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بارزترين ويژگـی انـتـخـابـات دومـيـن دوره               
شوراهای اسالمی شهر و روستا در نهم اسفنـد،         
نه شرکت بلکه عـدم شـرکـت و رويـگـردانـی                

در ايـن    .   گسترده مردم از اين رای گيـری بـود         
انتخابات، طبق گزارش وزارت کشور، فقط حدود       

 ميليون نفر شرکت جستنـد، در حـالـی کـه               ۱۶
جمعيت واجد شرايط شرکت در انـتـخـابـات در          

.  ميليون نفر برآورده می شـود ۴۱ايران، بيش از   
بر اين مبنا، ميزان مشارکت در اين انـتـخـابـات             

 درصد بوده است، در حـالـی کـه در             ۳۹حدود  
انتخابات نخستين دوره شوراها، ايـن نسـبـت،           

 .  درصد اعالم شده بود۶۴حدود 
حتی در انتخابات بی رونق ديگر بر انـتـخـابـات            
نمايندگان مجلس بی خاصيت ديگر، يعنی مجلس       

، بر پـايـه آمـار      ۱۳۷۷در آبان " خبرگان رهبری" 
 ۴۸ ميليون نفر، يعنی حدود   ۱۸دولتی، نزديک به  

البته .   درصد واجدين شرايط، شرکت کرده بودند     
در قياس بين ميزان مشارکـت در انـتـخـابـات              
مختلف، اين را هم نبايد از نظر دور داشت که در           
انتخابات دوره های گذشته، امکان و احـتـمـال            

و پر کردن صندوقها بيشتـر بـوده     "   رای سازی" 
 خرداد،  ۲در همان انتخابات    "   چنان که مثال  .   است

هـفـت   " بر پايه شواهد و قرائن موجود، استخراج        
رای به نام ناطق نوری، و در نتيجه رقـم   "   ميليون

 . کل رای دهندگان، غير واقعی بوده است"  ميليونی۳۰"
دقيق از مـيـزان   "  اما برای رسيدن به رقمی نسبتا 

مشارکت در انتخابات دوميـن دوره شـوراهـا،           
بايستی برآوری از تعداد واقعی دارندگـان حـق          
رای در حوزه هايی که انتخابات برگزار می شد،         

" ستاد انتخابـات  " بر اساس اعالم    .   به دست آورد  
وزارت کشور، اين انتخابات قرار بود که حـدود          

 هزار روسـتـا     ۳۰هزار شهر و شهرک و بيش از        
انـجـام   )   که جمعيت شان بيش از صد نفر اسـت        ( 

لکن در همان مرحلـه پـايـان ثـبـت نـام                .   شود
داوطلبان، در ديماه گذشته، معلوم گرديد کـه در        

به گزارش برخی روزنـامـه     ( تعدادی از روستاها    
کانديدايی وجود  "   اصال)    درصد آنها  ۱۰ها حدود   

ندارد و در برخی از روستاها و شـهـرهـا هـم               
در .   تعداد کانديداها از حد نصاب الزم کمتر است       

هر صورت، اگر عده کل جمعيت واجد شرايط را    
اين انتخـابـات   "   در شهرها و روستاهايی که عمال 

 ميليـون نـفـر در نـظـر            ۳۶انجام گرفت، حدود    
 ميليون رای دهنده، ميزان     ۱۶بگيريم، با توجه به     

بر پـايـه     .    درصد خواهد بود   ۴۴مشارکت حدود   
گزارشها ی مسئوالن وزارت کشور هم حداکـثـر      

 درصد از واجدين شرايط در انتخابات نـهـم           ۴۹
 . اسفند شرکت داشته اند

جدا از فضای عمومی سياسی و اجتماعی جامعه        
ما در اين ايام، تعداد داوطـلـبـان عضـويـت در               
شوراهای اسالمی اين دوره هم نشانه آشکـاری        

در .   از بی رونقی انتخابات در پـيـش رو بـود              

 هزار  ۳۳۴انتخابات چهار سال پيش، نزديک به       
داوطلب در روستاها و شهرها ثبت نـام کـرده      

تعدادی و يا اعالم    "   صالحيت" بعد از رد    .   بودند
انصرات تعداد ديگری از آنها، در مجموع، بيش        

 هزار نامزد در رقابت انتخاباتی بـاقـی      ۲۹۷از  
مانده بودند که رای دهندگان از بـيـن ايـنـهـا               

