء هیئـت مدیـره بانک هـا، اسـتانداران، فرمانـداران، بخـش داران، 

شـهرداران و اعضـای شـورا ها و خانـواده ایـن مسـئوالن.«

گام چهارم
اردیبهشت ۸۶ - مجلس هفتم

کارگزاران  ح »رسـیدگی بـه دارایی مقامـات، مسـووالن و  ح بـه طر تغییـر نـام طـر
کمیسـیون به هیات رئیسـه گـزارش  نظـام جمهـوری اسـالمی« و تقدیـم 



گام پنجم
بیست و سوم خرداد ۸۶ - مجلس هفتم

کمیسـیون  ح در صحـن علنـی مجلـس و ارجـاع مجـدد بـه  کلیـات طـر تصویـب 
ح حقوقـی و قضایـی بـرای بررسـی جزئیـات طـر

گام ششم
دی ۸۸ - مجلس هشتم

ح در مجلس هشتم و ارجاع به شورای نگهبان تصویب طر

گام هفتم
بهمن ۸۸ - مجلس هشتم

ح توسط شورای نگهبان و ارجاع به مجلس رد طر

گام هشتم
بهمن ۸۸ - مجلس هشتم

ح در مجلس و تصویب مجدد آن و ارجاع به شورای نگهبان اصالح طر

گام نهم
بهمن ۸۸ - مجلس هشتم

ح به مجلس ح توسط شورای نگهبان و بازگشت دوباره طر رد مجدد طر

مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۳۸

۱۲ سال تالش نافرجام برای نظارت بر دارایی مقامات



گام دهم
بیست و هشتم فروردین ۹۰ - مجلس هشتم

کمیسـیون  ح در صحـن علنـی مجلـس و ارجـاع مجـدد بـه  کلیـات طـر تصویـب 
ح حقوقـی و قضایـی بـرای بررسـی جزئیـات طـر

گام یازدهم
آبان ۹۰ - مجلس هشتم

ح در مجلس هشتم و ارجاع به شورای نگهبان تصویب طر

گام دوازدهم
آذر ۹۰ - مجلس هشتم

ح توسط شورای نگهبان و ارجاع به مجلس رد طر

گام سیزدهم
بهمن ۹۰ - مجلس هشتم

ح در مجلس و تصویب مجدد آن و ارجاع به شورای نگهبان اصالح طر

گام چهاردهم
اسفند ۹۰ -مجلس هشتم

ح به مجلس ح توسط شورای نگهبان و بازگشت دوباره طر رد مجدد طر

مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[
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۱۲ سال تالش نافرجام برای نظارت بر دارایی مقامات



گام پانزدهم
اردیبهشت ۹۱ - مجلس هشتم

تشـخیص  مجمـع  بـه  مجـدد  ارجـاع  و  مجلـس  مصوبـه  بـر  نماینـدگان  اصـرار 
نظـام مصلحـت 

گام شانزدهم
نوزدهم اردیبهشت ۹۲ - مجلس نهم

ح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات طر تصویب 

گام هفدهم
نهم آبان ۹۴ - مجلس نهم

ح توسـط مجمـع تشـخیص مصلحت نظام و ارجـاع به قوه  تصویـب نهایـی طـر
قضاییـه جهـت تدویـن و تصویـب آیین نامـه اجرایـی ظرف شـش ماه براسـاس 
مصوبـه مجمـع مسـووالن زیـر بایـد دارایـی خـود و اعضـای خانـواده را هنـگام 

کنند: قبـول مسـوولیت و تـرک مسـوولیت بـه قـوه قضاییـه اعـالم 
۱- اعضای حقوقدان شورای نگهبان

۲- نمایندگان مجلس شورای اسالمی
دسـتگاه های  و  سـازمان ها  رؤسـای  و  قضائیـه  قـوه  رئیـس  و  معاونـان   -۳

آنـان معاونـان  و  قـوه  ایـن  بـه  وابسـته 
کشـور و رئیـس دیـوان عدالـت  کشـور، رئیـس دیـوان عالـی  کل  4- دادسـتان 

اداری و معاونـان آن
5- روسای دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان

۶- مشاوران روسای سه قوه و مشاوران معاونان آنان
۷- معاونان و مشاوران وزرا

کشور ۸- رئیس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات 
۹- رئیس، دبیر کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

۱۰- دارندگان پایه قضایی
موسسـات  و  نهاد هـا  دولتـی،  موسسـات  و  سـازمان ها  معاونـان  و  روسـا   -۱۱
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۱4۰

۱۲ سال تالش نافرجام برای نظارت بر دارایی مقامات



غیردولتـی عمومـی 
۱۲- فرماندهان و مسئوالن نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به باال

و  بانک  هـا  بیمه هـا،  بازرسـان  و  مدیـره  هیئـت  اعضـاء  عامـل،  مدیـران   -۱۳
موسسـات مالـی و اعتبـاری دولتـی و شـرکت  ها و موسسـات وابسـته بـه آنهـا.

۱4- استان داران و معاونان آنان و فرمانداران
کارداران و دبیر اول و دوم سفارت خانه ها ۱5- سفرا، 

کل دستگاه های موضوع این قانون ۱۶- رؤسای سازمان ها و مدیران 
و  عامـل  مدیـر  امنـا،  هیئـت  مدیـره،  هیئـت  عمومـی،  مجامـع  اعضـای   -۱۷

دولـت بـه  وابسـته  یـا  دولتـی  موسسـات  و  شـرکت  ها  بازرسـان 
که قسمتی از سرمایه سهام  ۱۸- نمایندگان دولت و موسسات و شرکت هایی 
یـا منافـع آنهـا متعلـق بـه دولت یا نهاد ها یا موسسـات عمومـی غیردولتی بوده 
یـا نظـارت اداره یـا مدیریـت آنهـا بـا دولـت یـا موسسـات یـا نهادهـای عمومـی 

غیردولتی اسـت.
و  تجـاری  آزاد  مناطـق  بازرسـان  و  عامـل  مدیـر  مدیـره،  هیئـت  اعضـای   -۱۹

آنـان معاونـان 

ح؛ »رئیـــس قـــوه قضائیـــه و ســـایر  هم چنیـــن بـــر اســـاس مـــاده ۳ ایـــن طـــر
کـــه از ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری منصـــوب می شـــوند بـــه اســـتثناء  مقاماتـــی 
ائمـــه جمعـــه بـــا اذن مقـــام معظـــم رهبـــری موظفنـــد دارایـــی خـــود، همســـر و 
کـــه معظم لـــه تعییـــن  فرزنـــدان خـــود را قبـــل و بعـــد از خدمـــت بـــه مرجعـــی 

می کننـــد، اعـــالم نماینـــد.«

گام هجدهم
چهاردهم آذر ۹۴ - مجلس نهم

ح در مجلس و تصویب مجدد آن و ارجاع به شورای نگهبان اصالح طر

گام نوزدهم
هفتم دی ماه ۹۴ - مجلس نهم

ح به مجلس ح توسط شورای نگهبان و بازگشت دوباره طر رد مجدد طر
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۱۲ سال تالش نافرجام برای نظارت بر دارایی مقامات

گام بیستم
هیجدهم بهمن ۹۵ - مجلس دهم

آغاز بررسی و تصویب آیین نامه اجرایی توسط قوه قضاییه

گام بیست و یکم
بهمن ۹۵ - مجلس دهم

آیین نامـه  بررسـی  توقـف  و  مـاده  دو  بجـز  آیین نامـه  مـواد  کثریـت  ا تصویـب 
قضایـی عالـی  شـورای  توسـط 

گام بیست و دوم
بهمن ۹۵ - مجلس دهم

ح در جریـان بررسـی الیحـه برنامـه ششـم توسـعه در  افـزودن تکملـه ای بـر طـر
مجلـس دهـم،

براسـاس مصوبه جدید مجلس دهم: » قوه قضائیه موظف اسـت از سـال اول 
گـزارش نحوه اجـرای قانون رسـیدگی به  اجـرای برنامـه ششـم، بـه طور سـاالنه 
کارگـزاران جمهـوری اسـالمی ایـران مصـوب ۹/  دارایـی مقامـات، مسـئوالن و 
کـه در اجـرای  ۸/ ۱۳۹4، شـامل تعـداد مشـموالن ایـن قانـون، تعـداد افـرادی 
کـه از  کسـانی  کرده انـد و تعـداد  قانـون مذکـور فهرسـت دارایـی خـود را تقدیـم 
کرده انـد و نحـوه برخـورد بـا آنهـا را بـه  اجـرای تکلیـف قانـون مذکـور اسـتنکاف 
مجلس شـورای اسـالمی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسـط مدیران 
کتمـان دارایـی و عـدم ارائـه فهرسـت دارایـی  و مسـئوالن مشـمول آن قانـون و 
گـزارش ناقـص آن بـه قـوه قضائیـه مسـتوجب مجـازات محکومیـت درجـه  یـا 

شـش از خدمـات عمومـی و دولتـی اسـت.«

گام بیست و سوم
اسفند ۹۵ - مجلس دهم

کارگزاران  ح »رسـیدگی بـه دارایی مقامـات، مسـووالن و  ح بـه طر تغییـر نـام طـر
کمیسـیون به هیات رئیسـه گـزارش  نظـام جمهـوری اسـالمی« و تقدیـم 



گام بیست و چهارم
فروردین ۹۶ - مجلس دهم

کمیسیون تلفیق برنامه ششم حذف مصوبه مجلس توسط 

گام بیست و پنجم
فروردین ۹۶ - مجلس دهم

و  ششـم  برنامـه  تلفیـق  کمیسـیون  گـزارش  بـا  مجلـس  نماینـدگان  مخالفـت 
مـاده ایـن  حـذف 

گام بیست و ششم
فروردین ۹۶ - مجلس دهم

از الیحـه  را  بـرای تامیـن نظـر شـورای نگهبـان مصوبـه مجمـع  مجلـس دهـم 
برنامـه ششـم توسـعه حـذف و بـه جـای آن همـان اصـل ۱4۲ قانـون اساسـی 

کـرد. را منظـور 
کـردن  نهایتـا اینکـه بیـش از یـک دهـه تـالش نماینـدگان مجلـس بـرای مکلـف 
کشـوری به ارائه فهرسـت دارایی هایشـان در هنگام قبول مسـوولیت  مقامات 

که: و تـرک مسـوولیت بـه قـوه قضاییـه نافرجام مانـد چرا

فهرسـت  مقامـی  گـر  ا کـه  چرا نـدارد.  اجرایـی  ضمانـت  مجمـع  مصوبـه   -۱
کنـد اتفاقـی  دارایی هـای خـود را بـه قـوه قضاییـه ارائـه نکنـد یـا ناصحیـح ارائـه 

اسـت. خوداظهـاری  بـر  اسـاس  نمی افتـد. 

۲- قـوه قضاییـه از تصویـب آیین نامـه سـرباز زده و اجـرای ایـن قانـون را منـوط 
ج در این  کـه تعداد مقامات منـدر گسـترده می داند چرا بـه تامیـن منابـع مالـی 

قانـون و خانواده هایشـان، صدهـا هـزار نفر را شـامل می شـود.

۳- مصوبـه مجمـع بـه دلیـل تکثـر تعـداد مقامـات و نیـاز بـه منابع مالـی عظیم 
و تشـکیل سـازمانی عریـض و طویـل قابلیـت اجرایـی نـدارد. بـرای اجـرای ایـن 
قـوه  رئیـس  دفتـر  در  مسـتقر  اساسـی  قانـون   ۱4۲ اصـل  اجـرای  دفتـر  قانـون 
قضاییه باید به سـازمانی عریض و طویل تبدیل شـود تا قادر به پوشـش دهی 

تمـام مشـموالن ایـن قانـون بشـود.

مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱4۳

۱۲ سال تالش نافرجام برای نظارت بر دارایی مقامات
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کاندیداهای انتخابات میان دوره ای مجلس دهم آمار 

آمار کاندیداهای انتخابات میان دوره ای 
مجلس دهم

کـه در چهـار حـوزه  انتخابـات میـان دوره ای مجلـس دهـم  کاندیداهـای  بررسـی صالحیـت  نتایـج 
کاندیـدا، صالحیـت ۹۰  انتخابیـه برگـزار می شـود اعـالم شـد. براسـاس نتایـج اعالمـی از مجمـوع ۲۸۷ 
نفـر آنهـا تاییـد شـده اسـت. صالحیـت ۹۸ نفـر رد و صالحیـت 5۱ نفـر محـرز نشـده اسـت ضمـن اینکه 

کاندیـدا نیـز انصـراف داده انـد.  4۸
انتخابـات میـان دوره ای مجلـس دهـم در چهـار حـوزه انتخابیـه اصفهـان، مراغـه، اهـر و بندرلنگـه 
روز ۲۹ اردیبهشـت سـال جـاری هم زمـان بـا انتخابـات شـوراها و انتخابـات ریاسـت جمهـوری برگـزار 

می شـود.
کـه  کاندیداهایـی  یـا  شـده  صالحیـت  رد  کاندیداهـای  کشـور،  انتخابـات  سـتاد  گـزارش  اسـاس  بـر 
صالحیـت آنهـا احـراز نشـده می تواننـد با شـکایت به شـورای نگهبان خواسـتار تجدیدنظر در بررسـی 
صالحیت آنها شـوند. شـورای نگهبان تا ۲۰ روز آینده، شـکایت های واصله را بررسـی و نتایج قطعی 

را اعـالم می کنـد.
کرسـی مینـو خالقـی منتخـب رد صالحیـت شـده  در حـوزه انتخابیـه اصفهـان ۱۳۱ نفـر بـرای تکیـه بـر 
ح تایید شـد: مصطفی آشـوری،  که صالحیت ۳4 نفر به این شـر کردند  کاندیداتوری  این شـهر اعالم 
نیـره اخـوان بیطـرف، علیرضـا اقتصـاد، ناهیـد الهی دوسـت، وحیـد توسـلی، شـهریار جبل عاملـی، 
اصغـر جمالی فـر، عبـاس جمشـیدی، افشـین حیدرپور، سـید محمود حسـینی دولت آبـادی، یحیی 
خلیلیان و حمید رسـایی، جهانبخش رضاپور شـش گل، نصراهلل سـخاوتی، مجید شـریفی قورتانی، 
مهـدی  عـارف،  علیرضـا  سـیانی،  درسـتکار  محمدمهـدی  صفایـی،  هاشـم  شـهرزاد،  محمدکریـم 
حسـن  و  قیصـری  حسـین  قاسـمی،  اسـماعیل  فتحی پـور،  ارسـالن  فاتحـی،  محمدرضـا  غالمـی، 
کتابی فـر، سـیدمجید موسـویان احمدآبـادی، رسـول میرعباسـی  ابوالحسـن  کامـران دسـتجردی، 
نجف آبـادی، مجیـد نادراالصلـی، همـت علـی نـادری دره شـویی، حمیدرضـا نریمانـی، محمدجـواد 

نصـر اصفهانـی و محسـن نصـری
پیـش از ایـن صالحیـت حمیـد رسـایی نماینـده تهـران در مجلـس نهـم بـرای شـرکت در انتخابـات 

مجلـس دهـم رد شـده بـود.
کاندیداتـوری در انتخابـات میـان دوره ای مجلـس  رسـایی تنهـا چنـد روز پـس از تاییـد صالحیـت، از 

در اصفهـان انصـراف داد.

تعداد حوزه های انتخاباتی: چهار حوزه )اصفهان، مراغه، اهر و بندرلنگه(
کاندیداها: ۲۸۷ نفر کل  تعداد 

کاندیداهای تایید صالحیت شده: ۹۰ نفر تعداد 
کاندیداهای رد صالحیت شده: ۹۸ نفر تعداد 
کاندیداهای احراز صالحیت نشده: 5۱ تعداد 

کاندیدهای انصرافی: 4۸ نفر تعداد 
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کاندیداهای انتخابات میان دوره ای مجلس دهم آمار 

اى مجلس دهم میاندوره  انتخابات  کاندیداهاى  آمار 

www.darsahn.orgمنبع: ستاد انتخابات کشور

حوزه هاى انتخاباتى: اصفهان، مراغه، اهر و بندر لنگه
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فصل سوم 
شوراهای اسالمی 
شهر و روستا
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کشوری ساختار شوراها در تقسیمات 

ساختار شوراها در تقسیمات کشوری
مـردم سراسـر ایـران در هـر شـهر و روسـتا روز ۲۹ اردیبهشـت فرصـت دارنـد تـا بـا شـرکت در انتخابـات، 
کـه  کشـوری  کوچک تریـن بخـش تقسـیمات  کننـد. براسـاس قانـون از  اعضـای شـوراها را انتخـاب 

کـه اسـتان باشـد، شـورا وجـود دارد. روسـتاها باشـد تـا بزرگتریـن 

ساختار شوراها در تقسیمات کشورى
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کشوری ساختار شوراها در تقسیمات 

تقسیمات کشورى در  ساختار شوراها 

www.darsahn.org

١.��رای رو���

٣.��رای ���

۲.��رای ���

۴.��رای ������ن

۵.��رای ا���ن

۶.��رای ���� ا���ن ��

تقسیم بندى شوراها

تقسیم بندی شوراها

کشوری، شوراها به این ترتیب شکل می گیرد: بر اساس تقسیمات 

انتخـاب  در  تنهـا  مسـتقیم  به صـورت  مـردم  ولـی  می شـوند  تقسـیم  نـوع  شـش  بـه  شـوراها  گرچـه  ا
اعضـای شـوراهای شـهر و روسـتا مشـارکت دارنـد. اعضـای شـورای بخـش،  از میـان اعضـای شـورای 
اعضـای  بخـش،  شـورای  و  شـهر  شـورای  اعضـای  میـان  از  شهرسـتان  شـورای  اعضـای  روسـتاها، 
شـورای اسـتان از میـان اعضـای شـورای شهرسـتان و در نهایـت اعضـای شـورای عالـی اسـتان ها از 

تشـکیل می شـود. اسـتان،  اعضـای شـورای  میـان 
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کشوری ساختار شوراها در تقسیمات 

تقسیمات کشورى در  ساختار شوراها 

www.darsahn.org

شوراى بخش

��� ۱۵۰۰

�� از ۱۵۰۰ ��� ���
���� از ۱۵۰۰ ���

از �� رو��� �� ���

��رای ���

شوراى روستا

شورای روستا

شـورای بخـش: نماینـدگان روسـتاهای هـر بخـش، شـورای بخـش )از هـر روسـتا یـک نفـر( را تشـکیل 
گذاشـته  کنار  می دهنـد. اعضـای اصلـی و عـل  البـدل شـوراهای بخش از عضویت در شـورای روسـتا، 

نمی شـوند.
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کشوری ساختار شوراها در تقسیمات 

تقسیمات کشورى در  ساختار شوراها 

www.darsahn.org

شوراى شهرستان

۰

۱

۲

۳

  

���اد ������ه ��

شـورای شهرسـتان: نماینـدگان هـر بخـش، و نماینـده شـورای شـهر، شـورای شهرسـتان را تشـکیل 
می دهنـد. از هـر بخـش یـک نفـر، از شـهرهای تـا 5۰۰ هـزار نفـر ۱ نفـر و از شـهرهای بـاالی 5۰۰ هـزار نفـر 
۲ نفـر و از تهـران ۳ نماینـده در شـورای شهرسـتان عضویـت دارد. تعـداد اعضـای شـورای شهرسـتان 

کمتـر باشـد. نبایـد از 5 نفـر 
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کشوری ساختار شوراها در تقسیمات 

شورای شهرها

عضو البدلعضو اصلیجمعیتردیف

3112تهران1

22510میلیون نفر به باال2

1218-2میلیون نفر3

500157 هزار تا 1 میلیون نفر 4

20013۶ تا 500 هزار نفر 5

100115 تا 200 هزار نفر ۶

50۹4 تا 100 هزار نفر7

2073 تا 50 هزار نفر8

52تا 20 هزار نفر۹
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کشوری ساختار شوراها در تقسیمات 

تقسیمات کشورى در  ساختار شوراها 

www.darsahn.org
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پروسه انتخاب شهردار

پروسه انتخاب شهردار
شهردار چگونه انتخاب می شود؟

ح است: پروسه انتخاب شهردار در ایران به این شر

۱- انتخاب شهردار توسط اعضای شورای شهر

کثر ظرف ده روز توسط: ۲- صدور حکم شهردار، حدا
کز استان ها کشور در شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مرا الف: وزیر 

ب: استاندار در دیگر شهرها

کشور یا استاندار از صدور حکم شهردار: ۳- امتناع وزیر 
الف: پذیرش دالیل رد شهردار انتخابی توسط اعضای شورا و انتخاب شهردار جدید

ب: عـدم پذیـرش دالیـل رد شـهردار توسـط اعضـای شـورا و ارجـاع مسـاله بـه شـورای حـل اختـالف 
)شـورای حـل اختـالف نظـر خـود را بایـد ظرف ۱5 روز اعـالم و این نظر برای طرفین الزم االجراسـت.(

کشور و استانداری هاست. نکته: در صورت انحالل شورا، انتخاب شهردار بر عهده وزارت 

انتخاب مى شود؟ ر چگونه  شهردا

�����: ����ن �����ت، و���� و ا������ت ��را��، ���ب ���� ��رای ا����
آ��� ���� ا��ا�� ��ا�� ا��از ��� ���دار، ���ب ���ت دو��

www.darsahn.org
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پروسه انتخاب شهردار

کسی می تواند شهردار شود؟ چه 
که: کسی 

۱- تابعیت ایران داشته باشد.
۲- متاهل باشد.

