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  ثغوِ تؼبلی

 جَاًبى  -سًبى عزهبیِ اجتوبػی –اًتخبثبت  

  همذهِ

کِ تَجِ پيؼ رٍ ثَدى اًتخبثبت ًْن هجلظ ؽَرای اعالهی ٍ اّويت ٍیضُ آى در ؽزایظ کًٌَی هغئلِ ایغت 

. ثغيبری اس ًخجگبى عيبعی ٍ جزیبًبت هَجَد را ثيؼ اس اًتخبثبت ّبی گذؽتِ هجلظ ثِ خَد جلت ًوَدُ اعت

ؽزایظ ثيي الولل ٍ اًمالثْبی هٌغمِ ٍ تالػ دؽوٌبى ًظبم در هؾبثِ داًغتي ؽزایظ ایزاى ثب کؾَرّبی در حبل 

ُ ػظين اجتوبػی هلت ٍ کوزًگ ًوَدى هؾبرکت اًمالة ًؾبى اس خَاثْبی آؽفتِ آًبى ثزای جذا ًوَدى عزهبی

ٍ الجتِ ؽَاّذ ٍ اعالػبت هَجَد ًؾبى دٌّذُ آى اعت کِ دؽوٌبى پزٍصُ عزاحی ؽذُ . هزدم در اًتخبثبت دارد

را ثِ ؽکلی دیگز ٍ ثب رٍؽْبی حغبة ؽذُ ٍ ثب اعتفبدُ اس جزیبًبت فتٌِ گز ٍ هٌحزف ثبر دیگز  88در اًتخبثبت 

هيبى هَعغبت هغبلؼبتی ٍ ثٌيبدّبی صْيًَيغتی تحليل ّبی سٍد ٌّگبم خَد را در ایي راثغِ رلن ثشًذ ٍ در ایي 

اس عَی دیگز پيچيذگی ؽزایظ عيبعی ثب تَجِ ثِ فؼبليت جزیبى فتٌِ ٍ جزیبى اًحزافی ٍ ًيش عْن . ارائِ دادُ اًذ

. ٍحذت ججِْ اصَلگزا گزدد خَاّی ثؼضی اس ؽخصيتْب ٍ جزیبًبت اصَلگزا کِ هی تَاًذ هٌجز ثِ هخذٍػ ًوَدى

جْت ... اّويت تَجِ ثيؾتز احشاة ٍ جزیبًبت عيبعی در جْت ثصيزت ثخؾی ٍ آگبّی ثخؾی اهت حشة ا

ؽبیذ آى رٍسی  .حضَر ّزچِ پزرًگ تز ٍ آگبّبًِ تز در اًتخبثبت هجلظ ًْن ؽَرای اعالهی را هتذکز هی عبسد

هی داؽتٌذ ٍ فزهَدًذ جوَْری اعالهی ًِ یک کلوِ کوتز اصزار ٍ پبفؾبری ثز جوَْری اعال( رُ)کِ حضزت اهبم

تَجِ ثِ اّويت ایي دیذگبُ اعتزاتضیک حضزت اهبم در همبثلِ ثب سیبدُ خَاّبى ٍ عْن . ًِ یک کلوِ ثيؾتز

خَاّبى اس اًمالة هی ؽذ ٍ ثبیذ گفت اهزٍس در دِّ چْبرم اًمالة اعالهی اّويت ًظبم جوَْری اعالهی ٍ 

در لبًَى اعبعی جوَْری  .دم عبالری دیٌی ثيؼ اس ّز سهبى دیگز هؾخص گزدیذُ اعتًظبهی هجتٌی ثز هز

کِ ثز اعبط ّويي . ثب تأکيذ آراء ػوَهی در ادارُ کؾَر دارد اعالهی ایزاى اصَل هتؼذدی اؽبرُ ثز ًمؼ هزدم

ادارُ اهَر اصل ؽؾن لبًَى اعبعی صزاحت ثز . اصَل، ًظبم هجتٌی ثز هزدم عبالری دیٌی پی ریشی هی گزدد

ٍ ًؾبًِ ّبی ایي ًَع ًگبُ در جبی جبی لبًَى اعبعی . کؾَر ثب اتکبء ثِ آراء ػوَهی اس عزیك اًتخبثبت دارد