عضو اصلـی و عـلـی        (  هزار نفر    ۱۹۷بايستی  
امـا در    .   شوراها را بـرمـی گـزيـدنـد           )   البدل

انتخابات امسال، کل تعداد ثبت نام کـنـنـدگـان           
 هزار نفر بودند که پـس از اعـالم            ۲۲۵حدود  

 هـزار   ۲۱۱، حدود   " صالحيت" انصراف و يا رد     
از .   نفر از آنها در فهرست نهايی جای داشتـنـد         

شـامـل   (  هزار نفر عضو شوراها      ۱۷۰بين آنها   
 هزار عضو عـلـی   ۶۰ هزار عضو اصلی و      ۱۱۰
بـديـن سـان، در        .   انتخابات می شـدنـد    )   البدل

 درصـد  ۳۰مقايسه بين دو انتخابات، نزديک به       
افت در تعداد داوطلبان عضويت در شوراهـای        

 . اسالمی مشاهده می شود
در اين دوره از انتخابـات شـوراهـا کـه هـم                

که از سوی وزارت کشـور       "   ( هياتهای اجرائی " 
کـه از    "   ( هياتهای نظـارت " و هم   )   تعيين ميشود 

جانب مجلس و يا نمايندگان مـجـلـس در هـر          
در دسـت اصـالح       )   استان انتخابات می شـود   

طلبان حکومتی بود، تعداد کانـديـداهـايـی کـه            
آنها رد شد نسبت به دوره قـبـلـی            " صالحيت" 

" هيات مرکزی نظارت" به گفته رئيس .   کمتر بود 
آنـهـا در     "   صالحـيـت  " بر انتخابات، کسانی که     

هياتهای اجرائی و نظارت مورد تـايـيـد قـرار            
  درصد کل داوطلبان بودند کـه، از     ۳/ ۵نگرفت  

 درصد به واسطه نـداشـتـن        ۲اين ميان، حدود    
و حدود يک درصـد هـم بـه           "   شرايط ابتدائی " 

در انتخابـات  .   بوده است"   مسائل سياسی " دليل  
نهم اسفند، برای نخستين بار، فهرست هايی از        
کانديدا ها در تهران و بعضی شهرهای ديـگـر      

نـهـضـت    " و   "   ملی مذهـبـی   " از طرف نيروهای    
از ايـن رو،      .   هم رسما ارائه شد   "   آزادی ايران 

برخی از تحليلگران و يا جـريـانـات طـرفـدار              
آزادتـريـن   " هـم آن را        "   جبهه دوم خـرداد     " 

 .  ناميدند۱۳۶۰بعد از سال " انتخابات
از نظر ميزان مشارکت زنان برای عضويت در        

 ۵۷۸۶شوراها ، از ميان کل ثبت نام کننـدگـان            
در قياس بـا  . درصد، زن بوده اند۶/۲نفر، يعنی  

دوره قبلی، تعداد نامزدهای زن در ايـن دوره       
کاهش، ولی نسبت آنها به کل نامزدها، انـدکـی          

اما توزيع اين تعداد قليل در .   افزايش يافته است  
سطح کشود نيز يکنواخت و متـعـادل نـبـوده،            

نسبت نامزدهـای زن بـه کـل           "   چنان که مثال  

 ۷نامزدها در استان های تهران و يـزد حـدود              
درصد و در استانهای آذربايجان، کرمـانشـاه و         

 . لرستان حدود يک درصد بوده است
اما از لحاظ چگونگی توزيع مـيـزان مشـارکـت             
مردم در بين استانهای کشور، ضمن آن که افـت          
" شرکت در همه جا، به غير از دو استان، کـامـال            

محسوس بوده است، اختالفات زيادی در مـورد         
بيشتـريـن   .  درصد شرکت کنندگان ديده می شود 

نسبت مشارکت اين بار از آن استان سيستان و          
بلوچستان است که، طبق آمـار ارائـه شـده از             

 درصـد واجـديـن       ۷۸/ ۶۶"   ستاد انتخابات " طرف  
 . شرايط در آنجا در انتخابات شرکت کرده اند

 ۶۲ميزان مشارکت در اين استان در دوره قبلی   ( 
مقام دوم مربوط به اسـتـان        ) .   درصد بوده است  

کم جمعيت کهکيلويه و بويراحمد است که نسبـت         
ايـن  (  درصد بوده اسـت       ۷۸/ ۶۴مشارکت در آن    