۳- حداقل ۲5 سال داشته باشد.
4- حداقل 5 سال سابقه فعالیت اجرایی داشته باشد.

کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت داشته باشد.  -5
۶- به مبانی جمهوری اسالمی و قانون اساسی اعتقاد داشته باشد.

۷- دارای حسن شهرت باشد.
کار داشته باشد. ۸- توانایی جسمی و روحی برای انجام 

که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است نداشته باشد. کیفری  ۹- محکومیت 
۱۰- تحصیالت شهردار باید در این حد باشد:

• لیسـانس بـرای شـهرداری های درجـه ۱ تـا ۶، یـا فـوق دیپلـم به شـرط دارا بودن 4 سـال تجربه در 
امـور شـهرداری ها یـا مدیریت در وزارتخانه ها و موسسـات وابسـته

یا   ،۱۰ تا   ۷ درجه  شهرداری های  برای  کشور  وزارت  توسط  شده  مشخص  گرایش  با  لیسانس   •
یا مدیریت در وزارتخانه ها و  فوق دیپلم به شرط دارا بودن 5 سال تجربه در امور شهرداری ها 

موسسات وابسته
کشور برای شهرداری های درجه ۱۱ و ۱۲،  گرایش مشخص شده توسط وزارت  • فوق لیسانس با 
کار در شهرداری های درجه ۷ تا ۱۰ یا وزارتخانه ها و  یا لیسانس به شرط دارا بودن 5 سال سابقه 

موسسات وابسته
کشور • دیپلم مشروط به تایید وزارت 

ر شود؟ تواند شهردا مى  چه کسى 

�����: ����ن �����ت، و���� و ا������ت ��را��، ���ب ���� ��رای ا����
آ��� ���� ا��ا�� ��ا�� ا��از ��� ���دار، ���ب ���ت دو��

www.darsahn.org
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۱5۶

پروسه انتخاب شهردار

کرد؟ چگونه می توان شهردار انتخابی را برکنار 

بـا طـی مراحـل زیـر  اعضـای شـورای شـهر چنانچـه نسـبت بـه عمل کـرد شـهردار معتـرض باشـند 
کننـد: برکنـار  را  شـهردار  می تواننـد 

۱- تذکر به شهردار توسط رئیس شورا به نمایندگی از عضو یا اعضای معترض شورای شهر

بـه  خـود  اعتـراض  معتـرض،  اعضـای  شـورا،  رئیـس  تذکـر  بـه  شـهردار  بی توجهـی  صـورت  در   -۲
ح و شـهردار مکلف اسـت ظرف ده روز در شـورا  عمل کرد شـهردار را به صورت سـوال از شـهردار مطر

حاضـر )جلسـه عـادی یـا فوق العـاده( و بـه سـوال پاسـخ دهـد.

اعضـای  اعضـاء،  کـردن  متقاعـد  در  ناتوانـی  یـا  پاسـخ گویی  بـه  شـهردار  اسـتنکاف  صـورت  در   -۳
ح اسـتیضاح بایـد بـه امضـای یـک  شـورای شـهر می تواننـد خواسـتار اسـتیضاح شـهردار شـوند. طـر

سـوم اعضـای شـورا برسـد.

ح استیضاح به شهردار برگزار می شود. 4- جلسه استیضاح ده روز پس از ابالغ طر

کل اعضـاء رای مخالـف  5- در پایـان جلسـه اسـتیضاح رای گیـری انجـام و درصورتی کـه دو سـوم 
دهنـد شـهردار برکنـار می شـود.
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۱5۷

پروسه انتخاب شهردار

کرد؟ برکنار  ا  ر انتخابى  ر  توان شهردا مى  چگونه 

�����: ����ن �����ت، و���� و ا������ت ��را��، ���ب ���� ��رای ا����
آ��� ���� ا��ا�� ��ا�� ا��از ��� ���دار، ���ب ���ت دو��
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هشت نکته خواندنی از شوراها

از شوراها  هشت نکته خواندنی 

اینفوگرافیک
هشت نکته خواندنى از شوراها
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هشت نکته خواندنی از شوراها

1- آیا می دانید بدون این که شوراها تشکیل شود،  قانون 
شوراها بارها اصالح شده است؟

کـه شـوراها  تشـکیل شـوراها در قانـون اساسـی آمـد، ولـی از تصویـب قانـون اساسـی تـا سـال ۱۳۷۷ 
کار  کـه در طـول ایـن ۱۸ سـال پنـج مجلـس روی  کشـید. جالـب ایـن  تشـکیل شـد،  ۱۸ سـال طـول 
کردنـد، ولـی اراده ای بـرای تشـکیل  آمـد و در هـر دوره نماینـدگان، اصالحاتـی بـر قانـون شـوراها وارد 
کـه دولـت خاتمـی  شـوراها در دولت هـای بنـی صـدر، موسـوی و هاشـمی وجـود نداشـت، تـا ایـن 
کشـور  کرد و برای اولین بار در سـال ۱۳۷۷ شـوراهای شـهر و روسـتا در سراسـر  موتور شـوراها را روشـن 

تشـکیل شـد.

است؟ اصالح شده  بارها  قانون شوراها  تشکیل شود،   اینکه شوراها  بدون  نید  مى دا یا  آ  

www.darsahn.orgمنبع: قانون انتخابات شوراها
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مجلس
دوره 

۴

مجلس
دوره 

۵

١



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۶۰

هشت نکته خواندنی از شوراها

۲- آیا می دانید در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان 
انتخابات شوراها یکسان باشد اولویت با کیست؟

کـه  کسـی اسـت  گـر هـر دو ایثارگـر یـا هیـچ یـک ایثارگـر نبودنـد، اولویـت بـا  اولویـت بـا ایثارگـران اسـت. ا
گـر مـدرک تحصیلـی هـر دو یکـی بـود چـه؟ در مرحلـه سـوم  مـدرک تحصیلـی عالی تـری دارد. حـاال ا

قرعه کشـی تعیین کننـده خواهـد بـود.

باشد،  یکسان  انتخابات شوراها  داوطلبان  ز  ا نفر  یا چند  دو  راء  آ در صورتیکه  نید  مى دا یا  آ
با کیست؟ اولویت 

www.darsahn.orgمنبع: قانون انتخابات شوراها

۲

در صورتیکه آراء دو یا چند نفر یکسان باشد:

الویت با ایثارگران است۱

۲

٣

یااگر هر دو ایثارگر باشند
ایثارگر نباشند هیچ یک 

الویت با دارنده مدرک حتصیلی عالی تر است

اگر مدرک حتصیلی هر دو یکسان باشد

قرعه کشی تعیین کننده است.
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هشت نکته خواندنی از شوراها

3-آیا می دانید می توانید در برگه رای، نام کاندیدای 
ردصالحیت شده یا هرکس دیگری را بنویسید؟

کاندیـدای ردصالحیـت شـده یـا هـر شـخصیتی  کاندیداهـا،  اسـم  گـر عـالوه بـر  در انتخابـات شـوراها ا
کاندیداهـای  کـه دوسـت داریـد را در برگـه رای بنویسـید،  رای شـما باطـل نمی شـود فقـط اسـامی 
که  کاندیـدا نیسـتند را نمی خواننـد. خاصیتش این اسـت  کـه  رد صالحیـت شـده یـا شـخصیت هایی 
که ممنوع التصویر شـده  کسـی  کنید. مثال اسـم  می توانیـد انتخابـات را بـه یـک رفرانـدوم هـم تبدیل 
گر  که شـما ا کـه دوسـت داریـد انتخـاب شـوند، بنویسـید. ضمـن ایـن  کاندیداهایـی  را بعـد از اسـامی 
کرسـی های شـورا( رای دهیـد، آرای شـما باطـل  کاندیداهـا )بیشـتر از تعـداد  بـه تعـداد بیشـتری از 
نیسـت، از آخـر لیسـت اسـامی اضافـه حـذف می شـوند. مثـال در تهـران شـما می توانیـد بـه ۳۱ عضـو 
کردیـد از شـماره 4۶ بـه  گـر شـما اسـم ۶۰ نفـر را وارد  اصلـی و ۱5 عضـو علی البـدل رای بدهیـد. حـاال ا

بعـد دیگـر خوانـده نمی شـود.

ا  ر دیگرى  یا هرکس  رد صالحیت شده  کاندیداى  نام  راى  برگه  در  نید  مى توا مى دانید  یا  آ
بنویسید؟

www.darsahn.orgمنبع: قانون انتخابات شوراها

۳

می توانید اسم هر شخصیتی که دوست دارید را در برگه رای بنویسید 

رای شما
باطل منی شود

انتخابات به یک رفراندوم هم تبدیل می شود

فقط از آخر 
لیست اسامی 
اضافه حذف 

می شوند
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هشت نکته خواندنی از شوراها

4- آیا می دانید در هر شهر یا روستایی که دوست داشتید 
نمی توانید رای بدهید؟

کـه حداقـل یـک سـال قبـل از روز  در انتخابـات شـوراها، در شـهر یـا روسـتایی می توانیـد رای دهیـد 
کـه در شـهرهای بـاالی یـک صدهـزار نفـر جمعیـت  کـرده باشـید، مگـر ایـن  رای گیـری در آنجـا زندگـی 
سـکونت  سـال  یـک  قیـد  بـدون  و  نـدارد  وجـود  محدودیـت  ایـن  بـزرگ  شـهرهای  در  دهیـد.  رای 
کوچـک یـا روسـتا زندگـی می کننـد ولی  گـر خانـواده شـما در شـهری  می توانیـد رای دهیـد. در ضمـن ا

کار شـما شـهر دیگـری اسـت، می توانیـد در محـل سـکونت خانواده تـان رای دهیـد. محـل 

بدید؟ راى  نید  نمى توا داشتید  که دوست  روستایى  یا  در هر شهر  نید  مى دا یا  آ

www.darsahn.orgمنبع: قانون انتخابات شوراها

۴

روستاشهر کمتر از صد هزار نفرشهر باالی صد هزار نفر

حداقل یک سال 
ساکن باشد. ولی اگر 
خانواده اش ساکن 
آجناست می تواند

رای دهد

در هر شهر باالی 
صد هزار نفر می 

توان رای داد
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هشت نکته خواندنی از شوراها

5- آیا می دانید اگر عضو شورا شوید تا پایان دوره باید در حوزه 
انتخابیه تان زندگی کنید؟

گـر رای بیاورید و  کاندیدا نشـوید، چون ا گـر قصـد داریـد مـکان زندگیتـان را تغییـر دهیـد، در شـوراها  ا
بعـد محـل زندگیتـان را تغییـر دهیـد،  عضویـت شـما از شـورا سـلب می شـود. اعضـای شـوراها بایـد در 

کنند. حـوزه انتخابیـه خـود زندگـی 

کنید؟ زندگى  انتخابیه تان  در حوزه  باید  دوره  پایان  تا  اگر عضو شورا شوید  نید  مى دا یا  آ

www.darsahn.orgمنبع: قانون انتخابات شوراها

۵

اگر عضو شورا شوید تا پایان دوره باید در حوزه انتخابیه تان زندگی کنید

در صورت تغییر عضویت شما از شورا سلب می شود

اعضای شوراها 
باید در حوزه 
انتخابیه خود 
زندگی کنند

تغییر محل سکونت 
ممنوع



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۱۶4

هشت نکته خواندنی از شوراها

 ۶- آیا می دانید چه کسانی نمی توانند به عضویت 
شوراها درآیند؟

گروه از حق انتخاب شدن در انتخابات شوراها محرومند: این چند 

که در برای تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند. کسانی  الف( 
که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند. کسانی  ب( 

کـه غیرقانونـی بـودن آنهـا از طـرف  گروهک هایـی  ج( وابسـتگان تشـکیالتی بـه احـزاب، سـازمان ها و 
مراجـع صالحـه اعالم شـده باشـد.

که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسالمی ایران محکوم شده اند. کسانی   د( 
کم صالح قضایی. هـ( محکومان به ارتداد به حکم محا

 و( محکومان به حدود شرعی.
کم صالح قضایی. کالهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محا  ز( محکومان به خیانت و 

ح( مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط( قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

در آیند؟ به عضویت شوراها  نند  نمى توا کسانى  مى دانید چه  یا  آ

www.darsahn.orgمنبع: قانون انتخابات شوراها
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محرومین
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در شوراها
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سازمان 
های غیر 
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اقدام
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خیانت و 
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محتکران و 
گرانفروشان

قاچاقچیان 
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به رژیم 
گذشته

مشهوران 
به فساد

محکومین 
محکومین به ارتداد

به حدود 
شرعی

حتکیم
مبانی رژیم 

سابق
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هشت نکته خواندنی از شوراها

7- آیا می دانید نقشی را که شورای نگهبان در قبال مصوبات مجلس 
انجام می دهد چه نهادی در قبال مصوبات شوراها به عهده دارد؟

که مصوبات شـورا با وظایف و اختیارات  گر تشـخیص دهند  کشـور و دیگر مسـئوالن اجرایی ا وزارت 
کشـور مغایـرت دارد، می توانند بـا ذکر مورد و  قانونـی آنهـا مغایـر اسـت یـا بـا قوانیـن و مصالـح عمومی 
کثـر ظـرف ۱۰ روز از تاریـخ ابـالغ مصوبـه اعتـراض خـود را به اطالع شـورا رسـانده  بـه طـور مسـتدل حدا
کننـد. شـورا موظـف اسـت یـک هفتـه از تاریـخ وصـول اعتـراض تشـکیل  و درخواسـت تجدیـد نظـر 
کـه شـورا در  بررسـی مجـدد از رأی  کنـد. در صورتـی  جلسـه دهـد و بـه موضـوع رسـیدگی و اعـالم نظـر 
کنـد، موضـوع بـه هیـأت حـل اختـالف اسـتان  قبلـی خـود نسـبت بـه مصوبـه مـورد اختـالف عـدول 
کنـد.  ارجـاع می شـود. هیـأت مزبـور مکلـف اسـت ظـرف ۱5 روز بـه موضـوع رسـیدگی و اعـالم نظـر 
بـا تأییـد  هیـأت  کـه در جهـت لغـو مصوبـات شـورای شـهرها باشـد،  نظریـه ایـن هیـأت در صورتـی 

مرکـزی حـل اختـالف قطعـی و الزم االجـرا خواهـد بـود.

را چه  انجام مى دهد  قبال مصوبات مجلس،  در  نگهبان  که شوراى  نقشى  نید  مى دا یا  آ
انجام مى دهد؟ قبال مصوبات شوراها  در  نهادى 

www.darsahn.orgمنبع: قانون انتخابات شوراها

۷

مصوبه وزارت کشور 
دیگر مسووالن اجرایی

اعتراض ظرف ده روز به شورا

مغایرت

تشکیل
جلسه شورا
و بررسی

ظرف ١٥ روز رسیدگی و اعالم نظر در صورت 
اصرار بر 

مصوبه قبلی

هیات مرکزی
 حل اختالف

شوراها
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هشت نکته خواندنی از شوراها

8- آیا می دانید تاکنون چند زن به ریاست شوراها رسیده اند؟

کرسـی ریاسـت شـورا تکیـه بزنند.  کنـون ۱۳ زن توانسـته اند بر  بـر اسـاس اطالعـات بـه دسـت آمـده، تا
ح اسـت: کرده اند به این شـر کسـب  که ریاسـت شـوراها را  اسـامی شـهرها و زنانی 

۱- بجنورد، اعظم السادات افشین فر
۲- اسفراین، طلعت رگبار

۳- شهر قاضی از توابع استان خراسان شمالی، لیال شکرانی
4- نهاوند، میترا دسته گلی

گرگان، زهرا نورا  -5
۶- خمینی شهر، فرشته پریشانی

کاظمیـان، پیـش از او نیـز شـهناز پـرکاس ۶ سـال رییـس  کاشـان، وجیهـه  ۸/۷- مشـکات از توابـع 
شـورا بـود

کاللیان مقدم ۹- شیروان، هما 
۱۰- فاروج از توابع استان خراسان شمالی، مریم فریدی
۱۱- فوالد محله از توابع سمنان، فاطمه ایمانی فوالدی

۱۲- بندرعباس، راحله مالیی
۱۳ چناران، زهرا راوی چوبدار

است؟ رسیده  ریاست شوراها  به  زن  تاکنون چند  نید  مى دا یا  آ

www.darsahn.orgمنبع: وب سایت یلدا (شبکه ای برای مشارکت زنان)

۸

 ۱۳
نفر
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هشت نکته خواندنی از شوراها

اینفوگرافیک
هشت نکته خواندنى از شوراها
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پروسه انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها

پروسه انتخاب اعضای هیات نظارت 
بر انتخابات شوراها

کمیسیون شوراها و اصل نود مجلس 1- انتخاب نمایندگان دو 

کمیسیون اصل نود 4 نماینده را برگزید: در این مرحله 
۱- فرهاد تجری

۲- مجتبی ذوالنوری
۳- محمود بهمنی
4- بهرام پارسایی

کمیسیون شوراها و امور داخلی نیز از میان اعضاء، شش نماینده را برگزید:
۱- محمد محمودی شاه نشین

کولیوند ۲- محمد جواد 
۳- قاسم میرزایی نکو

4- امیرخجسته
5- مقصودی

۶- محمد آشوری

انتخابات شوراها بر  نظارت  اعضاى هیات  انتخاب  پروسه 
انتخابات شوراها بر  نظارت  عالى  هیات 

www.darsahn.org����: ����ن �����ت، و���� و ا������ت ��را��ی ا���� ��� و �و���

١

 ���ت ���� ���رت ��
ا������ت ��را��

نکته: مرجع حل اختالف و عالی ترین مقام رسیدگی کننده به شکایات کاندیداها، هیات عالی نظارت بر انتخابات است.
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پروسه انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها

کمیسـیون شـوراها  2- انتخـاب هیـات عالـی نظـارت بـر انتخابـات شـوراها از میـان منتخبـان دو 
و اصـل نـود در صحـن علنـی

کمیسـیون شـوراها  کاندیداهای معرفی شـده از سـوی دو  در این مرحله نمایندگان مجلس از میان 
و اصـل نود این افـراد را برگزیدند:

۱- محمد محمودی شاه نشین
کولیوند ۲- محمد جواد 

۳- فرهاد تجری
4- بهرام پارسایی

5- قاسم میرزایی نکو

انتخابات شوراها بر  نظارت  اعضاى هیات  انتخاب  پروسه 
استان ها عالى  هیات 

www.darsahn.org����: ����ن �����ت، و���� و ا������ت ��را��ی ا���� ��� و �و���

۲

�� ������ه از ����
��������ن �� ا���ن ���ت ����

ا���ن ��

��  ���  ��  ������ن 
����� ���ز   ������ن 

���ه ا��

نکته: مرجع حل اختالف و عالی ترین مقام رسیدگی کننده به شکایات کاندیداها، هیات عالی نظارت بر انتخابات است.
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پروسه انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها

123استان

رضا علیزادهآذربایجان شرقی1
نماینده ورزقان

سلمان خدادادی
نماینده ملکان

قلی قلی زاده
کلیبر  نماینده 

نادر قاضی پورآذربایجان غربی2
نماینده ارومیه

جهانبخش محبی نیا 
نماینده میاندوآب

عین اله شریف پور
کو نماینده ما

کریمیاردبیل3 ولی ملکیمحمد فیضیرضا 

کولیوندالبرز4 محمد جواد 
ج کر نماینده 

عزیز محمدیان
ج کر نماینده 

محمود بهمنی
نماینده ساوجبالغ

احمد سالکاصفهان5
نماینده اصفهان

کبر ترکی ا
نماینده فریدن

حسینعلی حاجی دلیگانی 
نماینده شاهین شهر

سالم امینیایالم۶
نماینده ایالم

کاظم زاده  شادمهر 
نماینده دهلران

جالل میرزایی
نماینده ایالم

محمد باقر سعادتعبدالحمید خدریسکینه الماسیبوشهر7

محمد رضا نجفیالیاس حضرتیعلیرضا رحیمیتهران8

محمد رضا امیرحسن فرهاد فالحتیخراسان جنوبی۹
نظر افضلیخانی

علی قربانیعبدالرضا عزیزیهادی قوامیخراسان شمالی10

اعالم نشدهخراسان رضوی11

هدایت اهلل خادمیعبداله سامریجلیل مختارخوزستان12

چهارمحال 13
کاظمیخدیجه ربیعیاردشیر نوریانبختیاری علی 

اعالم نشدهکرمانشاه14

کریمیکردستان15  حمد اهلل 
نماینده بیجار

علی محمد مرادی 
نماینده قروه

 منصور مرادی
نماینده مریوان

3- انتخاب اعضای شورای عالی نظارت استان ها در مجمع نمایندگان استان ها

اعضـای  به عنـوان  را  اسـتان  نماینـدگان  از  نفـر  سـه  اسـتان ها،   نماینـدگان  مجمـع  مرحلـه  ایـن  در 
کردنـد. )برخـی اسـتان ها هنـوز نماینـدگان خـود را انتخـاب  شـورای عالـی نظـارت اسـتان ها انتخـاب 