هؾَْد اعت تب آًجب کِ تٌْب جْت ًْبدیٌِ کزدى هؾبرکت هزدم در ادارُ کؾَر ّفت اصل اس لبًَى اعبعی ثِ 

ثٌيبًگذار جوَْری اعالهی ایزاى ثِ هؾبرکت ٍ دخبلت  هجٌبی ایي ًگبُ(. 106تب  100اصل )اهَر ؽَراّب پزداختِ

هزدم در اهَر ٍ تصويوبت کالى کؾَر، فزاّن آٍردى عزهبیِ اجتوبػی ثزای ًظبم ثؼٌَاى یک پؾتَاًِ ثی ثذیل ٍ 



در اًذیؾِ عيبعی حضزت اهبم ثٌبی ًظبم ثز اعبط هؾبرکت آحبد هزدم گذاؽتِ هی ؽَد ٍ ثز  .ثی ًظيز هی ثبؽذ

ثبیذ ّوِ سى ّب ٍ هزدّب در هغبئل  "ًذیؾِ ایؾبى در فزهبیؾبت خَد هکزر ثِ ایي هْن تأکيذ دارًذ؛اعبط ّويي ا

ّن ثِ هجلظ ًبظز ثبؽٌذ، ّن ثِ کبرّبی دٍلت ًبظز . اجتوبػی، در هغبئل عيبعی ٍارد ثبؽٌذ ٍ ًبظز ثبؽٌذ

هيشاى عزهبیِ اجتوبػی در ًظبم ّبی هختلف ثِ ًَع ًظبم ّبی عيبعی عيغتن ٍ "[1].ثبؽٌذ، ٍ اظْبر ًظزثکٌٌذ

هٌغمِ ٍ جٌجؼ ّبی هزدهی ثيؼ اس پيؼ ثزای حکَهت ّب ثغتگی دارد ٍ اهزٍس هيذاى تجزثی اًمالة ّبی 

اًذیؾوٌذاى ػلَم اجتوبػی ایي ثبٍر را ًْبدیٌِ هی ًوبیذ کِ ضوبى ثمبی حکَهت ّب، پؾتَاًِ هزدهی هی ثبؽذ ٍ 

ثِ ّز هيشاى حکَهت ّب خَدرأی ٍ هغتجذاًِ ػول ًوبیٌذ ٍ اس پؾتَاًِ ٍ عزهبیِ اجتوبػی هزدم هحزٍم خَاٌّذ 

اتَری ّوَارُ ثب ثحزاى عزهبیِ اجتوبػی رٍثزٍ ّغتٌذ ٍ ؽذت ٍ ضؼف ایي عزهبیِ اجتوبػی ثَد ٍ ًظبم ّبی دیکت

ثز اعبط ؽذت ٍ ضؼف دخبلت هزدم ٍ آراء آًْب در تصوين گيزی ّب ٍ ادارُ اهَر کؾَر اعت ٍ اهزٍس در ػزصِ 

هزدم در تصوين ثيي الولل ؽبّذ ایي ٍالؼيت ّغتين کِ عزًَؽت هحتَم حبکوبًی کِ تَجِ ثِ ارادُ ٍ آراء 

یکی اس هْوتزیي ًوبدّبی هؾبرکت .گيزی ّبی خزد ٍ کالى ًذاؽتِ ثبؽٌذ چيشی جش ؽکغت ٍ عمَط ًيغت

چزاکِ ّزچِ هؾبرکت . هزدم ٍ هيشاى عزهبیِ اجتوبػی حکَهت ّب، هيشاى هؾبرکت هزدم در اًتخبثبت هی ثبؽذ

ا ّوَارُ ًبؽی .ا.ٍ در ایي راعتب ثجبت ٍ صالثت ج هزدم در اًتخبثبت ثبالتز ثبؽذ ًؾبى اس پؾتَاًِ لَی هزدهی دارد

اس ایي پؾتَاًِ لَی هزدهی اعت ٍ ّوَارُ ایي هيشاى هؾبرکت ثبالی هزدهی در اًتخبثبت ّبی هختلف هؼبدالت 

دؽوٌبى ًظبم در ػزصِ ثيي الولل را ثزّن ریختِ ٍ اهيذ آًْب در اجزاء ًمؾِ ّبی ؽَم خَد ػليِ ًظبم را ًب اهيذ 

ٍ ثِ جزأت هی تَاى گفت هيشاى هؾبرکت ثبالی هزدم در اًتخبثبت ّوتبی تَاى ًظبهی ٍ دفبػی اس کزدُ اعت 