 درصد رکـورد    ۹۳استان در دوره پيشين با رقم       
به نظر مـی رسـد کـه          )   دار ميزان مشارکت بود   

مناسبات ايلی و عشيره ای و يا رقابتهای طايـفـه           
ای و محلی، عالوه بر دخالتهای مؤثرتر مسئوالن        
اداری، همچنان يکی از عوامل مهـم در حصـول           

در استان هرمزگان   .   اين نتايج محسوب می شود    
نيز که در انتخابات قبلی شوراهای مـحـلـی آن،            

 درصد شرکت کرده بودند، ايـن دفـعـه            ۲۹فقط  
 درصـد    ۶۶نسبت شرکت کنندگان به بـيـش از           

دو استان هرمزگان و سيستـان و        .   رسيده است 
بلوچستان، دو استثناء در قاعده کاهش چشمگير        
تعداد رای دهندگان در انتخابات نهم اسفـنـد در           

به عـنـوان   .   همه مناطق کشور، به حساب می آيند   
 ۳۱ به   ۵۰مثال، درصد مشارکت در استان قم از      

 درصـد و در        ۴۲ بـه      ۶۴درصد، در يزد از       
 درصـد کـاهـش        ۴۷ به   ۶۴آذربايجان شرقی از    

 . يافته است
نسبتهای مذکور در باال دربرگيرنده کل شـرکـت         
کنندگان در کليه حوزه ها، اعـم از روسـتـاهـا،               
شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ، در سـطـح           

اگر نگاهی به ميزان مشـارکـت در          .   استان است 
برخی شهرهای بزرگ بيندازيم، احتالف موجـود       
ميان اين حوزه هـا و حـوزه هـای واقـع در                   
شهرهای کوچک و روستاها در زمينه افت شديـد   

 . درصد مشارکت هم روشن تر می شود
بر پايه گزارشهای وزارت کشور، نسـبـت رای           

 ۱۲/ ۳دهندگان به کل واجدين شرايط در اصفهان        
 ۲۴ درصد، در مشهد ۱۸درصد، در شيراز حدود  

 درصد، در رشت و سنـنـدج   ۲۵درصد، در تبريز  
 درصـد و در        ۴۰ درصد، در زنجان      ۳۵حدود  

و فـراتـر از     .   درصد بوده است۴۶زاهدان حدود  

 

 انتخابات بی رمق شوراهای بی خاصيت

 ۱۳۸۱اسفند  ماه     ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 
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آن، در اين شهرها و بسياری ديگر از شهر هـای           
 تا ۲بزرگ، تعداد آرای منتخبان شوراها فقط بين       

امـا  .    درصد کل دارندگان حق رای بوده است       ۱۰
بارزترين نمونه رويگردانی مردم از اين انتخابات     

، از اهـمـيـت و          " شهر تهران بوده کـه، طـبـعـا         
 .حساسيت بسيار بيشتري هم برخوردار است

تعداد كل كساني كه جهت عضويت در شـوراي           
 نفر ۱۵۰۰شهر تهران ثبت نام كرده بودند، حدود   

برخـي از آنـهـا       “   صالحيت”بودند كه بعد از رد  
و اعالم انصراف برخي ديـگـر،       )    درصد ۵حدود  ( 

 نفر ۱۲۰۰ نفر زن و ۲۰۰شامل (  نفر   ۱۴۰۰حدود  
هرچنـد  .   در فهرست نهائي باقي مانده بودند)   مرد

كه اين تعداد، در مقايسه با عده اعضاي شـوراي          
)  عضو عـلـي الـبـدل        ۶ عضو اصلي و   ۱۵( شهر  

بسيار زياد به نظر مي رسد، لكن بايد يادآور شد          
كه در دوره پيشين تعداد نامزدهاي انتخاباتي در        

شـامـل حـدود      (   نفر   ۴۸۰۰اين حوزه نزديك به     

 ۱۳۸۱اسفند  ماه     ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

من در باورهای شکسته،    .   گونه عارفانه می گريم   
در عشق های کورشده ، در بن بست هـای گـم              

دوبـاره  .   گشته که زمانی با آن ها گم شده بـودم         
 .تو را يافته ام

در .   چگونه تو را کم رنگ نموده اند        !   ۶۷تابستان  
آن سرزمين رنج و وحشت برای لقمه ای نان کـه        

چگونه ستار ،   .   از زحمتی جان کاه بدست می آيد      
فرزند دوست دوران جوانی مـادرم ، فـرهـاد ،              