نکرده انـد.(
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پروسه انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها

123استان

کهکیلویه و 1۶
بویراحمد

غالمرضا تاجگردون
گچساران نماینده 

غالم محمد زارعی 
نماینده بویر احمد

 عدل هاشمی
کهکیلویه نماینده 

 احمد انارکیکرمان17
نماینده رفسنجان

 علی برز بختیاری
کمالی پورنماینده بافت یحیی 

محمد صادق حسنی گیالن18
نماینده رشت

 مهدی افتخاری
نماینده فومن

 منوچهر جمالی
نماینده رودبار

علیرضا ابراهیمینور محمد تربتی نژادقرجه طیارگلستان1۹

محمد عزیزیمرتضی خاتمیاحمد بیگدلیزنجان20

محمد مهدی برومندی فارس21
نماینده مرودشت

محمد رضا رضایی 
نماینده جهرم

محمد جواد جمالی
نماینده فسا

 حمیده زرآبادیقزوین22
نماینده قزوین

روح اهلل بابایی صالح 
نماینده بویین زهرا

 بهمن طاهرخانی
کستان نماینده تا

 علی الریجانیقم23
نماینده قم

 مجتبی ذوالنوری
 نماینده قم

احمد امیرآبادی
نماینده قم

کاتباحمد همتیسمنان24 حسن حسینیغالمرضا 

سیستان و 25
کیخامحمد نعیم امینی فربلوچستان محمد باسط درازهیاحمد علی 

شمس اله شریعت نژاد مازندران2۶
نماینده رامسر

 محمد دامادی
نماینده ساری

عزت اله یوسفیان مال
نماینده آمل

علیرضا سلیمیمرکزی27
نماینده دلیجان

محمد رضا منصوری 
نماینده ساوه

کریمی کبر  علی ا
ک نماینده ارا

کاظمیلرستان28 حمید رضا 
نماینده پلدختر

الهیار ملکشاهی
کوهدشت نماینده 

علی رستمیان 
نماینده سلسله و دلفان

حسن بهرام نیاهمدان2۹
 نماینده نهاوند

علی پورمختار
نماینده بهار

احد آزادی خواه 
نماینده مالیر

اعالم نشدههرمزگان30

محمد رضا تابشیزد31
 نماینده اردکان

محمد رضا صباغیان 
کمال دهقانی فیروزآبادیبافقی

4- انتخاب اعضای شورای نظارت شهرستان ها

اعضـای شـورای عالـی نظـارت اسـتان ها در ایـن مرحلـه بایـد از میـان معتمدیـن محلـی، اعضـای 
کنند. منتخبان هر شـهر یا شهرسـتان هنوز معرفی نشـده اند. شـورای نظارت شهرسـتان را انتخاب 
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تقویم انتخابات ۹۶

تقویم انتخابات ۹۶

 ۲۹ انتخابـات  زمان بنـدی  کشـور  وزارت  نگهبـان،  شـورای  توسـط  انتخابـات  روز  تاییـد  پـی  در 
کشـور سـه انتخابات ریاسـت جمهوری،  کرد. براسـاس اعالم وزارت  اردیبهشـت سـال آینده را اعالم 
مجلـس  میـان دوره ای  اولیـن  و  پنجـم  دوره  روسـتا،  و  شـهر  شـوراهای  انتخابـات  دوازدهـم،  دوره 
انتخابـات  می شـود.  برگـزار  کشـور  سراسـر  در  آینـده  سـال  اردیبهشـت   ۲۹ روز  اسـالمی  شـورای 
گذشـته در خـرداد مـاه برگـزار می شـد امـا امسـال ایـن انتخابـات در مـاه  ریاسـت جمهـوری طـی ادوار 

می شـود. برگـزار  اردیبهشـت 
ح است: زمان بندی انتخابات به این شر

کاندیداهای اولین میان دوره ای انتخابات مجلس دهم: ۱4-۸ اسفند ۹5 ۱- ثبت نام 
کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات شوراها: ۳۰ اسفند ۹5 تا ۶ فروردین ۹۶ ۲- ثبت نام 

کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری: ۲۶-۲۲ فروردین ۹۶ ۳- ثبت نام 
4- تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری: ۲۷-۸ اردیبهشت ۹۶
5- تبلیغات انتخابات مجلس و شوراها: ۲۷-۲۱ اردیبهشت ۹۶

۶- روز انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶
کـه انتخابـات آن  گفتنـی اسـت انتخابـات میـان دوره ای مجلـس دهـم در حوزه هایـی برگـزار می شـود 

کرده اسـت. ابطـال شـده یـا نماینـده آن فـوت 
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تقویم انتخابات ۹۶
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انتخابات ۹۶، شعبات اخذ رای و هزینه های آن

 انتخابات ۹۶، شعبات اخذ رای 
و هزینه های آن

کشـور، ضمـن اعـالم آمادگـی بـرای برگـزاری انتخابـات ۹۶، جزئیـات برگـزاری  رئیـس سـتاد انتخابـات 
گفتـه: در ۲۹ اریبهشـت سـال ۱۳۹۶ سـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری،  کـرده و  انتخابـات را اعـالم 

شـوراها و میـان دوره ای مجلـس شـورای اسـالمی برگـزار می شـود.
کشـور و رئیـس سـتاد انتخابـات تعـداد شـعب اخـذ رای  گفتـه احمـدی معـاون سیاسـی وزارت  بـه 
کـه بیـن 5۳ تـا 55 هـزار شـعبه اخـذ  کـرده  بسـتگی بـه نظـر هیات هـای اجرایـی دارد ولـی پیش بینـی 
انتخابـات شـوراها داشـته  بـرای  هـزار شـعبه  و حـدود ۶5  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات  بـرای  رای 
پیش بینـی  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  برگـزاری  بـرای  شـعبه  نیـز  کشـور   ۱4۰ حـدود  در  باشـیم. 

می شـود.
کشـور در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه احتمـال برگـزاری دور دوم انتخابات ریاسـت  معـاون سیاسـی وزیـر 
نیـز  را  دوم  مرحلـه  تعرفه هـای  و  مهرهـا  طراحـی  بنابرایـن  و  کرده ایـم  پیش بینـی  نیـز  را  جمهـوری 
کـرده: حـدود ۲۰۰ میلیـون تعرفـه و برگـه رای بـرای برگـزاری انتخابـات  انجـام داده ایـم، خاطرنشـان 

پیش بینـی شـده اسـت.

گرفته می شود کار   35 هزار صندوق الکترونیکی به 
گفتـه: مـا در  وی دربـاره آخریـن وضعیـت برگـزاری الکترونیـک انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا نیـز 
کالن بـرای برگـزاری انتخابـات الکترونیکـی بـا هیـات نظـارت مرکـزی بـر انتخابـات شـوراها بـه  سـطح 
کـدام شهرسـتان یـا شـعب  کـه در  توافـق رسـیده ایم و امیدواریـم در جزئیـات نیـز بـه نتیجـه برسـیم 
بـاال  خیلـی  الکترونیکـی  صندوق هـای  تعـداد  البتـه  کنیـم.  اسـتفاده  الکترونیکـی  رای  صنـدوق  از 
کـه بـرای هـر  گرفتـه می شـود. قانـون صراحـت دارد  کار  نخواهـد بـود و حـدود ۳5 هـزار صنـدوق بـه 

گرفتـه شـود. گانـه ای در نظـر  انتخابـات صندوق هـای جدا
کـه انتخابـات الکترونیکـی در حوزه هایی برگزار  کشـور این اسـت  احمـدی بـا اشـاره بـه اینکـه نظر وزیر 
بـرای  کـرد: مثـال در اصفهـان  را معطـل نکنـد، اظهـار  کار شـده و مـردم  کـه موجـب سـهولت  شـود 
کار اخذ رای طوالنی می شـود  برگـزاری سـه انتخابـات بایـد ۳ صنـدوق وجود داشـته باشـد. بنابراین 

کنـد. و شـاید مـردم را خسـته 

هزینه برگزاری انتخابات 450 میلیارد تومان است
کشـور هزینه برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری، شـوراهای و میان دوره ای  رئیس سـتاد انتخابات 

کرده اسـت. مجلـس را حـدود 45۰ میلیـارد تومان برآورد 

نه تعطیالت می شناسیم نه ایام عید
گفته: مـا در وزارت  وی دربـاره احتمـال تغییـر ثبت نـام شـوراها بـه دلیـل هم زمانـی بـا تعطیالت نـوروز 
ایـام عیـد می شناسـیم و مکلفیـم طبـق قانـون در  کشـور مجـری قانـون بـوده و نـه تعطیـالت و نـه 
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و هزینه هاى آن راى  اخذ  96، شعبات  انتخابات 

www.darsahn.orgمنبع: خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا
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کـه  خدمـت مـردم باشـیم. طبـق قانـون فعلـی ثبت نـام انتخابـات شـوراها از ۳۰ اسـفند آغـاز می شـود 
امیدواریـم تاثیـر منفـی در مشـارکت در انتخابـات نداشـته باشـد.

کـه زمـان ثبـت  کار اسـت  احمـدی بـا بیـان اینکـه طرحـی در مجلـس بـا قیـد یـک فوریـت در دسـتور 
گـر ایـن قانـون تصویـب و بـه مـا ابـالغ شـود مـا آن را  کـرد: ا کنـد، تصریـح  نـام انتخابـات شـوراها تغییـر 
کشـور آمادگـی صـد در صـدی بـرای اجـرای قانـون انتخابـات در هر  اجـرا می کنیـم. بـه هـر حـال وزارت 

تاریخـی را دارد.

تشکیل هیات اجرایی مشترک تجربه خوبی بود
کـه آیـا هماننـد انتخابـات اسـفند ۹4 یـک هیـات اجرایـی بـرای هـر دو  وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
انتخابـات شـوراها و ۲۲  اسـفند هیات هـای اجرایـی  کـرد: ۳۰  انتخابـات تشـکیل می شـود؟ اظهـار 
فروردیـن هیات هـای اجرایـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری تشـکیل می شـود، بنابرایـن فاصلـه ای 
بیـن ایجـاد دو هیـات اجرایـی وجـود دارد. ولـی این کـه هم زمان در یک فرمانـداری دو هیات اجرایی 
انتخابـات  انتخابـات قبلـی هیـات اجرایـی دو  را دارد. در  باشـد، سـختی های خـود  وجـود داشـته 
نـام  ثبـت  زمـان  تغییـر  بـرای  را  طرحـی  مجلـس  کنـون  ا بـود،  هـم  خوبـی  تجربـه  کـه  بـود  مشـترک 
ح دیده شـده هیات اجرایی هم مشـترک شـود.  که در این طر کار دارد  انتخابات شـوراها در دسـتور 

گـر ایـن قانـون بـه تصویـب برسـد آن را اجـرا می کنیـم. ا
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جبهه متشکل از احزاب دارای پروانه است نه افراد
کشـور مجـوز  کـه آیـا جبهه هـا بـرای فعالیـت خـود بایـد از وزارت  احمـدی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
کـه اخیـرا تصویـب و ابـالغ شـده اسـت،  بگیرنـد؟ پاسـخ داد: براسـاس بنـد ۲ مـاده یـک قانـون احـزاب 
جبهـه متشـکل از احـزاب دارای پروانـه اسـت. قانـون می گویـد ایـن احـزاب می تواننـد تشـکیل جبهه 
کمیسـیون مـاده ۱۰ احـزاب برسـانند. بنابرایـن بـرای تشـکیل جبهـه  داده و ایـن مسـاله را بـه اطـالع 
کمیسـیون  کار بـا اطـالع  توسـط احـزاب دارای پروانـه نیـاز بـه مجـوز جدیـدی نیسـت امـا بایـد ایـن 
کشـور اعالم  که جبهه تشـکیل می دهند باید مکتوب به وزارت  ماده ۱۰ احزاب باشـد، یعنی احزابی 
کننـد و مسـئولیت اقدامـات جبهـه را بـه عهـده  کـرده و پـای برگـه اعـالم تشـکیل جبهـه را مهـر و امضـا 

بگیرنـد و در برابـر قانـون پاسـخ گو باشـند.
گفـت: افـراد تشـکیل دهنـده ایـن  کشـور دربـاره »جبهـه مردمـی یـاران انقـالب«  معـاون سیاسـی وزیـر 
کردیم چـون این جبهه  کشـور نامـه نوشـته و ما در پاسـخ بـه آنها اعالم  جبهـه در یـک مـورد بـه وزرات 

از افـراد متشـکل شـده اسـت، طبـق قانـون نمی تواننـد جبهه تشـکیل دهند.

دستورالعمل تامین امنیت جلسات سیاسی
انتخاباتـی  میتینگ هـای  و  جلسـات  امنیـت  تامیـن  بـرای  کشـور  وزارت  برنامه هـای  مـورد  در  وی 
کشـور بـه دبیرخانـه ایـن شـورا ماموریـت داده بـود تـا دسـتورالعملی را بـرای  گفتـه: شـورای امنیـت 
کنـون در اختیـار اسـتانداران،  کـه ایـن دسـتورالعمل ا کنـد  تامیـن امنیـت جلسـات سـخنرانی تهیـه 
کلیـه فعالیت هـای تبلیغاتـی هـم بایـد در چارچـوب قانـون همـان  فرمانـداران و بخشـداران اسـت. 
کشـور بـه  کنیـم. وزارت  کشـور بایـد قانـون انتخابـات را اجـرا  انتخابـات انجـام شـود. مـا هـم در وزارت 
دنبـال تامیـن امنیـت انتخابـات و برگـزاری انتخابـات سـالم اسـت. امنیـت انتخابـات شـامل امنیـت 
کمـک  هـم  دسـتورالعمل  ایـن  اسـت.  انتخاباتـی  فعالیت هـای  امنیـت  و  شـعب  امنیـت  عمومـی، 

گرفتـه شـود. کننـد، در نظـر  کـه می خواهنـد در انتخابـات شـرکت  کسـانی  کـه حقـوق  می کنـد 
کـه همـه بتواننـد در چارچـوب  کـرده: مـا از ظرفیـت قانـون بـرای ایجـاد یـک بسـتر خـوب  وی اضافـه 

کننـد بهـره می بریـم. قانـون انتخابـات بیاینـد و برنامه هـای خـود را اجـرا 

بین فعالیت سیاسی و تبلیغات انتخاباتی فرق قائل شویم
کـه می خواهنـد در انتخابـات  کرده انـد  کـه اعـالم  کـه آیـا افـرادی  احمـدی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
کنون بنرهای سـخنرانی های خود را در سـطح شـهر با سـمت رسـمی  کنند می توانند از هم ا شـرکت 
کـرد: هنـوز چـون زمـان ثبـت  کننـد و آیـا ایـن مصـداق تبلیغـات زودرس نیسـت؟ اظهـار  خـود چـاپ 
یـا  رایزنی هـا  نـام نکـرده اسـت. ممکـن اسـت  انتخابـات ثبـت  کـس در  بنابرایـن هیـچ  نـام نرسـیده 
کسـی بخواهد به مناسـبت  گر  که اشـکالی هـم ندارد، حتی ا توصیه هایـی بـرای نامـزدی انجـام شـود 

کـه تبلیغـات انتخاباتـی نداشـته باشـد، مـوردی نـدارد. کنـد، بـه شـرطی  ۲۲ بهمـن سـخنرانی 
کشـور بـا بیـان اینکـه بایـد بیـن فعالیـت سیاسـی و تبلیغـات انتخاباتـی فـرق  رئیـس سـتاد انتخابـات 
کـه احتمال ورودشـان به عرصه  کسـانی  گـر ایـن فـرق را قائل نشـویم  کـرد: ا قائـل شـویم، خاطرنشـان 
کنـون  کسـی ا کـه  انتخابـات وجـود دارد، نبایـد هیچگونـه فعالیـت انتخاباتـی داشـته باشـند. ایـن 
کـه موضـوع آن جلسـه و صحبت آن  کنـد  بگویـد مـن ممکـن اسـت نامـزد شـوم و جایـی هـم صحبـت 
کنـد و بگویـد مـردم  کسـی ابـراز وجـود  گـر  فـرد انتخاباتـی نباشـد، تبلیغـات محسـوب نمی شـود. امـا ا
مـن نامـزد انتخابـات هسـتم و بـه من رای دهید، این تبلیغات انتخاباتی محسـوب می شـود. ما هم 
کـرده و در  گـر تبلیغـات زودرسـی وجـود داشـته باشـد آن را ثبـت  ایـن فعالیت هـا را رصـد می کنیـم و ا
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تعامـل بـا هیات هـای نظـارت طبـق قانـون عمـل می کنیـم.

کثیف وارد انتخابات نشود امیدواریم پول های 
کشور برای مقابله با ورود احتمالی  کشور همچنین در مورد برنامه های وزارت  معاون سیاسی وزیر 
کلـی انتخابـات ابـالغ شـده توسـط مقام  کـرد: در سیاسـت های  کثیـف بـه انتخابـات اظهـار  پول هـای 
معظـم رهبـری، بـه موضـوع شـفافیت مالـی پرداختـه شـده اسـت. در الیحـه جامـع انتخابـات هـم 
کمیسـیون سیاسـی - دفاعـی دولـت جلـو رفتـه اسـت، ایـن شـفافیت دیـده شـده  کـه ۹5 مـاده آن در 
ج از قانون نمی توانیـم انجام دهیم. حدود  اسـت. البتـه مـا مجریـان انتخابـات اقدامات خاصی خـار

و ثغـور شـفافیت مالـی بایـد توسـط قانون تعریف شـود.
کثیـف زنـگ خطـری را بـه صـدا در آوردنـد،  کشـور هـم در مـورد پول هـای  وی بـا اشـاره بـه اینکـه وزیـر 
کار  کـه البته این  افـزود: امیدواریـم در تدویـن الیحـه جامع انتخابات به چارچوب مشـخصی برسـیم 
کثیـف  ک فعالیـت ماسـت و امیدواریـم پول هـای  سـاده ای نیسـت. در حـال حاضـر قانـون فعلـی مـال
ک هسـتند و این هـا از بـاب  وارد انتخابـات نشـود. البتـه جامعـه مـا، مـردم و نامزدهـای انتخابـات پـا

احتیاط اسـت.
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میزان مشارکت در انتخابات ادوار 
شورای شهر و روستا

کشـور اضافـه شـد  کـه از سـال ۱۳۷۷ بـه نظـام انتخاباتـی  انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا در ایـران 
کـه پیـش از ایـن بـا  در حالـی قـرار اسـت پنجمیـن دوره آن در ۲۹ اردیبهشـت سـال ۱۳۹۶ برگـزار شـود 
کشـور، انتخابات  گسـترده مـردم همـراه بوده اسـت. براسـاس آمـار اعالمی سـتاد انتخابات  اسـتقبال 
بـا  شـوراها  دوم  دوره  انتخابـات  و  پرشـورترین  درصـدی،   ۶4.۸۳ مشـارکت  بـا  شـوراها  سـوم  دوره 
کم رونق تریـن تجربـه شـهروندان ایرانـی در انتخابـات شـوراهای شـهر و  مشـارکت 4۹.۹۶ درصـدی 

روسـتا بـوده اسـت.

جدول میزان مشارکت شهروندان در انتخابات شوراهای شهر و روستا:

کاندیداها تعداد  درصد مشارکت تعداد شرکت 
کنندگان واجدین شرایط تاریخ 

برگزاری

33۶,138 %۶4.42 23,۶۶8,73۹ 3۶,73۹,۹82 77/12/7 دوره 
اول

218,۹57 %4۹.۹۶ 20,235,8۹8 40,501,783 81/12/۹ دوره 
دوم

247,75۹ %۶4.83 28,1۹۹,۹03 43,500,000 85/۹/24 دوره 
سوم

25۹,۶۶4 %۶2.۶5 31,۶27,704 50,483,1۹2 ۹2/3/24 دوره 
چهارم

انتخابـات دوره پنجـم شـوراها، در تاریـخ ۲۹ اردیبهشـت سـال ۱۳۹۶ برگـزار می شـود در ایـن دوره از 
انتخابـات 5۶ میلیـون و ۲۱۷ هـزار نفـر )آمـار تقریبـی( واجـد شـرکت در انتخابـات هسـتند.