ثغيبر گَیب ٍ  88در ایي راعتب فزهبیؾبت همبم هؼظن رّجزی در اٍل فزٍردیي . لذرت ثبسدارًذگی ثزخَردار اعت

عزهبیِ عٌگيي ٍ ػظيوی را  هثل ایٌکِ ؽوب. اًتخبثبت عزهبیِ گذاری ػظين هلت ایزاى اعت":راّگؾب هی ثبؽذ

هلت ایزاى عزهبیِ گذاری . ثبًک ثب آى کبر هی کٌذ ٍ ؽوب اس عَدػ اعتفبدُ هی کٌيذ. در ثبًک هی گذاریذ

آراء یکبیک ؽوب هزدم عْوی اس . ػظيوی هی کٌذ، عپزدُ گذاری ثشرگی اًجبم هی دّذ ٍ عَد آى را هی ثزد

ی کِ ؽوب در صٌذٍق هی اًذاسیذ هثل اهٌيت کِ ثخؾی اس ّز رأی. ّوبى عزهبیِ گذاری ٍ عپزدُ گذاری اعت

یک رأی ّن اّويت دارد ّزچِ اًتخبثبت پزؽَرتز ثبؽذ ػظوت هلت . پَل آى عپزدُ را داریذ تأهيي هی کٌيذ

دٍعتبى ؽوب ّن در دًيب خَؽحبل هی . ایزاى ثيؾتز در چؾن هخبلفبى ٍ دؽوٌبى دیذُ خَاّذ ؽذ

ی، ثخَثی گَیبی توبیش هلت ایزاى اس عبیز هلل دًيبعت ٍ ایي کِ اهتيبس هلت فزهبیؾبت همبم هؼظن رّجز".ؽًَذ

ایزاى ٍ حکَهت ایزاى پيًَذ هلت ثب ارکبى ًظبم هی ثبؽذ کِ درٍالغ ایي ػظوت را اهزٍس، هب در همبیغِ ثب عبیز 

عِ ّذف کؾَرّبی هٌغمِ ٍ حتی کؾَرّبی غزثی ثخَثی هؾبدُ هی ًوبیين ٍ درعت ثِ ّويي دليل ثَد کِ ًك

جذا کزدى ایي عزهبیِ اجتوبػی اس ًظبم ٍ ثی اػتوبد عبسی هزدم ًغجت ثِ  88دؽوٌبى ًظبم در اًتخبثبت 

دی پيًَذ خَد ثب حبکويت  9ثَد ٍ الجتِ هلت ایزاى در حوبعِ  "درٍؽ ثشرگ تملت"ثب اعتفبدُ اس حزثِ   حبکويت

ًظبم ثِ ًوبیؼ گذاؽت ٍ ایي هزدم ایزاى ثَدًذ  را یکجبر دیگز در همبثل دیذگبى ثْت سدُ فتٌِ گزاى ٍ دؽوٌبى

کِ یکجبر دیگز ثزای پبعذاؽت اس ایي عزهبیِ اجتوبػی ثبر دیگز َّؽوٌذاًِ ثِ هيذاى آهذًذ ٍ صذ الجتِ رّجز 

هؼظن اًمالة ثب فْن دليك ایي ّذف دؽوٌبى ًظبم ثب ایغتبدگی در همبثل لبًَى ؽکٌبى اجبسُ ًبدیذُ گزفتي حك 
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ّزچٌذ عزهبیِ اجتوبػی در اًتخبثبت ثِ تٌْبیی .هيليًَی هزدم را ًذادًذ 40ثی حزهتی ثِ آراء اًتخبة هزدم ٍ 

هؾبّذُ ًوی ؽَد ٍ تؼبٍى ٍ هؾبرکت هزدم ٍ جبهؼِ هذًی ٍ فؼبليت ّبی داٍعلجبًِ هزدم در لبلت تؾکل ّبی 

رکبى دیگز ایي عزهبیِ ّب ٍ خذهت رعبًی در لبلت ّبی تؼزیف ؽذُ در جبهؼِ هذًی اس ا NGO       هزدهی ٍ 

در ایي هيبى ظَْر ارادُ ػوَهی .اجتوبػی هی ثبؽذ اهب ثٌبی پزداختي ثِ ایي هَضَػبت را در ایي همبلِ ًذارین