را در تو به صالبه کشـيـدنـد و      . . .   برادر رفيقم و  
مرا و امثال مرا در ازدحام کوچه های بی راهـه             
گم کردند و امروز چه سخت فقط به اشاره ای از       

آن هـم در      .   خاطراتت در روزنامه رسـيـده ام        
شرايطی که در درياچه های کف کرده خـاطـرات          
خود با جانی سخت در تالطم و سخت زخمی هم          
چون ماهی قزل آال در خـالف جـهـت زنـدگـی               

 .روزمره انسانی قرار گرفته ام
. چگونه تو را زنـده نـگـاه داريـم            !   ۶۷تابستان  

انتقامت را از آن جانيان قرون وسطايي برگرفتـه         
و مرهم بر دل زخميان مردمان آن دوران ، از              

چگونه آن ها و تمام معنـاهـای   .   جمله خود باشيم 
زشت و کريه مثل آن ها را به بن بست ظـلـم و                
ستم کشانده و هم چنان در کوچه های بی راهـه           

 .هم رنگ عشق انسانی گم نگرديم
به دنبال يک معنا ، يک صالبت ، به دنـبـال يـک                

به دنبالت مـی گـردم       .  انسجام تا اين جا آمده ام 
 ، در سـال هـای     ۶۷ و تابستان های     ۶۷تابستان  

تو را با تمام معـنـايـت ،      .   ۵۷ و بعد از     ۵۷قبل از   
تداومت ، عشق هايت ، باورهايت ، نشکستنت ، نه         
گفتنت ، نفروختنت ، قداستت  و تداومت را که در           

می خواهيم البته نه با تکـرار  . بستر تو خفته است 
مکررات طول تاريخ ايران ، بلکه و صد البته برای       

 .زندگی بهتر هميشگی فرزندان آن مرز و بوم
 

  ن-دوست دارتان سيمين 

گفتم که روابط صميـمـانـه بـا          
دختران و پسران را با حرکـت       
. غيراسالمی اشتباه گرفته ايـد     

من تنها وظيفـه دارم کـه بـه            
باالبردن سطح علمی  در زمينه      
توليد به دانشجويان مـراجـعـه       

رئيس شورای اسالمی کـار      .   کننده کمک نمايم  
از زور بی سوادی و عدم فهم با عصبانيـت و            
بدون آن که حتی کلمه خانم و يا بـه اعـتـقـاد                
خودشان خواهر را به زبان بـيـاورد بـه مـن              

در .     فالنی کاری نکن که اخراجت کـنـم        :   گفت  
کاری را که هميشه می کنيد :   جوابش تنها گفتم    

و بی هيچ منطقی تا به حال انجام داده ايد ادامه     
 .دهيد

بعد از اين جلسه کذايي بود که حکم اخـراج را            
 روز اقدام بـه پـرونـده         ۱۰صادر و در عرض     

سازی توسط چند جيره خوار خود تـنـهـا بـه             
اتهام داشتن روابط انسانی با مـحـيـط کـارم              

 ....نمودند و 
 

 نامه دوم
عشق نوجوانيم  .   من از ازدحام کوچه می گذرم     

ديشـب تـا     .   مرا دور زده و تب دار کرده است       
نزديکی های صبح چند بار واقعه دهشـتـنـاک           

 در   ۶۷اعدام زندانيان سياسی در تـابسـتـان          
زندان های مخوف جمهوری اسالمی را مـرور        

به راحتی خوردن يک ليـوان  .  کرده و لرزيده ام 
 .آب ، همه اعدام شده اند

صبح برای خريد نان راهی فروشگاه شـده و           
در بين راه خود را يافته ام که چه عارفانه بـه             
رود کنار محله خانه کوچک خود می نـگـرم و           
در اين سرمای جان کاه چه گرمايي از عشق و          

من در ازدحـام    .   ايمان در دلم جای گرفته است     
کودک درون من نيز بـيـدار    .   کوچه گم نشده ام   

گشته ، عشق در من چگونه متبلور شده که اين         

 نامه اول
خالـه  .   بعدازظهر بود که به خانه رسيدم۵ساعت  

و همسرش که به علت مشکل قلبی جراحی شـده          
بود آن روز در منزل ما بودند تـا فـردا راهـی                

از کارخانه زنگ زدند که بـا مـن           .   اردبيل شوند 
بـنـا بـه      :   گـفـت     .   خودم هستم: گفتم . کار دارند 