شهر تهران:

تحریـم  کـه  دوم  دوره  انتخابـات  به جـز  شـهر،   شـورای  انتخابـات  در  تهرانـی  شـهروندان  مشـارکت 
کشـور نداشـته اسـت هرچند میزان  کل  گسـترده همراه شـد، تفاوت معناداری با میزان مشـارکت در 
کشـوری بـوده اسـت. مهـدی چمـران رئیس  مشـارکت شـهروندان تهرانـی همـواره پاییـن تـر از سـطح 
کنـون  کسـب ۶55 هـزار و ۷۶۶ رای )دوره سـوم( تا فعلـی شـورای شـهر تهـران بـا سـه دوره حضـور و 
کـرده اسـت و خانـم مهنـوش معتمـدی  بیشـترین رای تهرانی هـا بـرای ورود بـه شـوراها را از آن خـود 
آذر در انتخابـات دوره دوم بـا ۸5 هـزار و ۸۳۹ رای معـادل ۱۶ درصـد واجدیـن شـرکت در انتخابـات، 

توانسـته بـه عنـوان عضـو اصلـی وارد شـورای شـهر تهـران شـود.
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روستا و  ر شوراى شهر  ادوا انتخابات  در  میزان مشارکت 

www.darsahn.orgمنبع: ستاد انتخابات کشور
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۳.۰۰۰.۰۰۰

۴.۰۰۰.۰۰۰

۵.۰۰۰.۰۰۰

۶.۰۰۰.۰۰۰

ا���� ٧٧ ا���� ۸۱آذر ٨۵ ��داد ۹۲

۴۰ ٪
���ان ���ر��

۱۳ ٪
���ان ���ر��

۴۰ ٪
���ان ���ر��

۵۰.۶۶ ٪
���ان ���ر��

 ۴۰۰ ���ان ����� ��ود  ا������ت ��را�� در ���  و ���رت ���ر��� دوره  ا��ا��  ���ت 
 �� ا������ت  از  دوره  ا��   �� ���رت  ��د��.   ����� را  ������ا   ۱۷۸۵  ����� و  رد  را  ������ا 

��������ن ���� ��� �� ������ �� د�� ا�����ا ��د.

ایران تهران سراسر  شهر 

تاریخ 
برگزاری

واجدین 
شرایط

تعداد شرکت 
آراء نفر اول و آخردرصد مشارکتکنندگان

دوره 
 حدود77/12/7اول

 عبداهلل نوری 588,۶33حدود 3,500,0001,480,275%40
سیدمحمد غرضی  1۹2,211

دوره 
 حدود81/12/۹دوم

 مهدی چمران 131۹2,71۶%45۶2,522 میلیون
مهنوش معتمدی آذر 85,83۹

دوره 
85/۹/24سوم

 حدود
4 میلیون و 

500 هزار
 مهدی چمران ۶03,7۶۶حدود 1,۶5۶,558%40

کاشانی 1۹7,284 حبیب 

دوره 
 مهدی چمران 50.۶۶5۶۶,۶14%۹2/3/245,500,0002,78۶,3000چهارم

مهدی مفتح 114,43۹

جدول میزان مشارکت مردم تهران در انتخابات شوراها:

حـدود  صالحیـت  تهـران  شـهر  در  شـوراها  انتخابـات  دوره  چهارمیـن  نظـارت  و  اجرایـی  هیـات 
کردنـد. نظـارت بـر ایـن دوره از انتخابـات بـا  کاندیـدا را تاییـد  کاندیـدا را رد و صالحیـت ۱۷۸5   4۰۰

بـود. اصول گـرا  دسـت  یـک  ترکیبـی  بـا  نهـم  مجلـس  نماینـدگان 
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۱۸۰

زمان بندی انتخابات شوراها

زمان بندی انتخابات شوراها

کلیـد  بـا تشـکیل هیات هـای اجرایـی  امـروز  از  و روسـتا،  انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر 
خـورد. ایـن انتخابـات قـرار اسـت روز ۲۹ اردیبهشـت هم زمـان بـا انتخابـات ریاسـت جمهـوری برگـزار 
کاندیداهـای انتخابـات شـوراها از روز ۳۰ اسـفند بـه مـدت ۶ روز فرصـت دارنـد تـا نسـبت بـه  شـود. 

کننـد. کاندیداتـوری خـود اعـالم 
انتخابـات  بـر  نظـارت  اجرایـی هیـات مرکـزی  اعـالم دبیـر  اسـاس  بـر  انتخابـات شـوراها  زمان بنـدی 

ح اسـت: شـوراها بـه ایـن شـر

۲5-۲۹ اسفند: تشکیل هیات های اجرایی در تمامی روستاها، بخش ها و شهرستان ها
کاندیداها ۳۰ اسفند تا ۶ فروردین: ثبت نام 

۷ فروردیـن: دریافـت نتایـج اسـتعالم ها از مراجـع چهارگانه )نیروی انتظامی، دادگسـتری، اطالعات 
و ثبـت احوال(

۱۷-۲۳ فروردین: بررسی صالحیت داوطلبان توسط هیات اجرایی
۲5-۳۰ فروردین: اعالم نظر هیات های نظارت در خصوص صالحیت داوطلبان

۱ اردیبهشت: ارسال لیست تایید و رد صالحیت شدگان به هیات های اجرایی
کاندیداهای رد صالحیت شده به هیات نظارت باالدستی ۳-۶ اردیبهشت: اعتراض 

۷-۱۶ اردیبهشت: رسیدگی به اعتراض رد صالحیت شدگان توسط هیات نظارت
کاندیداهای معترض ۱۷ اردیبهشت: اعالم نظر نهایی هیات نظارت در خصوص صالحیت 

کاندیداها ۱۸-۲۰ اردیبهشت: انتشار اسامی 
۲۱-۲۷ اردیبهشت: زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی

۲۸ اردیبهشت: روز ممنوعه برای انجام تبلیغات
۲۹ اردیبهشت: روز انتخابات

۱ خرداد: اعالم نتایج
کاندیداها به نتایج اعالمی ۲-۳ خرداد: شکایات 

۳-۱۸ خرداد: فرصت رسیدگی به شکایات انتخاباتی

نکتـه: زمـان اعتـراض بـه نتایـج انتخابـات دو روز پـس از اعـالم نتایـج و زمـان رسـیدگی بـه اعتراضـات 
گـر اعـالم نتیجـه انتخابات در حوزه ای طوالنی شـود،  ۱5 روز پـس از ثبـت اعتراضـات اسـت بنابرایـن ا

زمـان شـکایت و زمـان رسـیدگی بـه آن بـه تعویـق می افتد.
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زمان بندی انتخابات شوراها

روستا و  دوره شوراهاى شهر  پنجمین  انتخابات  زمانبندى 

www.darsahn.orgمنبع: دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا
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جرایم انتخاباتی و ستادهاى مسئول

جرایم انتخاباتی و ستادهای مسئول
رسـیدگی بـه جرایـم انتخاباتـی از وظایـف قـوه قضاییه و تحت ماموریت سـتاد ویژه انجـام می پذیرد. 
کشـور، بـا هماهنگـی و برنامـه ریـزی  قـوه قضاییـه ماموریـت دارد تـا در تهـران و سـایر اسـتان های 
مراحـل  در  واصلـه،  شـکایات  بـه  رسـیدگی  و  انتخاباتـی  جرائـم  از  پیشـگیری  بـه  نسـبت  مناسـب 

کنـد. مختلـف انتخابـات، اقـدام و بـا قیـد فوریـت بـا متخلفـان برخـورد قانونـی 
ریاسـت  بـه  انتخاباتـی،  تخلفـات  بـه  رسـیدگی  مرکـزی  سـتاد  سـازمانی،  مراتـب  سلسـله  براسـاس 

دارنـد. نظـارت  آنهـا  عمل کـرد  بـر  و  تشـکیل  را  اسـتانی  سـتاد  اعضـای  کشـور،  کل  دادسـتان 

۱ ستاد مرکزی:
ح اند: یازده عضو ستاد مرکزی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به این شر

کشور )رئیس ستاد( کل  ۱( دادستان 
۲( معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه )دبیر ستاد(

کشـور، وزارت اطالعـات، نیروی انتظامی، سـازمان اطالعات  ۳( نماینـدگان شـورای نگهبـان، وزارت 
سـپاه پاسـداران، بسـیج مسـتضعفان، سـازمان قضائی نیروهای مسـلح و صدا و سـیما )۸ نماینده(

کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقالب تهران. 4( رئیس 
گفتنـی اسـت ریاسـت سـتاد می توانـد متناسـب بـا موضـوع از سـایر دسـتگاه ها و نهادهـای ذیربـط 
بـه دلیـل اسـتقرار سـتاد مرکـزی در  اینکـه  کنـد ضمـن  بـرای شـرکت در جلسـات دعـوت  را  افـرادی 
تهـران، اسـتان تهـران نیـاز بـه تشـکیل سـتاد اسـتانی نـدارد و سـتاد مرکـزی تخلفـات انتخاباتـی در 

کنتـرل دارد. تهـران را در 

۲ ستاد استانی:
ح است: ترکیب اعضای ستاد استانی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به این شر

کل دادگستری استان )رئیس( ۱( رئیس 
کل استان )دبیر( ۲( معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 

۳( دادستان مرکز استان
4( مسئولین دستگاه ها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی در استان

3 ستاد شهرستانی:
در سـطح شهرسـتان ها سـتادی بـا همیـن عنـوان بـه ریاسـت رئیـس دادگسـتری شهرسـتان و اعضـاء 

متناظـر بـا سـتاد اسـتان تشـکیل می گردد.

وظایف ستادهای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی:
۱( پایـش و رصـد مـداوم و مسـتمر اقدامـات و فعالیت هـای انتخاباتـی و اتخـاذ تدابیـر و تمهیـدات 

پیشـگیرانه بـا هـدف پیشـگیری از جرایـم انتخاباتـی
۲( ایجـاد هماهنگـی بیـن دسـتگاه ها و نهادهـای عضـو سـتاد در جهـت پیشـگیری از وقـوع جرایـم 

انتخاباتـی
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جرایم انتخاباتی و ستادهاى مسئول

و ستادهاى مسئول انتخاباتى  جرایم 

www.darsahn.orgمنبع: قوه قضاییه ایران
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��ارش ����� ��ارش �����   ��ارش �����

�� از ����ن ا������ت

جرایـم  از  پیشـگیری  درزمینـه  آن هـا  اجـرای  نحـوه  و  پیشـگیرانه  برنامه هـای  تعییـن  و  تبییـن   )۳
احتمالـی

4( هماهنگـی و تعامـل مـداوم بـا هیئت هـای اجرایـی و نظـارت بـر انتخابـات و سـایر دسـتگاه ها و 
ح در  نهادهـای مسـئول در زمینـه برگـزاری هرچـه بهتـر انتخابـات و پیشـگیری از وقـوع جرایـم مصـر

قانـون
5( ارشـاد و راهبـری سـتادهای اسـتانی و شهرسـتانی و نظـارت بـر آن هـا بـه ترتیـب بـر عهـده سـتاد 

اسـتانی می باشـد مرکـزی و سـتادهای متناظـر 
ح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استان و ستاد مرکزی ۶( انعکاس فوری شر

و  حقیقـی  اشـخاص  تبلیغاتـی،  سـتادهای  گروه هـا،  احـزاب،  تشـکل ها،  انـذار  و  ارشـاد  توجیـه،   ۷
انتخاباتـی جرایـم  وقـوع  از  پیشـگیری  و  بازدارندگـی  هـدف  بـا  حقوقـی 

۸ اطـالع رسـانی، تشـریح و توضیـح مفـاد قانـون و جرایـم و مجازات هـای قانونی از طریق رسـانه های 
کاهش و پیشـگیری از بروز جرایـم انتخاباتی گاهی هـای عمومی،  جمعـی بـا هـدف ارتقـاء آ

۹ انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاه ها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح

گزارش دهی تخلفات: سلسله مراتب 
گزارش تخلفات را به ستاد استانی ارائه می کند. ۱- ستاد شهرستانی هر هفته 

گزارش تخلفات را به ستاد مرکزی ارائه می کند. ۲- ستاد استانی هر هفته 
گزارش نهایی را به رئیس قوه قضاییه ارائه می کند. ۳- ستاد مرکزی پس از پایان انتخابات 
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کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا آمار 

آمار کاندیداهای انتخابات پنجمین 
دوره شوراهای شهر و روستا

گام اول  کاندیداهـای انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر و روسـتا، به اتمام رسـید تـا  ثبـت نـام 
کاندیداها نسـبت بـه دوره چهارم و حضور  انتخابـات، پایـان یابـد. در ایـن مرحله، رشـد ۱4 درصدی 
پررنـگ چهره هـای شـناخته شـده نشـان از داغ بـودن تنـور انتخابـات ایـن دوره از شـوراهای شـهر و 

کاندیداهـا بیـن روزهـای ۳۰ اسـفند ۹5 تـا ۶ فروردیـن ۹۶ ادامه داشـت. روسـتا دارد. ثبـت نـام 
کشـور اعـالم  کشـور در ایـن دوره ۲۸۷ هـزار و 4۲5 نفـر در سراسـر  گـزارش سـتاد انتخابـات  براسـاس 
کـه نسـبت بـه دوره قبـل رشـد ۱4 درصـدی را نشـان می دهد. حال آنکـه افزوده  کردنـد  کاندیداتـوری 
کاندیداهـا و تقارن زمان ثبـت نام با هفتـه اول نوروز،   گواهـی عـدم سـوء  پیشـینه توسـط  شـدن ارائـه 

کـرده بود. کاندیداهـا را سـخت تـر  شـرایط ثبـت نـام بـرای 
کل هسـتند و  کـه ٪۲۰  کردنـد  در مجمـوع 54 هـزار و ۸۸۸ نفـر بـرای انتخابـات شـورای شـهر ثبت نـام 

کردند. ۲۳۲هـزار نفـر هـم بـرای شـورای روسـتاها نام نویسـی 
کـه در مجمـوع ثبت نام کننـدگان ۲۶۹ هـزار  کاندیداهـا نشـان می دهـد  نگاهـی بـه ترکیـب جنسـیتی 
کـه حـدود ۹۳.۷ ثبت نام کننـدگان را تشـکیل می دهنـد و مابقـی خانـم  و 54۰ نفـر آقایـان هسـتند 

کاندیداهـا و معـادل ۱۷ هـزار و ۸۸5 نفـر. کمتـر از ۷ درصـد  هسـتند. یعنـی 
کـه نشـان از تمایـل  کاندیداهـا را افـراد ۳۰ تـا ۳5 سـال تشـکیل می دهنـد  باالتریـن میانگیـن سـنی 
کرده انـد. آمـار  گـروه سـنی ثبـت نـام  کاندیـدای ایـن  جوانـان بـه انتخـاب شـدن دارد. 5۱ هـزار و ۹۹۲ 
کاندیداتوری داشـته اند  کمتریـن تمایل را بـه  گرچـه  منتشـره نشـان می دهـد افـراد بـاالی ۷5 سـال ا
گـروه سـنی ۱۸۸۹  کـه هنـوز تمایـل بـه انتخـاب شـدن دارنـد. در ایـن  کـم نبودنـد مسـن ترهایـی  ولـی 
کاندیدای این دوره از انتخابات ۱۰۱ سـال دارد و البته  کرده انـد. جالب تـر اینکـه پیرترین  نفـر ثبت نـام 

جوانانـی هـم بـا ۲5 سـال رویـای ورود بـه شـورا دارند.
که تعداد زیادی از چهره های شـناخته شـده سیاسـی، ورزشـی، فرهنگی ثبت  در شـهر تهران جایی 
کـه 5۲۳ نفر  کرد  کرسـی شـورای تهـران رقابـت خواهنـد  کاندیـدا بـرای ۲۱  کـرده انـد، حـدود ۳۰۰۰  نـام 

آنـان را خانم هـا تشـکیل می دهند.
کاندیداهـا، یک نسـخه از مدارک آنها برای اسـتعالم به دسـتگاه های چهارگانه  هم زمـان بـا ثبـت نـام 
اطالعات، دادگسـتری، ثبت احوال و نیروی انتظامی ارسـال شـده تا نسـبت به صالحیت آنها برای 

کنند. ورود بـه شـوراها، ارجـاع شـده اسـت. ایـن مراجـع ده روز فرصت دارند تا نظر خـود را اعالم 
اجرایـی  هیات هـای  توسـط  فروردیـن   ۲۳ تـا   ۱۷ روز  از  شـوراها  انتخابـات  کاندیداهـای  صالحیـت 
نیـز ۷ روز  بـه هیـات نظـارت اعـالم می شـود. هیـات نظـارت  بررسـی و نتیجـه آن روز ۲4 فروردیـن 
فرصـت بررسـی و اعـالم نظـر دارد. و نهایتـا اینکه روز ۱۷ اردیبهشـت نتیجه نهایـی تایید صالحیت ها 

گهـی می شـود. بـه فرمانـداری اعـالم و لیسـت نهایـی آ
کاندیداهـای تاییـد صالحیـت شـده از روز ۲۰ تـا ۲۷ اردیبهشـت فرصـت تبلیغـات دارنـد. انتخابـات 
کشـور  پنجمیـن دوره شـوراها هم زمـان بـا انتخابـات ریاسـت جمهوری روز ۲۹ اردیبهشـت در سراسـر 

برگـزار می شـود.
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کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا آمار 

روستا   و  دوره شوراهاى شهر  پنجمین  انتخابات  کاندیداهاى  آمار 

www.darsahn.orgمنبع: ستاد انتخابات کشور
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کالن شهرها )دوره پنجم( زنان در شورای 

زنان در شورای کالن شهرها )دوره پنجم(
کز استان ها از سه واقعیت عمده حکایت دارد: بررسی نتایج انتخابات شورای پنجم در مرا

1- نابرابری جنسیتی و تداوم حضور ناچیز زنان در شوراها

کز استان ها کثریت مرا 2- تغییر ترکیب شوراها در ا

بـه  اقلیـت  از  )اصالح طلبـان  اقلیـت  و  کثریـت  ا و جابجـا شـدن جایـگاه  3- دگرگونـی سیاسـی 
کثریت در شورای چهارم به اقلیت در شورای پنجم تبدیل شده اند.( کثریت و اصول گرایان از ا ا

و  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  شـدن  قطبـی  دو  از  متاثـر  می توانـد  شـوراها  ترکیـب  تغییـر  چرایـی 
گفتمـان اصول گرایـی باشـد ولـی تـداوم نابرابـری جنسـیتی  گفتمـان اصالحـات و اعتـدال بـر  غلبـه 
زن،  کاندیداهـای  بـه  اصول گـرا  و  اصالح طلـب  از  اعـم  سیاسـی  جریان هـای  و  مـردم  کم توجهـی  و 
گـزارش توصیفـی، اطالعـات و آمـار  کـه در بحثـی تحلیلـی بایـد بـه آن پرداخـت. ایـن  پرسشـی اسـت 
دلیـل  بـه  اسـتان ها  کـز  مرا روی  تمرکـز  می دهـد.  بازتـاب  را  کشـور  اسـتان های  کـز  مرا در  انتخابـات 
کشـور اسـت. سـتاد انتخابـات بـه عنـوان مجـری  کامـل از همـه شـوراهای سراسـر  فقـدان اطالعـات 
کرده و براسـاس  کامـل منتخبـان مـردم در شـهرهای مختلف خودداری  انتخابـات، از ارائـه فهرسـت 
کیف منتخبان دسترسـی  کم و  کرده انـد، نمی توان به  کـه فرمانداری هـا اعـالم  کنـده ای  اطالعـات پرا
کـز استان هاسـت، هرچنـد ممکـن اسـت نتایج در سـایر  گـزارش بـر مرا کـرد. از ایـن رو تمرکـز ایـن  پیـدا 

خ داده اسـت. کـز اسـتان ر کـه در مرا شهرسـتان های هـر اسـتان متفـاوت از آن چیـزی باشـد 

بخش اول: تفکیک آمار بر اساس جنسیت
بـه  و ورود ۱۷ زن  اسـالمی  انتخابـات دهمیـن دوره مجلـس شـورای  زنـان در  رکوردشـکنی حضـور 
کـه حضـور زنـان در شـورای پنجـم در قیـاس بـا شـورای  کـرده بـود  مجلـس دهـم، ایـن امیـد را ایجـاد 
چهـارم، از رشـد چشـمگیری برخـوردار باشـد. افزایـش ۲5 تـا ۱۰۰ درصـدی مشـارکت زنـان در مرحلـه 
نتیجـه  ولـی  بـود  داده  افزایـش  را  امیـد  ایـن  نیـز  کشـور،  مختلـف  اسـتان های  در  کاندیداتـوری، 
کاندیداهـای زن حکایـت  کم توجهـی جریان  هـا و احـزاب سیاسـی و رای دهنـدگان بـه  انتخابـات، از 
کـه اصالح طلبـان سـقف سـی درصـدی زنـان در فهرسـت انتخاباتـی  دارد. از معـدود اسـتان هایی 
کـه بگذریـم در بقیـه اسـتان ها نـه تنهـا رای دهنـدگان  کردنـد مثـل تهـران و قزویـن  خـود را رعایـت 
کاندیداهـای زن توجـه نکردنـد بلکـه جریان هـای سیاسـی از جملـه جریـان اصالح طلـب  چنـدان بـه 

گرفتـن در لیسـت های ائتالفـی را رعایـت نکردنـد. نیـز مطالبـه سـی درصـدی زنـان بـرای قـرار 

کرسـی  کـز اسـتان ها، تنهـا 4۰  کرسـی شـوراها در مرا براسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده از مجمـوع ۳۳۳ 
کرسـی باقـی مانـده بـه مـردان سـپرده شـده اسـت. در دوره چهـارم  بـه زنـان اختصـاص یافتـه و ۲۹۳ 
آن در  کرسـی  کـه ۶۳  بـود  کرسـی  اسـتان ها، 4۶۸  کـز  مرا کرسـی های شـوراهای  شـوراها، مجمـوع 