ثَیضُ در لؾز سًبى ٍ جَاًبى هتجلَر اعت ٍ ؽبیذ ثتَاى گفت تأثيزگذاری ایي دٍ لؾز ثيؼ اس عبیز الؾبر در هٌظز 

جَاًبى ثؼٌَاى لؾزی پزؽَر ٍ اًزصی ٍ دارای اًگيشُ جْت هؾبرکت ٍ .ًوبیذتحليلگزاى ٍ جبهؼِ ؽٌبعبى هْن هی 

ثذٍر اس هالحظبت ٍ تؼلمبت اس الؾبر هْن در اًتخبثبت ثِ ؽوبر هی آیٌذ ٍ سًبى ثؼٌَاى هْوتزیي لؾز تأثيز گذار 

ًمؼ ".دُ اًذٍ همبم هؼظن رّجزی ثَ( رُ)در هؾبرهت ّبی اجتوبػی ٍ اًتخبثبت ّوَارُ هَرد تأکيذ حضزت اهبم 

یؼٌی حضَر سًبى در هجبرسات ػوَهی ٍ عيبعی . اجتوبػبت سًبى در پيزٍسی اًمالة اس اجتوبػبت هزداى ثيؾتز ثَد

هزد یک ًفز ثَد ٍ خَدػ در هجبرسات ٍ اجتوبػبت ٍ راّپيوبیی ّب ؽزکت هی کزد اهب . یک ًمؼ چٌذگبًِ داؽت

ٍ الجتِ ایؾبى در اداهِ ّويي  "[2]را ثِ صحٌِ هی آٍرد ٍلتی سى خبًِ ٍارد هيذاى هی ؽَد درٍالغ آى خبًَادُ

ػ ٍ ٍظيفِ صحجت تأکيذ ثز آگبّی عيبعی سى ٍ رؽذ عيبعی ایي لؾز تأثيزگذار دارًذ ٍ در ایي ؽزایظ ایي ًك

احشاة ٍ تؾکل ّبی عيبعی اعت کِ ثزًبهِ ٍیضُ ٍ هؾخصی ثزای رؽذ آگبّی ّبی عيبعی ٍ اجتوبػی ثبًَاى 

ّز چٌذ کِ هؼوَالً ایي عْن یؼٌی تمَیت .ثؼٌَاى هْوتزیي لؾز در ایجبد عزهبیِ اجتوبػی ًظبم داؽتِ ثبؽٌذ

عی هغفَل ٍالغ هی ؽَد ٍ تٌْب ثِ ٌّگبم آگبّی ٍ َّیت عيبعی اجتوبػی سًبى تَعظ احشاة ٍ تؾکل ّبی عيب

ٍ ثبیذ . اًتخبثبت ٍ جْت جذة آراء سًبى، جزیبًبت عيبعی تالػ دارًذ اس ایي ظزفيت اجتوبػی ثْزُ السم را ثجزًذ

گفت ایي در جبی خَد جفب در حك سًبى جبهؼِ ٍ ثی تَجْی ًغجت ثِ دیذگبُ حضزت اهبم ٍ همبم هؼظن رّجزی 

همبم هؼظن رّجزی در فزاسی اس . تأثيز گذار سى در هٌبعجبت عيبعی ٍ اجتوبػی اعت در راثغِ ثب ضزٍرت حضَر

فزهبیؾبت خَد ثبًَاى ٍ فؼبالى سى را فزاخَاى هی ًوبیٌذ تب در راثغِ ثب ًمؼ سى هغلوبى در پيؾزفت جبهؼِ ٍ 

ٍ الجتِ ًکتِ هْن ٍ پبیبًی آًکِ ّزچِ [3].ًمؼ اٍ در تؾکل ّبی عيبعی ٍ افشایؼ هؼزفت ٍ هؼلَهبت فکز کٌٌذ

ثبؽذ ظزفيت ایجبد پيًَذّبی ثيؾتز اجتوبػی ٍ تمَیت عزهبیِ ّبی اجتوبػی ًظبم را   رًٍذ اًتخبثبت هٌغمی تز

ایي هغيز حضَر پز رًگ سًبى ًِ تٌْب ثؼٌَاى رءی دٌّذُ ثلکِ ثؼٌَاى اًتخبة ؽًَذُ در  ٍ در. ثيؾتز خَاّذ ًوَد