تصميم کميته انظباطی شما از کار اخـراج شـده           
ايد و ديگر فردا الزم نيسـت سـرکـار حـاضـر               

 .گوشی را گذاشته و بهتم زد. شويد
فردا صبح به کارخانه رفتم و دم در با مـامـوان         

از آن ها برگه اخراج خـود       .   حراست روبرو شدم  
را که حتی حاضر به دادن آن هـم نـبـودنـد در          

دو روز   .   خواست نمودم و باالخره آن را گرفتـم    
بعد به اداره کار اسالم شهر مراجـعـه و اعـالم            

 سال کار صادقـانـه در     ۱۸بعد از .  شکايت کردم 
پست های مختلف و اين اواخر به عنوان مسئـول        
بانک های اطالعاتی شرکت ، با يک مکالمه تلفنی،         
آن هم بعد از وقت اداری حکم اخراجم را ابـالغ       

. از همکارانم پـرس و جـو کـردم           . کرده بودند 
 روز   ۱۰فهميدم داستان اخراج به مجادله ای که        

پيش با رئيس کميته انضباطی شـرکـت داشـتـم            
مجادله بر سر اين که چرا در کتـاب         .   برمی گردد 

. خانه دخترها و پسرها را از هم جدا نـکـرده ام            
چرا روابطم با دانشـجـويـان دخـتـر و پسـر                 

چرا مـقـنـعـه ام         .   صميمانه و غير اسالمی است    
. چرا کتانی سفيد مـی پـوشـم        .   خيلی جلو نيست  

چرا به مسافرت های زيارتی انجـمـن اسـالمـی            
نرفته و چرا در نمازهای جماعت ظهـر شـرکـت            

به آن هـا     .   بارها در مقابلشان ايستادم   .   نمی کنم 

 
نامه هاي 
 رسيده

بود كه در مرحله نهائي نـزديـك بـه         )    زن ۶۵۰
 نفر از آنها در رقابت انتخاباتي حضـور    ۴۰۰۰
بنابراين در اينجا نيز کـاهـش شـديـد           .   داشتند

کانديداها بيانگر سرد شدن فضای حـاکـم بـر           
ولی اعالم انحالل شورای شـهـر   .   انتخابات بود 

تهران، در پی کشمکشهای فـراوان درونـی و           
 ديماه گذشته، يعنی در کمتر   ۲۴بيرونی آن، در    

از دو ماه به برگزاری دومين دوره انتـخـابـات      
 . شوراها، آن فضا را باز هم سردتر ساخت

در انتخابات چهار سال پيش، تعداد کل شرکت        
کنندگان در انتخابات شورای شـهـر تـهـران             

 ۳۱ هزار نفر، يـعـنـی      ۴۸۰حدود يک ميليون و  
اما در انتـخـابـات    .  درصد واجدين شرايط، بود 

اخير، طبق گزارش وزارت کشـور، کـل آرای           
 هـزار    ۵۶۲اخذ شده در اين حوزه تنها حدود         

 درصد دارندگان حق رای ۱۰/ ۲رای، يعنی فقط  
اين درصد، پاييـن تـريـن نسـبـت          .  بوده است 

مشارکت در مقايسه با ساير حـوزه هـا، و در              
قياس با انتخابات در تهران در دوره های مختلف   

مـحـسـوب مـی       )   غير از انتخابات مياندوره ای     ( 
 . شود

تعداد آرای نفر اول منتخب برای شورای شـهـر           
در انتخابـات قـبـلـی        (  هزار رای    ۱۹۳فقط حدود   

و نفر پانزدهم نزديک بـه  )    هزار رای۵۸۸بيش از   
 ۱۹۲در انتخابات قبلی بـيـش از         (  هزار رای ۸۶

بدين ترتيب،  نسبت آرای     .   بوده است )   هزار رای 
 درصد، و   ۳۴نفر اول به کل آرای ماخوذه حدود      

اما هـرگـاه   .    درصد آن آراست۱۵نفر آخر حدود  
اين تعداد آرا را با عده کل واجدين شـرايـط در             
شهر تهران بسنجيم،  می بينـيـم کـه نـفـر اول                 

 درصد و نفر آخر تنها بـا        ۴شورای شهر تنها با     
 درصد آرای شـهـرونـدان تـهـرانـی واجـد            ۱/ ۸

 . شرايط،  به اين شورا راه يافته اند
 