گرفتـه بـود. کرسـی آن بـه مـردان تعلـق  اختیـار زنـان و 4۰5 
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کالن شهرها )دوره پنجم( زنان در شورای 

استانها مراکز  در  پنجم  انتخابات شوراى  نتایج  بررسى 

�������� ���ر و وب ���� ��را��ی  ��ارش ������ا�ی ��ی ��ا��   :����www.darsahn.org

تعداد زنان در شوراى کالن شهرها
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کالن شهرها )دوره پنجم( زنان در شورای 

ح است: کز استان ها به این شر تعداد زنان در شورای مرا

کرسی: تهران  ۶

کرسی: -  5

کرسی: -   4

کرسی: قزوین  ۳

۲ کرسی: اصفهان، کرج، بوشهر، شهرکرد، بیرجند، مشهد، کرمان، شیراز، بندرعباس، همدان، یزد

ک گرگان، زاهدان، خرم  آباد، ارا کرسی: تبریز، اردبیل، ایالم، بجنورد، رشت،   ۱

کرمانشاه، یاسوج، قم، زنجان، سمنان، ساری کرسی )شورای مردانه(: ارومیه، اهواز، سنندج،   ۰

کالن شـهرهای ایـران بـه حسـاب  کـه در ردیـف  گفتنـی اسـت در دوره پنجـم شـوراها، ۹ مرکـز اسـتان 
کامال مردانه تشـکیل می شـود، حال آن کـه در دوره  می آینـد، شـوراها بـدون حضـور زنـان و بـه  صورت 
کـه اتفاقـا هـر دوی آنهـا نیـز در  کرمانشـاه، مردانـه بودنـد  چهـارم، تنهـا دو مرکـز اسـتان یعنـی سـاری و 

ایـن دوره از حضـور زنـان محروم انـد.
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کالن شهرها )دوره پنجم( زنان در شورای 

استانها مراکز  در  پنجم  انتخابات شوراى  نتایج  بررسى 
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مقایسه تعداد زنان در شوراى کالن شهرها در شوراهاى چهارم و پنجم
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کز استان ها( تغییرات سیاسی در شورای پنجم )مرا

تغییرات سیاسی در شورای پنجم 
)مراکز استان ها(

کز استان ها از سه واقعیت عمده حکایت دارد: بررسی نتایج انتخابات شورای پنجم در مرا

1- نابرابری جنسیتی و تداوم حضور ناچیز زنان در شوراها

کز استان ها کثریت مرا 2- تغییر ترکیب شوراها در ا

بـه  اقلیـت  از  )اصالح طلبـان  اقلیـت  و  کثریـت  ا و جابجـا شـدن جایـگاه  3- دگرگونـی سیاسـی 
کثریت در شورای چهارم به اقلیت در شورای پنجم تبدیل شده اند.( کثریت و اصول گرایان از ا ا

و  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  شـدن  قطبـی  دو  از  متاثـر  می توانـد  شـوراها  ترکیـب  تغییـر  چرایـی 
گفتمـان اصول گرایـی باشـد ولـی تـداوم نابرابـری جنسـیتی  گفتمـان اصالحـات و اعتـدال بـر  غلبـه 
کاندیداهـای زن،  بـه  و اصول گـرا  از اصالح طلـب  اعـم  و جریان هـای سیاسـی  مـردم  توجهـی  کـم  و 
گـزارش توصیفـی، اطالعـات و آمـار  کـه در بحثـی تحلیلـی بایـد بـه آن پرداخـت. ایـن  پرسشـی اسـت 
دلیـل  بـه  اسـتان ها  کـز  مرا روی  تمرکـز  می دهـد.  بازتـاب  را  کشـور  اسـتان های  کـز  مرا در  انتخابـات 
کشـور اسـت. سـتاد انتخابـات بـه عنـوان مجـری  کامـل از همـه شـوراهای سراسـر  فقـدان اطالعـات 
کرده و براسـاس  کامـل منتخبـان مـردم در شـهرهای مختلف خودداری  انتخابـات، از ارائـه فهرسـت 
کیف منتخبان دسترسـی  کم و  کرده انـد، نمی توان به  کـه فرمانداری هـا اعـالم  کنـده ای  اطالعـات پرا
کـز استان هاسـت، هرچنـد ممکـن اسـت نتایج در سـایر  گـزارش بـر مرا کـرد. از ایـن رو تمرکـز ایـن  پیـدا 

خ داده اسـت. کـز اسـتان ر کـه در مرا شهرسـتان های هـر اسـتان متفـاوت از آن چیـزی باشـد 
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کز استان ها( تغییرات سیاسی در شورای پنجم )مرا

استانها مراکز  در  پنجم  انتخابات شوراى  نتایج  بررسى 

�������� ���ر و وب ���� ��را��ی  ��ارش ������ا�ی ��ی ��ا��   :����www.darsahn.org

آمار سیاسى شوراى پنجم
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کز استان ها( تغییرات سیاسی در شورای پنجم )مرا

 تفکیک آمار براساس تغییرات

ترکیـب  تـا  شـد  سـبب  جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  سـایه  زیـر  پنجـم،  شـورای  انتخابـات  برگـزاری 
شـود. زیـادی  تغییـرات  دسـت خوش  سیاسـی،  منظـر  از  هـم  و  فـردی  لحـاظ  بـه  هـم  شـوراها 

کـز اسـتان ها، تنهـا  براسـاس آمـار بدسـت آمـده از مجمـوع 4۶۸ عضـو اصلـی شـورای چهـارم در مرا
۸۷ نفـر توانسـته رای اعتمـاد مجـدد مـردم را جلـب و بـه شـورای پنجـم راه یابنـد و ۳۸۱ عضـو اصلـی 
شـورای چهـارم دیگـر در میـان اعضـای اصلـی شـورای پنجـم جایگاهـی ندارنـد. جـدول زیر تعـداد راه 

کـز اسـتان ها را نشـان می دهـد: یافتـگان شـورای چهـارم بـه شـورای پنجـم در مرا
۷ عضو: ارومیه

۶ عضو:-
کرمانشاه، رشت، همدان 5 عضو: بیرجند، 

گرگان، ساری، بندرعباس، قم کرمان،  4 عضو: شهرکرد، بجنورد، 
۳ عضو: اردبیل، بوشهر، سنندج، قزوین، زنجان

۲ عضو: اصفهان، تهران، ایالم، یاسوج، سمنان، یزد
ک ۱ عضو: تبریز، اهواز، خرم آباد، ارا

ج، مشهد، شیراز، زاهدان کر ۰ عضو )تغییر ۱۰۰ درصدی(: 

ج، مشـهد، شـیراز و زاهدان روی داده به طوری که از مجموع  کر بیشـترین تغییر در ترکیب شـهرهای 
اعضـای شـورای چهـارم ایـن شـهر حتـی یـک نفـر بـه شـورای پنجـم راه نیافتـه اسـت در واقـع ایـن 
کمتریـن تغییـر هـم در شـهر ارومیـه روی  کـرده اسـت.  ترکیـب ایـن شـهرها بصـورت صدرصـدی تغییـر 
داده اسـت. در ارومیـه از ۱۱ عضـو شـورای پنجـم، ۷ نفـر آنهـا در شـورای چهـارم حضـور داشـته اند. 
کرده اند. از مجموع ۹ عضو شـورای پنجم  کمتریـن تغییـر را تجربـه  کـرد  بعـد از ارومیـه بیرجنـد و شـهر 
بیرجنـد 5 عضـو آن در شـورای چهـارم و از مجمـوع ۷ عضـو شـورای پنجـم شـهرکرد، 4 عضـو آن در 

شـورای چهـارم عضویـت داشـته اند.

آمار سیاسی شورای پنجم
بـر  اعتدال گرایـی  و  اصالح طلبـی  گفتمـان  غلبـه  و  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  شـدن  قطبـی  دو 
کـز  کـه در شـورای چهـارم مرا گفتمـان اصول گرایـی در ایـن انتخابـات، سـبب شـد تـا اصالح طلبـان 
کـه نتیجـه آن  گیرنـد. اتفاقـی  کثریـت قـرار  اسـتان ها، در اقلیـت بودنـد در شـورای پنجـم در جایـگاه ا
را بـه زودی در شـورای عالـی اسـتان ها خواهیـم دیـد و بایـد منتظـر دگرگونـی در ترکیـب شـورای عالـی 

اسـتان ها نیـز باشـیم.
کشـور،  کز اسـتان های سراسـر  براسـاس آمار بدسـت آمده از مجموع ۳۳۳ عضو شـورای پنجم در مرا

۱۸۲ نفـر اصالح طلـب، ۹۰ اصول گـرا و ۶۱ مسـتقل هسـتند.
کنتـرل شـورای پنجـم ۷ مرکـز اسـتان بـه  طـور صدرصـدی در اختیـار اصالح طلبـان و  گفتنـی اسـت 
ج،  کـر کامـل در اختیـار اصول گرایـان اسـت. تهـران، مشـهد، شـیراز، اصفهـان،  بـه طـور  کنتـرل قـم 
کامـل به اصالح طلبان سـپرده  کنتـرل آنهـا به طور  کـه  کالن شـهری هسـتند  بجنـورد و زاهـدان هفـت 
کرمـان، یاسـوج، قزویـن و سـمنان  شـده اسـت. اصالح طلبـان در شـهرهای تبریـز، بوشـهر، سـنندج، 
کثریـت شـهرهای شـهرکرد،  کرسـی های شـورای پنجـم را در اختیـار دارنـد و در مقابـل ا کثریـت  نیـز ا

بیرجنـد، رشـت، زنجـان و سـاری نیـز در اختیـار اصول گرایـان اسـت.
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کز استان ها( تغییرات سیاسی در شورای پنجم )مرا

استانها مراکز  در  پنجم  انتخابات شوراى  نتایج  بررسى 
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شورای پنجم تهران جوان تر شد

شورای پنجم تهران جوان تر شد
کمـی جوان تـر هسـتند ولـی  اعضـای شـورای پنجـم تهـران در مقایسـه بـا اعضـای شـورای چهـارم، 
کـه میانگیـن سـنی اعضـای آن  کـرد  کان جوان تریـن شـورای تهـران، را بایـد شـورای اول معرفـی  کمـا

4۳.۷ سـال بـود.
گذشـت، میانگیـن سـنی اعضـای آن نیـز باالتـر می رفـت، بـه  طوری کـه  هـر چـه از عمـر شـورای تهـران 
شـورای چهـارم بـا میانگیـن سـنی 5۰.۳ پیرتریـن شـورای تهـران را تشـکیل مـی داد ولـی تهرانی هـا بـا 
که البتـه در این  کاهـش دادند  تغییـر ترکیـب شـورا، میانگیـن سـنی اعضـای شـورا را حـدود یـک سـال 
راه، خـروج مسـن ترین عضـو تاریـخ شـورای تهـران یعنـی عباس شـیبانی با ۸5 سـال از شـورای تهران 

کرد. کمـک  کاهـش میانگیـن سـنی شـورای تهـران  بـه 

ح است: میانگین سنی اعضای ادوار شورای تهران به این شر

شورای پنجم:
جوان ترین عضو: بشیر )حجت( نظری با ۳4 سال

مسن ترین عضو: مرتضی الویری ۶۹ سال
میانگین سنی: 4۹.4۲ سال

شورای چهارم:
جوان ترین عضو: محسن پیرهادی با ۳۳ سال

مسن ترین عضو: عباس شیبانی با ۸۱ سال
میانگین سنی: 5۰.۳ سال

شورای سوم:
جوان ترین عضو: علیرضا دبیر با ۳۰ سال

مسن ترین عضو: عباس شیبانی با ۷5 سال
میانگین سنی: 4۷.۸ سال

شورای دوم:
جوان ترین عضو: رسول خادم با ۳۲ سال

مسن ترین عضو: عباس شیبانی با ۷۱ سال
میانگین سنی: 4۶.5 سال

شورای اول:
جوان ترین عضو: محمد حسین درودیان با ۳4 سال

مسن ترین عضو: عباس دوزدوزانی با 5۷ سال
میانگین سنی: 4۳.۷ سال
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شورای پنجم تهران جوان تر شد

تر شد تهران جوان  پنجم  شوراى 
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میانگین سنى اعضاى ادوار شوراى تهران
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خروج پرسنل سپاه و بسیج از شورای شهر تهران

خروج پرسنل سپاه و بسیج از شورای 
شهر تهران

که بـا پیروزی ائتـالف امیـد )اصالح طلبـان( در انتخابات  تغییـر ترکیـب سیاسـی شـورای شـهر تهـران، 
شـورای پنجـم حاصـل شـد، یـک نتیجـه عمـده دیگـر نیـز بـه همـراه داشـت: »خـروج پرسـنل سـابق 

سـپاه و بسـیج از شـورای شـهر تهـران.«
که  کرد  دوره جدیـد شـورای شـهر تهـران، در حالـی از دو مـاه دیگـر رسـما فعالیـت خـود را آغـاز خواهـد 
کـدام از اعضـای آن، از سـپاه و بسـیج بـه شـورا نیامده انـد، تـا شـورای تهـران پـس از ۱۸ سـال،  هیـچ 

کنـد. بـدون حضـور پرسـنل سـپاه، دوران تـازه ای را تجربـه 
شـورای چهارم تهران با حضور ۷ نفر از پرسـنل سـپاه و بسـیج، نظامی ترین شـورای پنج دوره تهران 
کری، محسـن پیرهـادی،  بـوده اسـت. در ایـن دوره پرویـز سـروری، ابوالفضـل قناعتـی، مجتبـی شـا
که پیـش از ورود  کاشـانی و مهـدی چمـران هفـت عضو شـورای شـهر بودند  مرتضـی طالیـی، حبیـب 

به شـورا در سـپاه و بسـیج فعالیت داشـته اند.
شـورای سـوم و دوم نیز 4 عضو با سـابقه فعالیت در سـپاه و بسـیج حضور داشـتند، مهدی چمران، 
کاشـانی، مرتضـی طالیـی و محمـود خسـروی وفـا، نیروهـای نظامـی شـورای  حسـن بیـادی، حبیـب 
سـوم و دوم بودند و در شـورای اول نیز سـه چهره با سـابقه فعالیت در سـپاه حضور داشـت، هرچند 
بـه لحـاظ سیاسـی هـر سـه آنهـا بـا فرماندهـان وقـت سـپاه اختـالف نظـر اساسـی داشـتند. عبدالـه 
کـه سـابقه حضـور در سـپاه  نـوری، عبـاس دوزدوزانـی و محمـد غرضـی سـه عضـو شـورای اول بودنـد 

کارنامـه خـود داشـتند. را در 
کـه بـا بیشـترین عضـو نظامی تشـکیل شـده بود، شـهرداری  خروجـی سـه دوره، دوم، سـوم و چهـارم 
گذاری  محمـود احمـدی نـژاد عضـو بسـیج اسـاتید و شـهردار نظامـی بـه نـام محمد باقـر قالیبـاف و وا
گزارشـی در  در  روزآنالیـن  بـود.  اسـالمی  انقـالب  پاسـداران  بـه سـپاه  پروژه هـای عمرانـی  بیشـترین 
سـال ۱۳۹۳ از قـرارداد ۲۰ هـزار میلیـارد تومانـی شـهرداری تهـران بـا سـپاه خبـرداد و نوشـت: »عیسـی 
از سـوی  اقتصـاد شـهری،  و  مالـی  معـاون  و سـید دادوش هاشـمی،  مقـام شـهردار  قائـم  شـریفی، 
کل سـپاه و رئیس هیات  شـهرداری تهـران و سـرتیپ پاسـدار جمال الدیـن آبرومنـد، معـاون فرمانـده 
مدیـره بنیـاد تعـاون سـپاه بـه همـراه سـید پرویـز فتـاح، مدیر عامـل این بنیـاد، قـراردادی را در تاریخ 
بـرای  مبلـغ  ایـن  دارد.  ارزش  تومـان  میلیـارد  هـزار   ۲۰ کـه  کرده انـد  امضـا   ۱۳۹۳ مـاه  خـرداد  سـوم 
کـه ۱۰ هـزار  گرفتـه شـده  گـذاری پروژه هـای عمرانـی پایتخـت بـه سـپاه بـه مـدت چهـار سـال درنظـر  وا
میلیـارد تومـان آن بایـد بـه صـورت نقـدی از سـوی شـهرداری تهـران پرداخـت شـود. ایـن قـرارداد بـه 
کـه  گـزارش می افزایـد: »مبلغـی  کل سـپاه هـم رسـیده اسـت.«این  امضـای شـهردار تهـران و فرمانـده 
که  شـهرداری ملـزم بـه پرداخـت نقـدی آن شـده، از بودجـه نقـدی شـهرداری تهـران در سـال جـاری 
حـدود ۷ هـزار میلیـارد تومـان تعییـن شـده هـم بیشـتر اسـت. مجمـوع مبلـغ توافق شـده نیـز به طور 
میانگیـن سـالیانه 5 هـزار میلیـارد تومـان اسـت و تقریبـا تمامـی بودجـه عمرانـی شـهرداری را از آن 
کـرد. بـه عنـوان مثـال مصـوب شـده تـا در سـال جـاری، 5 هـزار و ۷۰۰ میلیـارد تومـان از  خـود خواهـد 
کند.« بودجـه شـهرداری تهـران بـه توسـعه عمـران وحمل و نقل عمومـی در پایتخت اختصـاص پیدا 
کسـی خواهـد  حـال بایـد دیـد شـهردار شـورای پنجـم، بـدون عضـوی از اعضـای سـپاه و بسـیج، چـه 

بـود و سرنوشـت قراردادهـای شـهرداری بـا سـپاه چـه خواهـد شـد.
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خروج پرسنل سپاه و بسیج از شورای شهر تهران

تهران ز شوراى شهر  ا بسیج  و  پرسنل سپاه  خروج 
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خروج پرسنل سپاه و بسیج از شورای شهر تهران

نیروهای سپاهی و بسیجی در شورای اول تا چهارم تهران:

دوره چهارمدوره سومدوره دومدوره اول

1

عباس دوزدوزانی: 
کل  فرماندهی 

سپاه پاسداران 
در سال 1358 و 

135۹

 مهدی چمران:
کل  معاون ستاد 
نیروهای مسلح

 مهدی چمران:
کل  معاون ستاد 
نیروهای مسلح

 مهدی چمران:
کل  معاون ستاد 
نیروهای مسلح

2

 عبداله نوری:
نماینده آیت اهلل 
خمینی در سپاه 

پاسداران

کاشانی:  حبیب 
فرمانده حوزه مقاومت 

بسیج و مشاور 
فرماندهی سپاه ناحیه 

غرب تهران

کاشانی:  حبیب 
فرمانده حوزه مقاومت 

بسیج و مشاور 
فرماندهی سپاه ناحیه 

غرب تهران

کاشانی:  حبیب 
فرمانده حوزه مقاومت 

بسیج و مشاور 
فرماندهی سپاه ناحیه 

غرب تهران

3
 محمد غرضی:

عضو ارشد سپاه 
پاسداران

 حسن بیادی:
عضو وزارت دفاع

 حسن بیادی:
عضو وزارت دفاع

 پرویز سروری:
شورای فرماندهی سپاه

4

 محمود خسروی وفا:
 عضو سپاه

عضو شورای بسیج 
ورزش

 مرتضی طالیی:
 فرمانده انتظامی تهران

رییس قرارگاه فرماندهی 
سپاه برخوار و میمه، 

رییس قرارگاه فرماندهی 
سپاه خوانسار

 مرتضی طالیی:
 فرمانده انتظامی تهران

رییس قرارگاه فرماندهی 
سپاه برخوار و میمه، 

رییس قرارگاه فرماندهی 
سپاه خوانسار

5

 ابوالفضل قناعتی:
گردان لشکر  فرمانده 
27 محمدرسول اهلل، 

مدیرعامل باشگاه فجر 
سپاه تهران،مدیرعامل 

موسسه شهید 
گاه خاتم  همت قرار 

االنبیاء )ص(،مسوول 
سازمان ورزش سپاه 

تهران، فرمانده بسیج 
ورزشکاران سپاه تهران

۶

کری:  مجتبی شا
 جانباز و عضو سپاه،

مدیر دفتر ادبیات و ایثار 
کل  بسیج دانشجویی 

کشور،

7
 محسن پیرهادی:

مسئول سازمان بسیج 
شهرداری تهران
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خروج پرسنل سپاه و بسیج از شورای شهر تهران

تهران ز شوراى شهر  ا بسیج  و  پرسنل سپاه  خروج 

www.darsahn.org����: ��رای ��� ���ان

5
پرسنل نظامى

��� ۳ ��� ۴ ��� ۴ ��� ۷

پرسنل نظامى
4

پرسنل نظامى
3

پرسنل نظامى
2

پرسنل نظامى
1

(اعضایى که سابقه فعالیت در سپاه، بسیج و نیروى انتظامى دارند)

���ن ��� ����� 
��� ���� ا����� ������ه ����ی ��ا�� ���ه

������ه ����ی ا������ 
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کز استان ها بررسی نتایج انتخابات شورای پنجم در مرا

