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چرا شهردار انتخابی بهتر است؟

ــر  ــی بهت ــهردار انتخاب ــرا ش چ
ــت؟ اس

کــرده، یــک  کــه ایــن روزهــا ذهــن اعضــای شــوراها را بــه خــود مشــغول  انتخابــی شــدن شــهردار، 
ــا رای  روش پذیرفتــه شــده در ســطح دنیاســت. در بســیاری از شــهرهای دنیــا، شــهرداران، ب
کان شــوراها مســول انتخــاب  کمــا مســتقیم مــردم انتخــاب مــی شــوند و البتــه در بســیاری نیــز 
کــه هــر دو بــا رای مســتقیم  شــهردار هســتند. اداره شــهر چــه بــا سیســتم »شهردار-شــورا« 
کــه در آن شــوراها جایگاهــی  مــردم انتخــاب مــی شــوند و چــه بــا سیســتم »شورا-شــهردار« 
کننــده شــهردار را عهــده دار اســت، وقتــی مطلــوب قلمــداد مــی شــوند  باالتــر و مقــام تعییــن 
کننــد. امــا سیســتم اول در  کــه در مقــام دولــت محلــی، شــهر را بــا رای و نظــر مــردم اداره مــی 
کــه شــهردار عالــی تریــن مقــام محلــی  قیــاس بــا سیســتم دوم، طرفــداران بیشــتری دارد، چرا
و موثرتریــن شــخصیت در اجــرای تصمیمــات پارلمــان محلــی اســت، از ایــن رو تکیــه بــر ایــن 

کرســی بــا رای مســتقیم مــردم، ســطح پاســخگویی را افزایــش مــی دهــد.
کــه در آن شــهرداران منتصــب وزارت  دولــت ایــران پــس از تجربــه سیســتم »دولت-شــهردار« 
کشــور بودنــد و پــس از پشــت سرگذاشــتن چهــار دوره شــوراها و تجربــه سیســتم شورا-شــهردار، 
کــه نــه سیســتم قبلــی و نــه سیســتم موجــود )خصوصــا در  امــروز بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت 
کــه  کارآمــد نیســت، از ایــن رو در پیــش نویــس الیحــه قانــون مدیریــت شــهری  کالن شــهرها( 
گــذارد، بــه سیســتم شهردار-شــورا روی آورده، تــا  مراحــل تصویــب در دولــت را پشــت ســر مــی 

شــهرداران بــا رای مســتقیم مــردم انتخــاب شــوند.
در مــاده ۳۲ پیــش نویــس ایــن قانــون آمــده اســت: »…شــهرداران در شــهرهای بــاالی ۲۰۰ 
هــزار نفــر جمعیــت، بــا رای مســتقیم مــردم و همزمــان بــا انتخابــات شــوراها، بــرای مــدت 
چهــار ســال انتخــاب مــی شــوند.« ایــن پیــش نویــس قبــل از تصویــب نهایــی توســط هیــات 
ــا  ــا ب کالن شــهرها ارســال شــده ت دولــت و تقدیــم بــه مجلــس شــورای اســالمی، بــه شــوراهای 
نظــر آنهــا، تکمیــل،  اصــالح و تصویــب شــود. بــه نظــر نمــی رســد ایــن الیحــه قبــل از انتخابــات 
کــه در تاریــخ ۲۹ اردیبهشــت ســال آینــده همزمــان بــه انتخابــات ریاســت  دوره پنجــم شــوراها 
ــی احتمــال دارد ایــن بخــش از الیحــه بصــورت  ــزار مــی شــود،  تصویــب شــود ول جمهــوری برگ

ــی  در مجلــس دارد. ــه طرفداران ک ــب برســد، چرا ــه تصوی طرحــی فوریتــی ب
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مزایای انتخابی شدن شهردار
شهردار شدن  پاسخگو   -۱

که شــهرداران،  کالن شــهرها نشــان مــی دهد  تجربــه چهــار دوره شــوراها در ایــران،  خصوصــا در 
نــه تنهــا تمایلــی بــه پاســخگویی بــه مــردم نشــان نمــی دهنــد، بلکــه خــود را در برابــر شــوراها 
کالن،  نیــز، مقیــد بــه پاســخگویی نمــی داننــد. قــدرت اجرایــی، موقعیــت سیاســی و بودجــه 
کــه آنهــا را در موقعیــت عالــی تریــن مقــام محلــی،  بــه پرهیــز از پاســخگویی ســوق  نشــان داده 
بــه جــای  بــا تطمیــع اعضــای شــوراها،   کالن شــهرها  از شــهرداران در  مــی دهــد. بســیاری 
ک نجومــی بــه برخــی از  گــذاری امــال کننــد. وا پاســخگویی، شــوراها را بــا خــود همــراه مــی 
اعضــای شــورای شــهر تهــران و زد و بنــد اعضــای شــوراها و مدیــران شــهرداری در تبریــز نمونــه 

هــای افشــا شــده از تطمیــع اعضــای شــوراها توســط شــهرداران اســت.