جبیگبُ هْوی چَى اًتخبثبت هجلظ ؽَرای اعالهی هٌجز ثِ تمَیت هؾبرکت لؾز سًبى ٍ اًگيشُ ٍ ارادُ ػوَهی 

عيبعی هغفَل ٍالغ  هغئلِ ای کِ ثبس اس هٌظز احشاة ٍ ًخجگبى.جبهؼِ سًبى ثزای ؽزکت در اًتخبثبت خَاّذ ؽذ

حضزت اهبم در دؽذُ ًبؽی اس ًَػی کن تَجْی ثِ فزهبیؾبت حضزت اهبم ٍ همبم هؼظن رّجزی هی ثبػ

ٍ ایٌکِ آیب          "[4].سى ثبیذ در همذرات اعبعی هولکت دخبلت ًوبیذ"فزهبیؾبت خَد تأکيذ هی فزهبیٌذ کِ 

هی ثبیغت در ػزضِ لبًًَگذاری ٍ جْت گيزی ّبی   چِ جبیگبّی هْوتز اس هجلظ ؽَرای اعبعی کِ سًبى

همبم هؼظن رّجزی ّن هکزر تأکيذ ثز تَجِ ثِ صالحتيْبی .کالى ًظبم ًمؼ ٍ اثز خَد را هٌصِ ظَْر ثگذارًذ

داؽتِ اًذ ٍ در فزاسی اس عخٌبى خَد ضوي تأکيذ ثز صالحيتْبی خَثی کِ در سًبى ّغت تأکيذ فزهَدًذ  سًبى

کِ تَجِ ثِ اًتخبة اصلح هی ثبیغت ثبؽذ ٍ در ایي هيبى سًبى را ّن در کٌبر هزداى ثجيٌٌذ ٍ ثذٍى ّيچ گًَِ 

ى یک ػزف ٍ فزٌّگ اعت ٍ ایي چيشّب تؼصت اصلح را اًتخبة ًوبیٌذ ٍ الجتِ در اداهِ اؽبرُ هی ًوبیٌذ کِ ای
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ثلکِ ایٌْب جشء فزٌّگ ٍ ثبٍرّبی جبهؼِ اعت ٍ ثبیذ ایٌمذر گفتِ ؽَد .دعتَری ًيغت کِ ثخؾٌبهِ صبدر کٌين

لبًَى حمَق ٍ  116ٍ الجتِ ایي فزهبیؾبت ٍ ًظزات هجٌبی ثٌذ  [5].ایٌمذر تکزار ٍ اعتذالل ؽَد تب جب ثيفتذ

هغئَليتْبی سًبى هصَة هجلظ ّفتن ؽذ کِ در ایي ثٌذ تأکيذ ثز حك ؽزکت در اًتخبثبت ٍ حك اًتخبة ؽذى 

ی تَاى ًتيجِ گزفت ثز اعبط همذهبت فَق الذکز م.در هجلظ یب ؽَراّبی هختلف ثزای سًبى گزدیذُ اعت

ثزگشاری اًتخبثبتی هٌغمی هتَاسى ٍ َّؽوٌذاًِ هٌجزثِ تمَیت عزهبیِ اجتوبػی ٍ افشایؼ اًگيشُ جْت حضَر در 

اًتخبثبت هی گزدد ٍ ایي هْن رعبلت عٌگيي احشاة ٍ جزیبًبت عيبعی هتؼْذ ثِ ًظبم ٍ اًمالة هی ثبؽذ کِ ثز 

حزهت اًتخبثبت تَجِ ٍیضُ داؽتِ ثبؽٌذ ٍ ثزًبهِ ریشی خَد را  تأکيذ رّجز هؼظن اًمالة در اّويت پبعذاؽت ٍ

  مٍالغال.هؼغَف ثِ تحمك ایي هْن ًوبیٌذ

 

 

 

  (19/6/59)139،صفحِ 13صحيفِ اهبم جلذ [1]

   28/6/1375همبم هؼظن رّجزی در جوغ خَاّزاى ارٍهيِ  [2]

  (10/7/73)همبم هؼظن رّجزی در دیذار پزعتبراى [3]

  13/12/1357عخٌزاًی در جوغ ثبًَاى لن [4]

  16/10/1369  ثيبًبت همبم هؼظن رّجزی در دیذار ثب اػضبی ؽَرای فزٌّگی اجتوبػی سًبى [5]
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