بررسی نتایج انتخابات شورای پنجم 
در مراکز استان ها

کز استان ها از سه واقعیت عمده حکایت دارد: بررسی نتایج انتخابات شورای پنجم در مرا

1- نابرابری جنسیتی و تداوم حضور ناچیز زنان در شوراها

بـه  اقلیـت  از  )اصالح طلبـان  اقلیـت  و  کثریـت  ا جایـگاه  شـدن  جابجـا  و  سیاسـی  دگرگونـی   -2
کثریت در شورای چهارم به اقلیت در شورای پنجم تبدیل شده اند.( کثریت و اصول گرایان از ا ا

کز استان ها کثریت مرا 3- تغییر ترکیب شوراها در ا

و  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  شـدن  قطبـی  دو  از  متاثـر  می توانـد  شـوراها  ترکیـب  تغییـر  چرایـی 
گفتمـان اصول گرایـی باشـد ولـی تـداوم نابرابـری جنسـیتی  گفتمـان اصالحـات و اعتـدال بـر  غلبـه 
کاندیداهـای زن،  بـه  و اصول گـرا  از اصالح طلـب  اعـم  و جریان هـای سیاسـی  مـردم  توجهـی  کـم  و 
گـزارش توصیفـی، اطالعـات و آمـار  کـه در بحثـی تحلیلـی بایـد بـه آن پرداخـت. ایـن  پرسشـی اسـت 
دلیـل  بـه  اسـتان ها  کـز  مرا روی  تمرکـز  می دهـد.  بازتـاب  را  کشـور  اسـتان های  کـز  مرا در  انتخابـات 
کشـور اسـت. سـتاد انتخابـات بـه عنـوان مجـری  کامـل از همـه شـوراهای سراسـر  فقـدان اطالعـات 
کرده و براسـاس  کامـل منتخبـان مـردم در شـهرهای مختلف خودداری  انتخابـات، از ارائـه فهرسـت 
کیف منتخبان دسترسـی  کم و  کرده انـد، نمی توان به  کـه فرمانداری هـا اعـالم  کنـده ای  اطالعـات پرا
کـز استان هاسـت، هرچنـد ممکـن اسـت نتایج در سـایر  گـزارش بـر مرا کـرد. از ایـن رو تمرکـز ایـن  پیـدا 

خ داده اسـت. کـز اسـتان ر کـه در مرا شهرسـتان های هـر اسـتان متفـاوت از آن چیـزی باشـد 

اول: تفکیک آمار بر اساس جنسیت
بـه  و ورود ۱۷ زن  اسـالمی  انتخابـات دهمیـن دوره مجلـس شـورای  زنـان در  رکوردشـکنی حضـور 
کـه حضـور زنـان در شـورای پنجـم در قیـاس بـا شـورای  کـرده بـود  مجلـس دهـم، ایـن امیـد را ایجـاد 
چهـارم، از رشـد چشـمگیری برخـوردار باشـد. افزایـش ۲5 تـا ۱۰۰ درصـدی مشـارکت زنـان در مرحلـه 
نتیجـه  ولـی  بـود  داده  افزایـش  را  امیـد  ایـن  نیـز  کشـور،  مختلـف  اسـتان های  در  کاندیداتـوری، 
کاندیداهـای زن حکایـت  کم توجهـی جریان  هـا و احـزاب سیاسـی و رای دهنـدگان بـه  انتخابـات، از 
کـه اصالح طلبـان سـقف سـی درصـدی زنـان در فهرسـت انتخاباتـی  دارد. از معـدود اسـتان هایی 
کـه بگذریـم در بقیـه اسـتان ها نـه تنهـا رای دهنـدگان  کردنـد مثـل تهـران و قزویـن  خـود را رعایـت 
کاندیداهـای زن توجـه نکردنـد بلکـه جریان هـای سیاسـی از جملـه جریـان اصالح طلـب  چنـدان بـه 

گرفتـن در لیسـت های ائتالفـی را رعایـت نکردنـد. نیـز مطالبـه سـی درصـدی زنـان بـرای قـرار 
کرسـی  کـز اسـتان ها، تنهـا 4۰  کرسـی شـوراها در مرا براسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده از مجمـوع ۳۳۳ 
کرسـی باقـی مانـده بـه مـردان سـپرده شـده اسـت. در دوره چهـارم  بـه زنـان اختصـاص یافتـه و ۲۹۳ 
آن در  کرسـی  کـه ۶۳  بـود  کرسـی  اسـتان ها، 4۶۸  کـز  مرا کرسـی های شـوراهای  شـوراها، مجمـوع 

گرفتـه بـود. کرسـی آن بـه مـردان تعلـق  اختیـار زنـان و 4۰5 



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۲۰۱

کز استان ها بررسی نتایج انتخابات شورای پنجم در مرا

ح است: کز استان ها به این شر تعداد زنان در شورای مرا

کرسی: تهران  ۶

کرسی: -  5

کرسی: -  4

کرسی: قزوین  ۳

۲ کرسی: اصفهان، کرج، بوشهر، شهرکرد، بیرجند، مشهد، کرمان، شیراز، بندرعباس، همدان، یزد

ک گرگان، زاهدان، خرم  آباد، ارا کرسی: تبریز، اردبیل، ایالم، بجنورد، رشت،   ۱

کرمانشاه، یاسوج، قم، زنجان، سمنان، ساری کرسی )شورای مردانه(: ارومیه، اهواز، سنندج،   ۰

کالن شـهرهای ایـران بـه حسـاب  کـه در ردیـف  گفتنـی اسـت در دوره پنجـم شـوراها، ۹ مرکـز اسـتان 
کامال مردانه تشـکیل می شـود، حال آن کـه در دوره  می آینـد، شـوراها بـدون حضـور زنـان و بـه  صورت 
کـه اتفاقـا هـر دوی آنهـا نیـز در  کرمانشـاه، مردانـه بودنـد  چهـارم، تنهـا دو مرکـز اسـتان یعنـی سـاری و 

ایـن دوره از حضـور زنـان محروم انـد.

2- تفکیک آمار براساس تغییرات
ترکیـب  تـا  شـد  سـبب  جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  سـایه  زیـر  پنجـم،  شـورای  انتخابـات  برگـزاری 

شـود. زیـادی  تغییـرات  دسـت خوش  سیاسـی،  منظـر  از  هـم  و  فـردی  لحـاظ  بـه  هـم  شـوراها 
کـز اسـتان ها، تنهـا  براسـاس آمـار بدسـت آمـده از مجمـوع 4۶۸ عضـو اصلـی شـورای چهـارم در مرا

استانها مراکز  در  پنجم  انتخابات شوراى  نتایج  بررسى 

�������� ���ر و وب ���� ��را��ی  ��ارش ������ا�ی ��ی ��ا��   :����www.darsahn.org
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کز استان ها بررسی نتایج انتخابات شورای پنجم در مرا

۸۷ نفـر توانسـته رای اعتمـاد مجـدد مـردم را جلـب و بـه شـورای پنجـم راه یابنـد و ۳۸۱ عضـو اصلـی 
شـورای چهـارم دیگـر در میـان اعضـای اصلـی شـورای پنجـم جایگاهـی ندارنـد. جـدول زیر تعـداد راه 

کـز اسـتان ها را نشـان می دهـد: یافتـگان شـورای چهـارم بـه شـورای پنجـم در مرا

۷ عضو: ارومیه

۶ عضو:-

کرمانشاه، رشت، همدان 5 عضو: بیرجند، 

گرگان، ساری، بندرعباس، قم کرمان،  4 عضو: شهرکرد، بجنورد، 

۳ عضو: اردبیل، بوشهر، سنندج، قزوین، زنجان

۲ عضو: اصفهان، تهران، ایالم، یاسوج، سمنان، یزد

ک ۱ عضو: تبریز، اهواز، خرم آباد، ارا

ج، مشهد، شیراز، زاهدان کر ۰ عضو )تغییر ۱۰۰ درصدی(: 

ج، مشـهد، شـیراز و زاهدان روی داده به طوری که از مجموع  کر بیشـترین تغییر در ترکیب شـهرهای 
اعضـای شـورای چهـارم ایـن شـهر حتـی یـک نفـر بـه شـورای پنجـم راه نیافتـه اسـت در واقـع ایـن 
کمتریـن تغییـر هـم در شـهر ارومیـه روی  کـرده اسـت.  ترکیـب ایـن شـهرها بصـورت صدرصـدی تغییـر 
داده اسـت. در ارومیـه از ۱۱ عضـو شـورای پنجـم، ۷ نفـر آنهـا در شـورای چهـارم حضـور داشـته اند. 
کرده اند. از مجموع ۹ عضو شـورای پنجم  کمتریـن تغییـر را تجربـه  کـرد  بعـد از ارومیـه بیرجنـد و شـهر 
بیرجنـد 5 عضـو آن در شـورای چهـارم و از مجمـوع ۷ عضـو شـورای پنجـم شـهرکرد، 4 عضـو آن در 

شـورای چهـارم عضویـت داشـته اند.

آمار سیاسی شورای پنجم
بـر  اعتدال گرایـی  و  اصالح طلبـی  گفتمـان  غلبـه  و  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  شـدن  قطبـی  دو 
کـز  کـه در شـورای چهـارم مرا گفتمـان اصول گرایـی در ایـن انتخابـات، سـبب شـد تـا اصالح طلبـان 
کـه نتیجـه آن  گیرنـد. اتفاقـی  کثریـت قـرار  اسـتان ها، در اقلیـت بودنـد در شـورای پنجـم در جایـگاه ا
را بـه زودی در شـورای عالـی اسـتان ها خواهیـم دیـد و بایـد منتظـر دگرگونـی در ترکیـب شـورای عالـی 

اسـتان ها نیـز باشـیم.
کشـور،  کز اسـتان های سراسـر  براسـاس آمار بدسـت آمده از مجموع ۳۳۳ عضو شـورای پنجم در مرا

۱۸۲ نفـر اصالح طلـب، ۹۰ اصول گـرا و ۶۱ مسـتقل هسـتند.
کنتـرل شـورای پنجـم ۷ مرکـز اسـتان بـه  طـور صدرصـدی در اختیـار اصالح طلبـان و  گفتنـی اسـت 
ج،  کـر کامـل در اختیـار اصول گرایـان اسـت. تهـران، مشـهد، شـیراز، اصفهـان،  بـه طـور  کنتـرل قـم 
کامـل بـه اصالح طلبان سـپرده  کنتـرل آنهـا بـه طـور  کـه  کالنشـهری هسـتند  بجنـورد و زاهـدان هفـت 
کرمـان، یاسـوج، قزویـن و سـمنان  شـده اسـت. اصالح طلبـان در شـهرهای تبریـز، بوشـهر، سـنندج، 
کثریـت شـهرهای شـهرکرد،  کرسـی های شـورای پنجـم را در اختیـار دارنـد و در مقابـل ا کثریـت  نیـز ا

بیرجنـد، رشـت، زنجـان و سـاری نیـز در اختیـار اصول گرایـان اسـت.
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کز استان ها بررسی نتایج انتخابات شورای پنجم در مرا

استانها مراکز  در  پنجم  انتخابات شوراى  نتایج  بررسى 
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چالش های مدیریت شهری و راهبردها

چالش های مدیریت شهری و راهبردها

کاندیداهای مناسب و توانمند 1- شناخت 

کاندیدای اصلح: گی های  ویژ
• اصالح طلبی،
ک دستی، • پا

• داشتن تحصیالت، تخصص و توانمندی اداره امور،
گاه بودن به چالش ها و مسائل جامعه، • آ

• پاسخ گو بودن،

2- حضور در انتخابات و حمایت از آن ها

3- پیگیری مطالبات و نتایج عمل کرد فرد برگزیده شده

سه گام مهم در فرایند انتخابات
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۲۰5

چالش های مدیریت شهری و راهبردها

چالش ها:
کز خدماتی در مناطق مختلف شهرها،  • توزیع نامتعادل و نامتوازن مرا

کیفیت خدمات  کمیـت و  • عـدم وجـود نظـارت سـریع و دقیـق در مـورد تغییرات فضاهای سـبز و 
گردشـگری و فرهنگی، آموزشـی، درمانی، مذهبی، ورزشـی، تفریحی، 

نقـاط  در  مردگـی  شـب  ایجـاد  و  مسـکونی  بافت هـای  در  اداری  کاربری هـای  نامناسـب  نفـوذ   •
شـهر مرکـزی 

راه کارها:
کز خدماتی در مناطق مختلف شهرها، • توزیع نامتعادل و نامتوازن مرا

کیفیت خدمات  کمیـت و  • عـدم وجـود نظـارت سـریع و دقیـق در مـورد تغییرات فضاهای سـبز و 
گردشـگری و فرهنگی، آموزشـی، درمانی، مذهبی، ورزشـی، تفریحی، 

نقـاط  در  شـب مردگی  ایجـاد  و  مسـکونی  بافت هـای  در  اداری  کاربری هـای  نامناسـب  نفـوذ   •
شـهر مرکـزی 

چالش های کالبدی
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۲۰۶

چالش های مدیریت شهری و راهبردها

چالش ها:
کم جمعیتی باال در بافت  های فرسوده، • مساحت بسیار زیاد و ترا

• عدم اعطای وام های نوسازی به  تمام متقاضیان
• وجـود آسـیب ها، ناهنجاری هـا، انحرافـات بـه دلیـل شـکل گیری فضاهـای بی دفـاع شـهری در 

محـالت دارای بافـت فرسـوده
کن در بافت های فرسـوده در صورت  • عـدم امـکان امدادرسـانی و ارائـه خدمـات بـه جمعیـت سـا

وقـوع بحران و اتفاقـات غیرمنتظره

راهکارها:
کافی قبل از بروز هرگونه بحران • اعطای تسهیالت 

• نظارت دقیق بر عمل کرد انبوه سازان و پیمانکاران ساختمانی برای ارائه ساختمانی ایمن
کز امدادرسانی در قلب بافت های فرسوده • احداث مرا

چالش بافت های فرسوده
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چالش بافت هاى فرسوده
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۲۰۷

چالش های مدیریت شهری و راهبردها

چالش ها:
کیفی خدمات حمل ونقل عمومی و نیمه عمومی • عدم نوسازی ناوگان و توجه به ارتقای 

گن های تحت بهره برداری مترو کمبود وا  •
ک مدرن • عدم استفاده از انرژی های پا

کثر معابر کمبود پارکینگ و مدیریت غیرمکانیزه پارک حاشیه ای در ا  •
• نامناسب  بودن معابر شهری و پایانه ها و حمل ونقل عمومی

راهکارها:
• توسعه شبکه های حمل ونقل عمومی و تجهیز امکانات آن ها برای رفاه حال شهروندان

کز ارائه خدماتی در تمام مناطق شـهری در راسـتای دسترسـی  • الزام شـهرداری برای احداث مرا
سریع و آسان

ک  • تخصیـص اعتبارهـای ویـژه بـرای اسـتفاده ناوگان هـای حمل ونقـل عمومـی از انرژی هـای پـا
و غیـر آالینده

چالش حمل و نقل و ترافیک
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چالش حمل و نقل و ترافیک
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۲۰۸

چالش های مدیریت شهری و راهبردها

چالش ها:
ک و عـدم محدودیـت بـرای تردد  • سـهم پاییـن حمل ونقـل عمومـی در اسـتفاده از انرژی هـای پـا

خودروها و وسـایل نقلیه فرسـوده و دودزا در سـطح شـهر
• بی توجهی به رعایت استانداردهای ساختمانی در امر صرفه جویی در مصرف انرژی

• بی توجهی به اعمال سیاست های حمایتی در توسعه انرژی های نو در سطح شهر
کنتـرل آلودگـی پسـماند و  کـم توجهـی بـه  • افزایـش تولیـد پسـماند و عـدم تفکیـک آن در مبـدأ و 
کـز بهداشـتی و درمانـی در شـهرها و عـدم دفـن اصولـی پسـماندهای  فاضـالب بیمارسـتان ها و مرا

ی شهر
کارآمد و متخصص در حوزه های فنی و تخصصی خدمات شهری کمبود نیروهای انسانی   •

راه کارها:
• اختصاص سـهم قابل توجهی از بودجه های شـهرداری ها برای توسـعه شـبکه های حمل ونقل 

عمومـی و تجهیز امکانات
کز ارائه خدمات در تمام مناطق شـهری در راسـتای دسترسـی  • الزام شـهرداری برای احداث مرا

سریع و آسان
کشـورهای موفـق در زمینـه  از تجربیـات  • دعـوت از متخصصـان داخلـی و خارجـی و اسـتفاده 
جمـع آوری، تفکیـک و دفـع پسـماندهای شـهری و حتـی اسـتفاده از پسـماندها بـرای تولیـد انـرژی
به کارگیـری  و  دانشـگاه  در  شـهرداری  وظایـف  ح  شـر بـا  مناسـب  تحصیلـی  رشـته های  ایجـاد   •

شـهرداری ها در  رشـته  ایـن  غ التحصیـالن  فار

چالش محیط زیست و خدمات شهری
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۲۰۹

چالش های مدیریت شهری و راهبردها
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چالش محیط زیست و خدمات شهرى
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۲۱۰

چالش های مدیریت شهری و راهبردها

چالش ها:
• نبود امکانات و تخصص مناسب در دسترس امدادرسانان

• عدم وجود هرگونه برنامه عملیاتی و دقیق برای مدیریت بحران
کافی به شهروندان در صورت مواجه شدن با حوادث و بحران ها • عدم ارائه آموزش 

• وجـود بافت هـای مسـکونی غیراسـتاندارد و فرسـوده در شـهرها و عـدم وجـود اسـتانداردهای 
ساخت وسـاز ضـروری 

• وجود دستگاه های موازی و متعدد در امدادرسانی

راه کارها:
کامـل و تمام عیـار واحدهـای امدادی و ارائه آخرین و به روزترین دسـتاوردهای آموزشـی  • تجهیـز 

به آن ها
ح هـای  گیـری مهارت هـای عمومـی مواجـه بـا بحـران از طریـق طر • اجبـار تمـام شـهروندان بـه فرا

تشویقی
• تهیـه هرچـه سـریع تر برنامه هـای عملیاتـی و برنامه هـای اقـدام سـریع بـرای وقـوع تمـام انـواع 

بحران هـا
• نظارت دقیق بر انبوه سازان و پیمان کاران ساختمانی برای ارائه ساختمانی ایمن

کثری از  گسـل های زلزلـه خیـز شـهری و اطمینـان حدا • عـدم صـدور مجـوز سـاخت و سـاز بـر روی 
رعایت تمامی اسـتانداردهای سـاخت و سـاز

چالش ایمنی و مدیریت بحران
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۲۱۱

چالش های مدیریت شهری و راهبردها
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چالش ایمنى و مدیریت بحران
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۲۱۲

چالش های مدیریت شهری و راهبردها

چالش ها:
• عـدم واقع بینـی در شناسـایی مشـکالت فرهنگـی و اجتماعـی جامعـه و تصمیم گیـری بـر مبنـای 

تفکرات  سـلیقه ای 
کاهش و پیشگیری از آسیب ها و درمان آسیب دیدگان • روشن نبودن جایگاه شهرداری در 

• افزایش معضالت اجتماعی و فرهنگی
کم توجهـی  کافـی از ظرفیـت  مشـارکت های مردمـی در توسـعه خدمـات اجتماعـی و  • شـناخت نا

بـه آنان
• برخوردهای خشن و نامناسب و دور از شأن مردم توسط برخی از مأموران شهرداری

• تحقق نیافتن ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند شهری

راه کارها:
• استفاده از ظرفیت های نهادهای مردمی

کاهش بیکاری و بهبود رفاه اقتصادی شهروندان کثری در راستای  • تالش حدا
• تـالش در راسـتای برنامه ریـزی بـرای فراهـم آوردن فضاهـای فرهنگـی و تفریحـی شـاد و امـن در 

گذرانـدن اوقـات فراغـت شـهروندان بـا تمرکـز ویـژه بـر نیازهـای جوانـان و خانواده هـا راسـتای 
بـا مأمـوران  اقـدام قاطـع در برخـورد  و  از هرگونـه خشـونت توسـط مأمـوران شـهرداری  • دوری 

متخلـف
کارتن خواب ها و جمع آوری متکدیان و تالش در جهت حل مشـکالت  • رسـیدگی سـریع به امور 

آن ها
• راه اندازی سامانه های ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند شهری

چالش های اجتماعی و فرهنگی
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چالش های مدیریت شهری و راهبردها
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چالش های مدیریت شهری و راهبردها

چالش ها:
گـذاری برخـی از موقعیت هـا و امکانـات و سوءاسـتفاده از بیت المـال  • وجـود رانـت و فسـاد در وا

و حقـوق شـهروندان
کافی • بیکاری و وجود شغل هایی با دستمزدهای نا

• منابـع درآمـدی غیراصولـی و غیـر پایـدار شـهرداری ها و عـدم شـفافیت شـهرداری ها در انجـام 
ج شـهرداری ها هزینه هـا و بی اطالعـی عمـوم شـهروندان از درآمدهـا و مخـار

کمبود متخصص در حوزه های برنامه ریزی و بودجه ای شهرداری ها  •
• برخوردهای خشن و دور از شأن با دست فروشان

راه کارها:
• بررسی سریع و بدون مالحظه مسئله فساد و رانت های توزیع شده در شهرداری ها

گرفتن  • ایجـاد و احـداث بازارچه هـای خوداشـتغالی و اعطـای تسـهیالت به متقاضیان بـا در نظر 
اولویـت بـه زنان و جوانان سرپرسـت خانوار

گذاشـتن بـه دست فروشـان و تـالش در راسـتای سـاماندهی و ارتقـای سـطح فعالیـت  • احتـرام 
وزندگـی آن هـا

• بهره گیری از متخصصان در برنامه ریزی امور شهری
• ایجاد درآمدهای پایدار و شفاف سازی درآمدها و هزینه های شهرداری

چالش اقتصاد و معیشت شهری
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براى شوراها اصالح طلبان  راهبردها-برنامه  و  چالش هاى مدیریت شهرى 

www.darsahn.orgمنبع: کمیته  سیاست گذاری و تعیین راهبردهای شورای عالی سیاست گذاری اصالحات

چالش اقتصاد و معیشت شهرى
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چالش های مدیریت شهری و راهبردها
برنامه اصالح طلبان برای شوراها

شـورای عالـی اصالح طلبـان، برنامـه عملـی اصالح طلبـان بـرای اداره شـوراهای شـهر و شـهرداری ها 
کردنـد. در ایـن برنامـه راهبردهـای اصالح طلبـان بـرای حـل مشـکالت  را به صـورت مکتـوب منتشـر 

شـهری و رفـع موانـع و چالش هـای موجـود اعـالم شـده اسـت.
درصحـن، اعـالم برنامـه مـدون توسـط جریان هـای سیاسـی و احـزاب، را اقدامـی دموکراتیـک و در 
کـرده و نسـبت بـه بازنشـر آن جهـت تنویـر افـکار عمومـی  راسـتای افزایـش شـفافیت سیاسـی ارزیابـی 

اقـدام می کنـد.