۲- بــی اعتنایی به مطالبات مردم
از  بیــش  مــردم،  آراء  بــه  وابســتگی  عــدم  دلیــل  بــه  شــهرداران در سیســتم شورا-شــهردار، 
ــا شــوراها و وزارت  آنکــه خــود را مســئول تامیــن مطالبــات شــهروندان بداننــد،  در تالش انــد ت
ــا ســوء اســتفاده از موقعیــت مدیریــت محلــی می کوشــند،  منافــع  ــا خــود همســو و ب کشــور را ب
کننــد. در چنیــن سیســتمی،  سیاســی خــود و جریــان همســو در شــوراها و دولــت را دنبــال 
شــهردار حفــظ موقعیــت خــود در شــهرداری را نــه وابســته بــه آراء مــردم، بلکــه وابســته بــه 
ــه تامیــن  ک ــد. از ایــن رو اســت  کثریــت اعضــای شــورا می دان ــا ا ــی خــود ب رابطــه سیاســی و مال
هزینــه هــای راهپیمایــی اربعیــن بــر حــل معضــل آلودگــی هــوا،  ترافیــک، حاشــیه نشــینی و … 
کنــد و نــه تنهــا بــا اعتــراض اعضــای شــورا روبــرو نمــی شــوند، بلکــه همراهــی  ارجحیــت پیــدا مــی 

کنــد. شــورا را نیــز بــا خــود حــس مــی 

اطالعات به  دسترسی   -۳
کــه دسترســی بــه اطالعــات در نهادهــای انتخابــی بــه  تجربــه مجلــس و شــوراها نشــان داده 
کــرات نهادهــای انتخابــی همچــون  مراتــب بیشــتر از نهادهــای انتصابــی اســت. مشــروح مذا
مجلــس و شــوراها بــه ســهولت در اختیــار رســانه ها قــرار می گیــرد، حــال آنکــه معلــوم نیســت 
در نهادهــای انتصابــی همچــون شــورای نگهبــان و شــهرداری ها چــه می گــذرد. از ایــن رو، 
کشــورهای شــبه دموکراتیــک،  بســیار  گفــت نظــارت پذیــری بــر نهادهــای انتخابــی در  می تــوان 
بیشــتر از نهادهــای انتصابــی اســت. لــذا هرچــه بــه ســمت انتخابــی شــدن، نهادهــای غیــر 

ــم. ــتر پیموده ای ــیون را بیش ــیر دموکراتیزاس ــم، مس کنی ــت  ــی حرک انتخاب

شوراها کارآمدی  افزایش   -۴
اختــالف نظرهــا و نزاع هــای موجــود در شــوراها در پروســه انتخــاب شــهردار، در بســیاری از 
شــهرها ســبب بــروز مشــکالتی متعــدد شــده اســت. در برخــی شــهرها همچــون خرمشــهر، عــدم 
تفاهــم اعضــاء، ســبب انحــالل شــورا و در پــاره ای دیگــر، اختالفــات بــه دوقطبــی شــدن شــوراها 



7

چرا شهردار انتخابی بهتر است؟

و برتــری یافتــن تمایــالت سیاســی بــر ایفــای وظیفــه نمایندگــی منجــر شــده اســت. حــال آن کــه 
انتخابــی شــدن شــهردار ســبب مــی شــود تــا اعضــای شــورا بــدون ورود بــه نزاع هــای سیاســی 
موجــود،  در مقــام ناظــر، عملکــرد شــهردار را موشــکافانه تر مــورد بررســی قــرار دهــد و در صــورت 
کــه خــود شــهردار را انتخــاب نکــرده  کنــد. چرا ــر برخــورد  مشــاهده تخلــف و فســاد،  قاطعانه ت
کنــد بــر ناصحیــح بــودن انتخــاب خــود مهــر تاییــد می زنــد. تــا در موعــد اســتیضاح، احســاس 

کــردن، نظــارت پذیــری،  گامــی بلنــد بــرای پاســخگو  از ایــن رو، انتخابــی شــدن شــهردار، 
شــفافیت و جریــان آزاد اطالعــات بعنــوان اصــول و ارزش هــای دموکراســی اســت. انتخابــی 
کامل تــر شــدن پــازل  کــردن شــهردار یعنــی افــزودن نهــادی دیگــر بــه نهادهــای انتخابــی و 

کــه بایــد مغتنــم شــمرد. دموکراســی اســت 
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ســازمان غیــر دولتــی و ناســودبر »عرصــه ســوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمســتردام )هلنــد( 
گروهــی از کنش گــران مدنــی و  بنیــان نهــاده شــد و بــه ثبــت رســید. ایــن ســازمان بــه کوشــش 

گرفته اســت: ــا اهــداف زیــر شــکل  شــخصیت های علمــی ایرانــی و غیــر ایرانــی در هلنــد ب
• ترویج و گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیت سازی سازمان ها، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

• ترویج و گسترش اخالق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسان سازی دسترسی، گردش و مبادله آزاد اطالعات

• و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تبــادل نظــر، گفت و گــو بیــن کنش گــران جامعــه مدنــی و دیگــر 
گروه هــای اجتماعــی

از دیــدگاه پایه گــذاران »عرصــه ســوم«، جامعــه مدنــی کانــون مقاومــت، تهدیــد قــدرت سیاســی 
و عرصــه قدرت یابــی شــهروندان اســت. جامعــه مدنــی مرکــز بــروز خالقیت هــا، ابتــکارات تــازه 
اجتماعــی و مدرســه آمــوزش و تمریــن دموکراســی، تســاهل، مــدارا، شــهامت و اخــالق مدنــی 
کانــون تولیــد، انباشــت ســرمایه اجتماعــی و عرصــه آزادی،  اســت. جامعــه مدنــی همچنیــن 

رهایــی و برابــری اســت.