ح است: برنامه مدون شورای عالی سیاست گذاری اصالحات، به این شر
پادشـاهی و دیکتاتـوری  از سـمت نظام هـای  کشـورها  تاریـخ نحـوه حکومـت و مدیریـت  در طـول 
گـذر زمـان  بـه سـمت حکومت هـای دموکراسـی و مردم سـاالری تغییـر جهـت داده اسـت. مـردم بـا 
کشـورهای  کنون در بسـیاری از  کم بر سرنوشـت و امور زندگی خود شـوند و هم ا کرده اند تا حا تالش 
خ داده اسـت. در نظام های مردم سـاالر، مردم با  جهان این اتفاق با سـازوکار و روش های مختلف ر
حضـور در پـای صندوق هـای رأی بـه حـزب، جریـان و یـا شـخصیت های موردنظـر خـو رأی می دهند 
و مدیریـت امـور را بـه آن هـا می سـپارند. جمهـوری اسـالمی ایـران نیـز بر اسـاس الگوی مردم سـاالری 
کشـور را عمدتـًا بـر اسـاس نظـرات و آرا جمعـی انجـام می دهـد. برگـزاری  دینـی اداره امـور و مدیریـت 
گام در راسـتای  کشـور در سـال ۱۳5۸ اولیـن  همه پرسـی در رابطـه بـا انتخـاب نـوع نظـام حکومتـی 
برقـراری الگـوی مردم سـاالری در تاریـخ جمهـوری اسـالمی ایـران بـه شـمار می آیـد. پـس آن در موارد 
زیـادی و در راسـتای انجـام امـور مختلـف از طریـق برگـزاری انتخابـات نظـر مردم در ارتباط با مسـائل 
مهـم و اساسـی اخذشـده و ایـن فراینـد در آینـده نیـز ادامـه خواهـد یافـت. ازجملـه مهم تریـن امـوری 
گذار شـد مسـئله انتخاب رئیس جمهـور، نمایندگان مجلس  کـه بـرای انتخـاب بـه رأی و نظـر مردم وا
خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی و نمایندگان شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا 

بـوده اسـت. در هـر فراینـد انتخابـات، سـه مرحلـه دارای اهمیـت بسـیار زیاد اسـت.

کاندیداهای مناسب و توانمند الف- شناخت 

ب- حضور در انتخابات و حمایت از آن ها

ج- پیگیری مطالبات و نتایج عمل کرد فرد برگزیده شده

کمال دقت اجرا شـوند تا بتوان در طول زمان شـاهد رفع مشـکالت  هر یک از این سـه مرحله باید با
هـر  شـناخت  شـوند.  شـناخته  کاندیداهـا  بایـد  نخسـت  مرحلـه  در  بـود.  کشـور  و  جامعـه  مختلـف 
کاندیـدا از طریـق برنامه هـای ارائـه داده شـده توسـط افـراد، جناح هـا یـا حـزب حمایت کننـده از وی 
کاندیدای موردنظر حمایت نمود  امکان پذیـر اسـت. پـس ازآن بایـد بـا حضور در پای صنـدوق رأی از 
کاندیـدا، مطالبـات وعـده داده شـده را بـه شـکل فعـال  و در مرحلـه آخـر بایـد در طـول دوره فعالیـت 
ک دسـتی بـه عنـوان مقدمـه واجـب داشـتن تحصیـالت، تخصص و  کـرد. اصالح طلبـی و پـا پیگیـری 
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گی هـای بـارز  گاه بـودن بـه چالش هـا و مسـائل جامعـه و پاسـخ گو بـودن از ویژ توانمنـدی اداره امـور، آ
کاندیدای مناسـب اسـت. یـک 

انتخابات شورای شهر در سال 13۹۶
کـه اسـتحضار داریـد قـرار اسـت تـا بـه حـول و قـوه الهـی در ۲۹ اردیبهشـت سـال ۱۳۹۶  همان گونـه 
انتخابـات دوازدهمیـن دوره ریاسـت جمهـوری و پنجمین دوره انتخابات شـورای اسـالمی شـهرها و 

گـردد. کشـور برگـزار  روسـتاهای 
کـه متشـکل از پیکـره ای واحـد از تمامـی  بـه ایـن مناسـبت شـورای سیاسـت گذاری اصالح طلبـان 
کارآمد اصالح طلب اسـت در راسـتای شـرکت در انتخابات  احزاب و شـخصیت های شناخته شـده و 
ارائـه راه کارهایـی در جهـت رفـع مسـائل و مشـکالت شـهری در قالـب  بـه  شـوراهای اسـالمی شـهر 

کارشناسـی می پـردازد. برنامـه ای منسـجم و 

کشـور، اهم وظایف شـورای شـهر  بر اسـاس قانون تشـکیالت، وظایف و انتخابات شـوراهای اسـالمی 
عبارت اسـت از:

• انتخاب شهردار

کمبودها، نیازها و نارسـایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشـی، بهداشـتی،  • بررسـی و شـناخت 
راه حل هـای  و  اصالحـی  پیشـنهادهای  و  ح هـا  طر تهیـه  و  انتخابیـه  حـوزه  رفاهـی  و  اقتصـادی 

کاربـردی در ایـن زمینه هـا جهـت برنامه ریـزی و ارائـه آن بـه مقامـات مسـئول ذی ربـط

سـایر  و  شـهرداری  امـور  در  مصـوب  ح هـای  طر و  شـورا  مصوبـات  اجـرای  حسـن  بـر  نظـارت   •
تی ما ی خد ن ها ما ز سـا

• برنامه ریـزی در خصـوص مشـارکت مـردم در انجـام خدمـات اجتماعـی، اقتصـادی، عمرانـی، 
فرهنگـی، آموزشـی و سـایر امـور رفاهـی

تأسـیس  و  ارشـادی  امـدادی،  نهادهـای اجتماعـی،  و  انجمن هـا  اقـدام در خصـوص تشـکیل   •
تعاونی هـای تولیـد و توزیـع و مصـرف، تصویـب بودجـه، اصـالح و متمـم بودجه سـاالنه شـهرداری 

و مؤسسـات و شـرکت های وابسـته بـه شـهرداری

• نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر

خ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن و … • تصویب نر

ح وظایـف اعضـای شـورای شـهر و حساسـیت و ضـرورت انتخـاب هوشـمندانه  بـرای درک بهتـر شـر
کـه نماینـدگان شـورای شـهر می بایسـت در راسـتای رفـع آن ها  بـه ذکـر پـاره ای از چالش هـای شـهری 

تـالش نماینـد، پرداختـه می شـود.

کالبدی الف( مهم ترین چالش های 
کـز تجـاری،  کـز خدمـات و فعالیت هـا، ماننـد بیمارسـتان ها، مرا • توزیـع نامتعـادل و نامتـوازن مرا

فرهنگـی، آموزشـی، ورزشـی و … در مناطـق مختلـف شـهرها
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کیفیـت خدمـات  کمیـت و  • عـدم وجـود نظـارت سـریع و دقیـق در مـورد تغییـرات فضاهـای سـبز و 
گردشـگری و فرهنگـی آموزشـی، درمانـی، مذهبـی، ورزشـی، تفریحـی، 

کاربری هـای اداری در بافت هـای مسـکونی و ایجـاد شـب مردگـی در نقـاط مرکـزی  • نفـوذ نامناسـب 
شهر

راه کارهای غلبه بر این چالش ها:
کـز ارائـه خدمـات آموزشـی، درمانـی، مذهبـی، ورزشـی، تفریحی،  • الـزام شـهرداری بـرای احـداث مرا
گردشـگری و فرهنگی در تمام مناطق شـهری در راسـتای دسترسـی سـریع و آسـان همه شـهروندان 

بـه ایـن خدمات
کامـل  کاربری هـای اداری در مناطقـی خـاص از سـطح شـهر و برقـراری امنیـت  • تـالش بـرای تجمیـع 

در تمـام مناطق شـهری

ب( مهم ترین چالش های بافت های فرسوده شهرها:
کرد: از مهم ترین چالش های این حوزه می توان به موارد زیر اشاره 

کـم جمعیتـی بـاال در بافـت   • مسـاحت بسـیار زیـاد و قابل توجـه بافت هـای فرسـوده در شـهرها و ترا
فرسوده

• عدم اعطای وام های نوسازی بافت های فرسوده به تمامی متقاضیان نوسازی در بافت
در  شـهری  بی دفـاع  فضاهـای  شـکل گیری  دلیـل  بـه  انحرافـات  ناهنجاری هـا،  آسـیب ها،  وجـود   •

فرسـوده بافـت  دارای  محـالت 
کن در بافت هـای فرسـوده در صـورت  • عـدم امـکان امدادرسـانی و ارائـه خدمـات بـه جمعیـت سـا

وقـوع بحـران و اتفاقـات غیرمنتظـره

راه کارهای غلبه بر این چالش ها:
کافـی و مناسـب بـرای نوسـازی بافت هـای فرسـوده قبـل بـروز  • اعطـای هرچـه سـریع تر تسـهیالت 

هرگونـه بحـران
• نظـارت دقیـق بـر عمل کـرد انبوه سـازان و پیمانـکاران سـاختمانی بـرای ارائـه سـاختمانی ایمـن و 

مناسـب بـه شـهروندان
کـز امدادرسـانی در قلـب بافت هـای فرسـوده بـرای خدمت رسـانی سـریع و مناسـب بـه  • احـداث مرا

کن در ایـن مناطـق شـهروندان سـا

ج( مهم ترین چالش های مربوط به حمل ونقل و ترافیک شهرها:
کرد: از مهم ترین چالش های این حوزه می توان به موارد زیر اشاره 

کیفی خدمات حمل ونقل عمومی و نیمه عمومی • عدم نوسازی ناوگان و توجه به ارتقای 
گن های تحت بهره برداری مترو و عقب افتادگی از اهداف برنامه کمبود وا  •

ک مدرن • عدم استفاده از انرژی های پا
کثـر معابـر  کمبـود پارکینـگ در سـطوح مختلـف شـهر و مدیریـت غیرمکانیـزه پـارک حاشـیه ای در ا  •

شـهر تهـران
• نامناسـب  بـودن معابـر شـهری و پایانه هـا و حمل ونقـل عمومـی جهـت حرکـت و دسترسـی آسـان 

بـرای عمـوم مـردم
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راه کارهای غلبه بر این چالش ها:
• اختصـاص سـهم قابل توجهـی از بودجه هـای شـهرداری ها بـرای توسـعه شـبکه های حمل ونقـل 

عمومـی و تجهیـز امکانـات آن هـا بـرای رفـاه حـال شـهروندان
کـز ارائـه خدمـات آموزشـی، درمانـی، مذهبـی، ورزشـی، تفریحی،  • الـزام شـهرداری بـرای احـداث مرا
گردشـگری و فرهنگی در تمام مناطق شـهری در راسـتای دسترسـی سـریع و آسـان همه شـهروندان 

بـه ایـن خدمات
ک و  • تخصیـص اعتبارهـای ویـژه بـرای اسـتفاده ناوگان هـای حمل ونقـل عمومـی از انرژی هـای پـا

غیـر آالینده

د( مهم ترین چالش های مربوط به محیط زیست و خدمات شهری
ک و عـدم محدودیـت بـرای تـردد  • سـهم پاییـن حمل ونقـل عمومـی در اسـتفاده از انرژی هـای پـا

خودروهـا و وسـایل نقلیـه فرسـوده و دودزا در سـطح شـهر
• بی توجهی به رعایت استانداردهای ساختمانی در امر صرفه جویی در مصرف انرژی

• بی توجهی به اعمال سیاست های حمایتی در توسعه انرژی های نو در سطح شهر
کنتـرل آلودگـی پسـماند و  کـم توجهـی بـه  • افزایـش تولیـد پسـماند و عـدم تفکیـک آن در مبـدأ و 
کـز بهداشـتی و درمانـی در شـهرها و عـدم دفـن اصولـی پسـماندهای  فاضـالب بیمارسـتان ها و مرا

شـهری
کارآمد و متخصص در حوزه های فنی و تخصصی خدمات شهری کمبود نیروهای انسانی   •

راه کارهای غلبه بر این چالش ها:
• اختصـاص سـهم قابل توجهـی از بودجه هـای شـهرداری ها بـرای توسـعه شـبکه های حمل ونقـل 

عمومـی و تجهیـز امکانـات آن هـا بـرای رفـاه حـال شـهروندان
کـز ارائـه خدمـات آموزشـی، درمانـی، مذهبـی، ورزشـی، تفریحی،  • الـزام شـهرداری بـرای احـداث مرا
گردشـگری و فرهنگی در تمام مناطق شـهری در راسـتای دسترسـی سـریع و آسـان همه شـهروندان 

بـه ایـن خدمات
درزمینـه  موفـق  کشـورهای  تجربیـات  از  اسـتفاده  و  خارجـی  و  داخلـی  متخصصـان  از  دعـوت   •
جمـع آوری، تفکیـک و دفـع پسـماندهای شـهری و حتـی اسـتفاده از پسـماندها بـرای تولیـد انـرژی
بکارگیـری  و  دانشـگاه  در  شـهرداری  وظایـف  ح  شـر بـا  مناسـب  تحصیلـی  رشـته های  ایجـاد   •

شـهرداری ها در  رشـته  ایـن  غ التحصیـالن  فار

ه( مهم ترین چالش های ایمنی و مدیریت بحران شهر
• نبود امکانات و تخصص مناسب در دسترس امدادرسانان

• عدم وجود هرگونه برنامه عملیاتی و دقیق برای مدیریت امور شهر در شرایط وقوع بحران
کافـی بـرای شـهروندان در صـورت مواجه شـدن بـا حـوادث و  • عـدم ارائـه آمـوزش و اطالع رسـانی 

بحران هـا
اسـتانداردهای  وجـود  عـدم  و  شـهرها  در  فرسـوده  و  غیراسـتاندارد  مسـکونی  بافت هـای  وجـود   •

ضروری ساخت وسـاز
• وجود دستگاه های موازی و متعدد در راستای انجام خدمات امدادی در سطح شهرها
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راه کارهای غلبه بر این چالش ها:
کامل و تمام عیار واحدهای امدادی و ارائه آن • تجهیز 

• آخرین و به روزترین دستاوردهای آموزشی به آن ها
ح هـای  گیـری مهارت هـای عمومـی مواجـه بـا بحـران از طریـق طر • اجبـار تمـام شـهروندان بـه فرا

تشـویقی
انـواع  تمـام  وقـوع  بـرای  سـریع  اقـدام  برنامه هـای  و  عملیاتـی  برنامه هـای  سـریع تر  هرچـه  تهیـه   •

بحران هـا
• نظـارت دقیـق بـر عمل کـرد انبوه سـازان و پیمـان کاران سـاختمانی بـرای ارائـه سـاختمانی ایمـن و 

مناسـب بـه شـهروندان
گسـل های زلزلـه خیـز شـهری و  • عـدم صـدور مجـوز سـاخت و سـاز هرگونـه بنـای سـاختمانی بـر روی 

کثـری از رعایـت تمامی اسـتانداردهای سـاخت و سـاز اطمینـان حدا

و( مهم ترین چالش های مربوط به مسائل اجتماعی و فرهنگی
• عـدم واقع بینـی در شناسـایی مشـکالت فرهنگـی و اجتماعـی جامعـه و تصمیم گیـری بـر مبنـای 

سـلیقه ای  تفکـرات  
کاهش و پیشگیری از آسیب ها و درمان آسیب دیدگان • روشن نبودن جایگاه شهرداری در 

نزاع هـای  و  افزایـش معضـالت اجتماعـی و فرهنگـی در سـطح شـهرها ماننـد طـالق، درگیری هـا   •
و  اجتماعـی  هویت هـای  معضـل  افزایـش  اجتماعـی،  سـرمایه های  و  اعتمـاد  کاهـش  شـهروندان، 

… و  تکدی گـری  و  کارتن خوابـی  فـردی، 
کم توجهـی بـه  کافـی از ظرفیـت  مشـارکت های مردمـی در توسـعه خدمـات اجتماعـی و  • شـناخت نا

نقـش نهادهـای مردمـی )N.G.O( در توسـعه خدمـات اجتماعـی
• برخوردهای خشن و نامناسب و دور از شأن مردم توسط برخی از مأموران شهرداری

• تحقـق نیافتـن ارائـه خدمـات الکترونیکـی و هوشـمند شـهری مرتبـط بـا امـور شـهروندان، توسـط 
شـهرداری ها

راه کارهای غلبه بر این چالش ها:
• اسـتفاده از ظرفیت هـای نهادهـای مردمـی )N.G.O( در توسـعه خدمـات اجتماعـی و بهـا دادن و 

توجـه داشـتن بـه نقـش و جایـگاه شـهروندان در مدیریـت امور شـهری
کاهش بیکاری و بهبود رفاه اقتصادی شـهروندان در حیطه وظایف  کثری در راسـتای  • تالش حدا

و اختیارات شهرداری
• تـالش در راسـتای برنامه ریـزی بـرای فراهـم آوردن فضاهـای فرهنگـی و تفریحـی شـاد و امـن در 

گذرانـدن اوقـات فراغـت شـهروندان بـا تمرکـز ویـژه بـر نیازهـای جوانـان و خانواده هـا راسـتای 
• دوری از هرگونه خشونت توسط مأموران شهرداری و اقدام قاطع در برخورد با مأموران متخلف

کارتن خواب هـا و جمـع آوری متکدیـان و تـالش در جهـت حـل  • رسـیدگی سـریع بـه وضعیـت و امـور 
مشـکالت آن ها

• راه اندازی سامانه های ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند شهری
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ز( مهم ترین چالش های مربوط به اقتصاد و معیشت شهری
گـذاری برخـی از موقعیت هـا و امکانـات و سوءاسـتفاده از بیت المـال و  • وجـود رانـت و فسـاد در وا

حقـوق شـهروندان
کافی برای داشتن زندگی مناسب و شایسته • بیکاری و وجود شغل هایی با دستمزدهای نا

انجـام  در  شـهرداری ها  شـفافیت  عـدم  و  شـهرداری ها  پایـدار  غیـر  و  غیراصولـی  درآمـدی  منابـع   •
شـهرداری ها ج  مخـار و  درآمدهـا  از  شـهروندان  عمـوم  بی اطالعـی  و  هزینه هـا 

کمبود حضور نیروهای متخصص و توانمند در حوزه های برنامه ریزی و بودجه ای شهرداری ها  •
• برخوردهـای خشـن و دور از شـأن شـهروندی توسـط مأمـوران شـهرداری بـا جوانـان و افـراد شـاغل 

در پیشـه های دست فروشـی

راه کارهای غلبه بر این چالش ها:
و  شـهرداری ها  در  توزیع شـده  رانت هـای  و  فسـاد  مسـئله  مالحظـه  بـدون  و  سـریع  بررسـی   •

مـردم عمـوم  بـه  اطالع رسـانی 
گرفتـن  • ایجـاد و احـداث بازارچه هـای خوداشـتغالی و اعطـای تسـهیالت بـه متقاضیـان بـا در نظـر 

اولویـت بـه زنـان و جوانـان سرپرسـت خانـوار
گذاشـتن بـه دست فروشـان به عنـوان شـهروندان شـریف، مسـتضعف و زحمتکـش جامعـه  • احتـرام 

و تـالش در راسـتای سـاماندهی و ارتقـای سـطح فعالیـت وزندگـی آن ها
• بهره گیـری از افـراد متخصـص و توانمنـد در امـر مهـم برنامه ریـزی امـور شـهری بـا توجـه خـاص بـه 

جوانـان و نخبـگان.
و  شـهرداری  هزینه هـای  و  درآمدهـا  شفاف سـازی  و  شـهرداری  بـرای  پایـدار  درامدهـای  ایجـاد   •

آن عمومـی  اطالع رسـانی 

بـا توجـه بـه مجموعـه چالش هـای بیـان شـده در حوزه هـای مختلـف از حیطـه و چارچـوب مدیریـت 
کالبـدی، بافت هـای فرسـوده، حمـل و نقـل و ترافیـک، محیـط زیسـت  شهری)شـامل حوزه هـای، 
اقتصـاد و معیشـت شـهری(  ایمنـی و بحـران، مسـائل اجتماعـی و فرهنگـی و  و خدمـات شـهری، 
کاندیداهای  ضـروری اسـت تـا مـردم فهیـم و بزرگ ایران اسـالمی، با درایت و هوشـمندی با انتخـاب 
گامـی مفیـد  توانمنـد و متخصـص، در بهبـود وضعیـت شـهر خـود و ارتقـاء شـرایط زندگـی خویـش 
در  اصالح طلبـان  تاییـد  مـورد  لیسـت  از  حمایـت  بـا  سـوم،  گام  در  تـا  داریـم  امیـد  بردارنـد.  موثـر  و 
انتخابـات شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا مقدمـات مـردم سـاالری و توسـعه مشـارکت اجتماعـی 

را فراهـم نماینـد.
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ساماندهی دست فروشان آری، ضرب و شتم نه

 ساماندهی دست فروشان آری، 
ضرب و شتم نه!

شـــهرداری مســـوول برخـــورد بـــا متخلفـــان و رفع کننـــده ســـد معبـــر اســـت و بـــرای اجـــرای قانـــون 
امـــکان  آیـــا شـــهرداری  کـــه  اســـت  ایـــن  امـــا پرســـش  نیســـت.  نیازمنـــد مجـــوز مراجـــع قضایـــی 
پیشـــگیری از تخلـــف وجـــرم را نـــدارد؟ آیـــا نمی توانـــد بـــه جـــای برخـــورد قهـــری بـــا متخلفـــان، 
نســـبت بـــه ســـاماندهی دست فروشـــی و تعبیـــه مکان هایـــی بـــرای دست فروشـــان، از وقـــوع تخلـــف 
ـــه دست فروشـــی،  ســـد  ـــا هرگون کســـی اســـت؟ آی ـــا چـــه  کنـــد؟ تشـــخیص ایجـــاد ســـد معبـــر ب جلوگیـــری 

کننـــده معبـــر مجـــرم اســـت؟ معبـــر اســـت؟ آیـــا ســـد 
مـــاده 55 قانـــون شـــهرداری می گویـــد شـــهرداری مکلـــف بـــه رفـــع ســـد معبـــر اســـت و بـــرای ایـــن اقـــدام 
کـــه بـــدون محـــوز در  کســـانی  نیازمنـــد مجـــوز از مراجـــع قضایـــی نیســـت. لـــذا برخـــورد شـــهرداری بـــا 
کـــن عمومـــی و دولتـــی اقـــدام بـــه دست فروشـــی می کننـــد قانونـــی اســـت ولـــی روشـــن نیســـت  اما
کـــه هر گونـــه دست فروشـــی نمی توانـــد مصـــداق  کیســـت. چرا ک تشـــخیص ســـد معبـــر برعهـــده  مـــال

ـــد. ـــر باش ـــد معب س
ـــی  ـــی قانون ـــا دست فروش ـــه آی ک ـــش  ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــه در پاس ـــوه قضایی ـــخن گوی ق ـــنی اژه ای س محس
گـــر مخـــل رفـــت و آمـــد مـــردم و نظـــم عمومـــی نباشـــد نـــه.« او در تشـــریح  هـــم داریـــم، می گویـــد: »ا
دیـــدگاه خـــود می افزایـــد: ســـخن گوی قـــوه قضائیـــه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در ایـــن مـــورد دو بحـــث 
کننـــد مخـــل رفت وآمـــد مـــردم و  کـــه می خواهنـــد دست فروشـــی  گـــر آن جایـــی  وجـــود دارد افـــزود: ا
ـــه می خواهنـــد  ک ـــا نبـــودن جنســـی  ـــودن ی ـــم هم چنیـــن مجـــاز ب ـــون داری ـــه قان نظـــم عمومـــی باشـــد بل
گـــر ایـــن دو منـــع را نداشـــته باشـــند نـــه. هرچنـــد معمـــوال خیلـــی از  ک اســـت ا کننـــد نیـــز مـــال عرضـــه 
ــی آورد و  ــی مـ ــوع،  مثالـ ــرای روشـــن شـــدن موضـ ــتند. او بـ ــردم هسـ ــد مـ ــع رفـــت و آمـ ــراد مانـ ــن افـ ایـ

می گویـــد: 
ـــدارد،  ـــکل ن ـــه مش ـــروش هندوان ـــب ف ـــد خ ـــه می فروش ـــتد و هندوان ـــان می ایس ـــار اتوب کن ـــی  ـــی وانت گاه
گاهـــی هـــم در پیـــاده رو می آینـــد، خـــب ای نجـــا  ـــه فروختـــن مشـــکل دارد،  ـــان هندوان کنـــار اتوب بلکـــه 
ــا و  ــرای تـــردد خودروهـ ــا مانعـــی بـ ــر مزاحمتـــی یـ گـ کل ا هـــم مخـــل رفـــت و آمـــد مـــردم هســـتند. در 

ـــت. ـــکلی نیس ـــد مش کنن ـــه  ـــم عرض ـــازی ه کاالی مج ـــد و  ـــردم نباش م
دکتـــر عبـــاس تدیـــن، حقوقـــدان و اســـتاد دانشـــکده حقـــوق دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی بـــا اشـــاره بـــه 
کـــس اقـــدام بـــه هرگونـــه تجـــاوز و تصـــرف  مـــاده مـــاده ۶۹۰ قانـــون مجـــازات اســـالمی می گویـــد: هـــر 
ک متعلـــق بـــه دولـــت یـــا شـــرکت های دولتـــی  عدوانـــی یـــا ایجـــاد مزاحمـــت یـــا ممانعـــت از حـــق در امـــال
کنـــد بـــه مجـــازات یـــک مـــاه تـــا یک ســـال حبـــس  وابســـته بـــه دولـــت یـــا شـــهرداری ها یـــا اوقـــاف و… 
محکـــوم می شـــود. او می افزایـــد: بنابرایـــن هـــر امـــری تحـــت عنـــوان مزاحمـــت جـــرم اســـت. هرگونـــه 
اشـــغال فضـــای عمومـــی بـــه منظـــور اســـتفاده شـــخصی بـــدون مجـــوز، ســـد معبـــر اســـت و در قانـــون 
کـــه بـــدون دســـتور  55 شـــهرداری تخلـــف شـــناخته شـــده اســـت و بـــه شـــهرداری اجـــازه داده شـــده 

ـــود.  ـــل ش ـــد و وارد عم کن ـــورد  ـــان برخ ـــن خاطی ـــا ای ـــی ب قضائ
گفـــت هـــر نـــوع دست فروشـــی جـــرم نیســـت، بلکـــه پـــاره ای از فعالیت هـــای  از ایـــن رو می تـــوان 
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ساماندهی دست فروشان آری، ضرب و شتم نه

ــد. در  ــررات باشـ ــن و مقـ ــی قوانیـ ــد تخلـــف از برخـ ــی از آن می توانـ ــرم و بخش هایـ ــان جـ دست فروشـ
کـــه وظیفـــه شـــهرداری تنهـــا رفـــع ســـد معبـــر نیســـت،  عیـــن حـــال توجـــه بـــه ایـــن مهـــم ضـــروری اســـت 
ـــی بهتـــر  ـــرای برخـــورداری از زندگ ـــه امـــور شـــهروندان ب بلکـــه ســـاماندهی دست فروشـــان و رســـیدگی ب

نیـــز تکلیـــف شـــهرداری اســـت.

نه! و شتم  آرى! ضرب   ساماندهى دستفروشان، 
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درباره عرصه سوم

سوم عرصه  درباره 
سـازمان غیـر دولتـی و ناسـودبر »عرصـه سـوم« در سـال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان 
کنش گـران مدنـی و شـخصیت های  گروهـی از  کوشـش  نهـاده شـد و بـه ثبـت رسـید. ایـن سـازمان بـه 

گرفته اسـت: علمـی ایرانـی و غیـر ایرانـی در هلنـد بـا اهـداف زیـر شـکل 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
کنش گران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر • ظرفیت سازی سازمان ها، 

کارهای داوطلبانه گسترش اخالق مدنی و فرهنگ  • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی دسترسی، 

گروه های  کنش گران جامعه مدنی و دیگر  گفت و گو بین  • و ایجاد فضایی مناسب برای تبادل نظر، 
اجتماعی

و  سیاسـی  قـدرت  تهدیـد  مقاومـت،  کانـون  مدنـی  جامعـه  سـوم«،  »عرصـه  پایه گـذاران  دیـدگاه  از 
عرصـه قدرت یابـی شـهروندان اسـت. جامعـه مدنـی مرکـز بروز خالقیت هـا، ابتکارات تـازه اجتماعی و 
مدرسـه آمـوزش و تمریـن دموکراسـی، تسـاهل، مـدارا، شـهامت و اخالق مدنی اسـت. جامعه مدنی 

کانـون تولیـد، انباشـت سـرمایه اجتماعـی و عرصـه آزادی، رهایـی و برابـری اسـت. هم چنیـن 
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تعریف جامعه مدنی از منظر عرصه سوم

گونـی اسـت. در میـان ایـن تعاریـف، »عرصـه سـوم« تعریـف زیـر را  گونا جامعـه مدنـی دارای تعاریـف 
بـرای جامعـه مدنـی برگزیـده اسـت:

کـه  از نـگاه »عرصـه سـوم«، جامعـه مدنـی مجموعـه ای از سـازمان های رسـمی و نیمـه رسـمی اسـت 
کثرت گرایـی، صلـح و عدالـت را در سـطح  پایه هـا و رویه هایـی چـون دمکراسـی، همـکاری، حقـوق، 

داخلـی، منطقـه ای و بین المللـی پشـتیبانی و توانمنـد می کننـد.

بـر  فشـار  و  گفت و گـو  راه  از  پیگیرانـه  و  دارنـد  قـرار  دولت هـا  اراده  و  نفـوذ  از  ج  خـار سـازمان ها  ایـن 
نهادهای دولتی، مسـئولیت دولت ها را در برابر حقوق شـهروندی یادآور و خواسـته های شـهروندان 

را مطالبـه می کننـد.

بـر پایـه ایـن تعریـف، »عرصـه سـوم« ماموریـت خویـش را به عنـوان یک سـازمان جامعه مدنـی فراهم 
سـاختن ابـزار، منابـع و فرصت هـا بـرای آمـوزش و همـکاری بـا ایـن سـازمان ها بـرای توانمندسـازی و 

ج ایـران و جوامـع مرتبـط می دانـد. کثرت گرایـی در داخـل و خـار

کـه عـدم رعایت حقـوق بشـر و نبود صلح و دموکراسـی، سـه معضل  »عرصـه سـوم« بـر ایـن بـاور اسـت 
گروه هـای جامعـه  اصلـی جامعـه ایـران اسـت. از ایـن رو می کوشـد تـا ارتقـاء دهنـده ی حقـوق همـه 
گرایـش  سیاسـِی غیـر خشـونت آمیز باشـد. بـرای  و نیروهـای اجتماعـی از هـر جنـس، مذهـب، قـوم و 
اجـرای  سیاسـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  موانـع  بررسـی  دمکراتیـک،  جامعـه  یـک  سـوی  بـه  حرکـت 
تالش هـای  تحقـق  در  سـوم«  »عرصـه  دارد.  اهمیـت  جامعـه  آن  در  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعالمیـه 
گسـترش  جنبـش حقـوق مدنـی، سیاسـی در ایـران، بـرای ظرفیت سـازی، تامیـن نیازهـای آینـده و 

جامعـه مدنـی دموکراتیـک، بـا رهبـران و فعـاالن جامعـه مدنـی ایرانـی همـکاری می کنـد.

ز  ا مدنـی  معـه  جا تعریـف 
سـوم عرصـه  منظـر 
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آن  نقـش  عمومـی،  سـپهر  و  دانشـگاهی  عرصـه  بـه  مدنـی  جامعـه  بازگشـت  بـا  اخیـر  سـال  سـی  در 
از  بـه همیـن دلیـل عـده ای  گسـترش یافتـه اسـت.  بـه شـکل چشـم گیری رشـد و  کنـار  گوشـه و  در 

می نامنـد. نـو  هـزاره  پـروژه  بزرگ تریـن  را  مدنـی  جامعـه  پژوهشـگران، 

گسـترش صلـح و دموکراتیک سـازی، به دلیـل  بنابرایـن جامعـه مدنـی بـه مثابـه عرصـه سـوم در رونـد 
گسـترده تر  گروه هـای اجتماعـی، پیونـد نزدیک تـر و  از توانایی هایـی چـون: نمایندگـی  برخـورداری 
گروه هـای بـه حاشـیه  بـا جوامـع محلـی، پیگیـری خواسـته های آنـان، بازتـاب دادن صـدای مـردم و 
رانـده شـده، فراهـم سـاختن ابزار هـا و فرصت هـای الزم بـرای ارائـه و بیـان دیدگاه هـای شـهروندان، 
توانمنـد سـاختن شـهروندان بـرای پیـکار و تغییـر سیاسـت های عمومـی، سـاختن جهانـی دیگـر و از 

دیگـر بازیگـران توسـعه )دولتـی و خصوصـی( متمایـز می شـوند.

جامعــه مدنــی تــالش می کنــد در الگــوی تــازه توســعه و فراینــد دموکراتیــک ســازی، الگــوی جدیــدی 
کارآمــدی، پاســخ گویی، شــفافیت، نهادینــه ســاختن تنــوع و نظــم انجمنــی در جامعــه  کارآیــی و  از 

ارائــه دهــد.

کــردن هیجان هــای  در چنــد دهــه اخیــر، جامعــه ایرانــی نیــز بــا پایــان جنــگ ایران-عــراق، فروکــش 
گفتمــان توســعه، همــگام  انقالبــی، افــول پوپولیســم، غیرایدئولوژیــک شــدن جامعــه و مســلط شــدن 
ــی  ــی و مــوج ســوم دموکراســی، شــاهد بازگشــت امــا آرام جامعــه مدن ــا دگرگونی هــای جامعــه جهان ب

بــوده اســت.

کانون هـای مقاومت،  در ایـن سـال ها جامعـه مدنـی ایرانـی به رغـم محدودیت هـا و تنگنا هـا و وجـود 
از رشـد، تنوع و پویایی نسـبتا چشـمگیر برخوردار بوده اسـت:

و مدنـی  فعالیت هـای سیاسـی  کـه در صحنـه  گسـترده ای  تغییـرات  از  پـس  و  اخیـر  یـک دهـه  در   
گسـترش جامعـه مدنـی، قدرت یابـی شـهروندان،  خ داده بـه نظـر می رسـد تـالش بـرای  در ایـران ر
دفـاع از آزادی انجمن هـا و حقـوق شـهروندی، تـالش بـرای حفاظـت از محیط زیسـت و تواناسـازی 
کنش گـران جامعـه  محیط هـای سیاسـی و اجتماعـی، از مهم تریـن دغدغه هـا و اهـداف اسـتراتژیک 

مدنـی اسـت.

راه  در  بتواننـد  امیدوارنـد  گسـترده،  دگرگونی هـای  ایـن  بـا  همراهـی  در  سـوم«  »عرصـه  پایه گـذاران 
بـه  و  برداشـته  مثبـت  گامـی  زمانـی  مقطـع  ایـن  در  ایـران  مدنـی  جامعـه  توانمند سـازی  و  پویایـی 

کننـد. کمـک  ایـران  بهتـر جامعـه مدنـی در  شـکل گیری هـر چـه 

از ایـن رو هیـات مدیـره، مشـاوران و همـکاران »عرصـه سـوم« نیـز بـه منظـور تحقـق ایـن اهـداف از 
کارشناسـان و فعـاالن  گـوِن  گونا ترکیـب متنوعـی تشـکیل شـده اسـت. در سـازمان از تخصص هـای 
اسـتفاده شـده  ایـران داشـته اند  تجـارب متنوعـی دربـاره جامعـه  و  یـک پژوهش هـا  کـه هـر  مدنـی 
اسـت. ایـن ترکیـب ناشـی از نـگاه مسـتقل »عرصـه سـوم« نسـبت بـه مسـائل جامعـه مدنـی اسـت.
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منابع

فصل اول: مجلس خبرگان
• مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره چهارم(

مجلس خبرگان

• آمار استانی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان

کاندیداهای خبرگان پنجم • نتایج تعیین صالحیت 
کشور ستاد انتخابات 

• مروری بر آمار مجلس خبرگان رهبری )دوره پنجم(
کشور ستاد انتخابات وزارت 

آمار انتخابات مجلس خبرگان پنجم
وب سایت مجلس خبرگان رهبری

فصل دوم: مجلس شورای اسالمی
• روند تصویب قانون در نظام جمهوری اسالمی ایران

قانون اساسی
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی

• آمار حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی
مجلس شورای اسالمی

• فعالیت های نظارتی نمایندگان در شش ماه اول سال چهارم مجلس نهم
مجلس شورای اسالمی

• تعداد داوطلبان هر استان در انتخابات مجلس
کشور ستاد انتخابات 

• زمان بندی انتخابات ۹4
کشور ستاد انتخابات 
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• آرایش انتخاباتی دولت های پیشین برای ورود به مجلس دهم
خبرگزاری های داخلی

کاندیداهای مجلس دهم توسط هیات های اجرایی • نتیجه تعیین صالحیت 
کشور ستاد انتخابات 

کاندیداها در دو هیات اجرایی و نظارت • مقایسه بررسی صالحیت 
کشور ستاد انتخابات 

هیات نظارت بر انتخابات مجلس )شورای نگهبان(

کاندیداهای مجلس دهم • آمار نهایی بررسی صالحیت 
کشور ستاد انتخابات 

• تعیین صالحیت متهمان به فساد و برخورد دوگانه شورای نگهبان
خبرگزاری های داخلی

شورای نگهبان

• نگاهی آماری به دور دوم انتخابات مجلس دهم
کشور ستاد انتخابات 

• آمار نهایی زنان تایید صالحیت شده در تهران
فرمانداری تهران؛ ستاد انتخابات

• نتایج تعیین صالحیت ها پس از اعالم رای شورای نگهبان
شورای نگهبان

• رای اعتماد مردم به دانشگاهیان و رد صالحیت روحانیون
خبرگزاری های داخلی
کشور ستاد انتخابات 

• ۱۲ سال تالش نافرجام برای نظارت بر دارایی مقامات
مرکز پژوهش های مجلس

 روزنامه رسمی

کاندیداهای انتخابات میان دوره ای مجلس دهم • آمار 
کشور ستاد انتخابات 



مجلس، شوراها و قوانین از دریچه اینفوگرافیک ]عرصه سوم[

۲۳۰

منابع

فصل سوم: شوراهای اسالمی شهر و روستا
کشوری • ساختار شوراها در تقسیمات 

قانون شوراها؛ وظایف و اختیارات

• پروسه انتخاب شهردار
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراها، مصوب مجلس شورای اسالمی

آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار، مصوب هیات دولت

• هشت نکته خواندنی از شوراها
قانون انتخابات شوراها

وب سایت یلدا  )شبکه ای برای مشارکت زنان(

• پروسه انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا

• تقویم انتخابات ۹۶
کشور ستاد انتخابات 

• انتخابات ۹۶، شعبات اخذ رای و هزینه های آن
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا

• میزان مشارکت در انتخابات ادوار شورای شهر و روستا
کشور ستاد انتخابات 

• زمان بندی انتخابات شوراها
دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا

• جرایم انتخاباتی و ستادهاى مسئول
قوه قضاییه ایران

کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا • آمار 
کشور ستاد انتخابات 

کالن شهرها )دوره پنجم( • زنان در شورای 
کشور  گزارش فرمانداری های سراسر 

کالن شهرها وب سایت شوراهای 

کز استان ها( • تغییرات سیاسی در شورای پنجم )مرا
کشور  گزارش فرمانداری های سراسر 
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منابع

کالن شهرها وب سایت شوراهای 

• شورای پنجم تهران جوان تر شد
شورای شهر تهران

• خروج پرسنل سپاه و بسیج از شورای شهر تهران
شورای شهر تهران

کز استان ها • بررسی نتایج انتخابات شورای پنجم در مرا
کشور  گزارش فرمانداری های سراسر 

کالن شهرها وب سایت شوراهای 

• چالش های مدیریت شهری و راهبردها
کمیته سیاست گذاری و تعیین راهبردهای شورای عالی سیاست گذاری اصالحات

• سامان دهی دست فروشان آری، ضرب و شتم نه!
ماده 55 قانون شهرداری

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسالمی
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