
یا ن  متخصصا ای  ــور  ش
تخصصی؟ ــای  زوه با تقویت 

انتشارات عرصه سوم - ۱۳۹۶







یا ن  متخصصا ای  ــور  ش
تخصصی؟ ــای  زوه با تقویت 

نویسنده: پژمان تهوری



5

شورای متخصصان یا تقویت بازوهای تخصصی؟

شورای متخصصان یا 
تقویت بازوهای تخصصی؟

بــا اتمــام بررســی الیحــه بودجــه ســال ۱۳۹۶ و بــا توجــه بــه در پیــش بــودن انتخابــات شــوراهای 
ح هــا و لوایــح فوریتــی،  ح و تعدیــل قانــون انتخابــات شــوراها، بــا طر شــهر و روســتا، بــزودی جــر
تــا تغییراتــی در شــکل و ماهیــت  گرفــت،  قــرار خواهــد  کار نماینــدگان مجلــس  در دســتور 
ــه  ک ــت  ــی اس ح های ــر ــی از ط ــوراها« یک ــات ش ــدن انتخاب ــی ش ــود. »تخصص ــاد ش ــوراها ایج ش
ح، از مجلــس  ح خواهــد شــود. رســیدگی بــه ایــن طــر احتمــاال بــا قیــد فوریــت در مجلــس مطــر
کنــون مجــال بررســی و تصویــب پیــدا نکــرده  کمیســیون شــوراها شــروع شــده ولــی تا نهــم، در 
کمیســیون شــوراها در ایــن خصــوص می گویــد: »نصــاب   کولیونــد رئیــس  اســت. محمــد جــواد 
ــات شــوراهای اســامی شــهر و  ــا در انتخاب ــد مشــخص شــود ت کرســی ها در شــوراها بای بنــدی 
روســتا، هــر منتخبــی در حــوزه تخصصــی خــود بــه رقابــت بپــردازد، از ایــن رو شــوراها نظامنــد ، 

ضابطه منــد، قانونمــدار و قدرتمنــد خواهنــد شــد.«

آیا می توان انتخابات را تخصصی برگزار کرد؟
کارش مدیریــت شــهری اســت و بــرای ایــن  ح بــا فــرض اینکــه شــورای شــهر  طراحــان ایــن طــر
کارشناســی شــهر را اداره  مهــم بایــد مجمــع متخصصــان تشــکیل شــود، تــا آنهــا بتواننــد بــا نظــر 
ــر  گ ــه ا ک ــه ایــن معنــا  ــات شــوراها هســتند، ب کــردن رقابــت در انتخاب کننــد، در پــی تخصصــی 
کــه بــرای مدیریــت شــهر بــه شهرســاز، معمــار، حســابرس، مهنــدس  تشــخیص بــر ایــن اســت 
تاسیســات و … نیــاز داریــم، شــهروندان در انتخــاب نماینــدگان خــود از میــان شهرســازان 
کــه  کننــد. آنهــا بــر ایــن باورنــد  کاندیــدا،  یــک نفــر و از میــان حسابرســان یــک نفــر و… انتخــاب 
کمتــر بــه بحث هــای سیاســی  بــه ایــن شــکل شــوراها بــه مجمعــی از متخصصــان تبدیــل و 
کــرد. ایــن فــرض بــرای اجرایــی شــدن،  ورود و بــه صــورت تخصصــی شــهر را اداره خواهنــد 
کــردن شــوراها بــا شــکل و فــرم جدیــد خواهــد  کلــی در قانــون شــوراها و بنــا  نیازمنــد تغییــرات 

کــه: بــود، چرا
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شوراها کرسی های  محدودیت   -۱
کنــد، تعــداد  ح و فرضیــه فــوق را بــا چالــش جــدی مواجــه  کــه می توانــد مطــر اولیــن پرسشــی 
تخصص هــای الزم بــرای مدیریــت شــهری اســت. بــرای اداره یــک شــهر، ده هــا تخصــص را 
گیــری از هریــک از آنهــا، خاء هایــی در مدیریــت شــهری،  کــه بــدون بهــره  کــرد  می تــوان لیســت 
بوجــود خواهــد آمــد، حــال آنکــه تعــداد اعضــای شــوراها در شــهرها بــه نســبت جمعیــت بیــن 
ک تخصــص باشــد،  تعــداد اعضــای شــوراها در همــه شــهرها  گــر مــا 5 تــا ۳۱ نفــر اســت. یعنــی ا
کــه بــه  یکســان و براســاس تخصص هــای پیــش بینــی شــده بایــد باشــد نــه جمعیــت آنهــا، چرا
لحــاظ تخصصــی تفاوتــی میــان شــهری بــا ۲۰۰ هــزار جمعیــت یــا یــک میلیــون جمعیــت وجــود 

نــدارد، هــر دو بــه متخصصیــن امــور شــهری نیازمندنــد.

شــورای شــهر تهــران بــه عنــوان بزرگتریــن شــهر ایــران،  بــرای انجــام وظایــف محولــه شــش 
اســت: تشــکیل داده  کمیســیون تخصصــی 

کمیسیون برنامه و بودجه  -۱

کمیسیون سالمت و محیط زیست  -۲

کمیسیون عمران و حمل و نقل  -۳

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  -۴

کمیسیون معماری و شهرسازی  -۵

کمیسیون نظارت و حقوقی  -۶

کمیســیون ها، بــرای ایفــای وظایــف محولــه نیازمنــد چنــد متخصــص در امــور  کــدام از ایــن  هــر 
ــزار شــود، معنایــش  ــه صــورت تخصصــی برگ ــات شــوراها ب ــر انتخاب گ مختلــف هســتند، حــال ا
کــه پارلمان هــای محلــی در تمــام شــهرهای ایــران بایــد بــا تعــداد حداقــل ۳۰ تــا 5۰  ایــن اســت 
کنــد. نماینــده تشــکیل شــوند. یعنــی شــورای پنــج نفــره فعلــی بایــد بــه شــورای 5۰ نفــره تغییــر 

۲- محدودیت منابع انسانی
کــه در برخــی  ح باشــد، چرا محدودیــت منابــع انســانی مــی توانــد دومیــن چالــش ایــن طــر
کوچــک حتــی ممکــن اســت متخصصــان مــورد اعتمــاد عمومــی در همــه زمینــه هــا  شــهرهای 
وجــود نداشــته باشــد. وجــود مدیــران پــروازی و اســتفاده از مدیــران غیربومــی، می توانــد ســند 
کمیــت  ایــن ادعــا باشــد، در غیــر اینصــورت اســتفاده از مدیــران غیــر بومــی را بایــد جفــای حا
کــه بــه جــای اســتفاده از مدیــران بومــی و بهــا دادن بــه توانایی هــای  نســبت بــه مــردم دانســت 
ــا پرداخــت هزینــه بیشــتر، از شــهرهای دیگــر مدیرانــی بــرای مدیریــت امــور اعــزام مــی  آنهــا، ب

کنــد.
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کــه در  قانــون انتخابــات شــوراها اجــازه نمی دهــد متخصصــان از شــهرهای دیگــر بــه شــهری 
کاندیداهــای شــوراها  کــه  کننــد، چرا کاندیداتــوری  آن احســاس نیــاز وجــود دارد، رفتــه و اعــام 
کاندیــدا مــی شــوند ســکونت داشــته باشــند. نقــض ایــن اصــل، نقــض  کــه  بایــد در شــهری 
گویــد اداره شــهر را بایــد بــه مــردم همــان شــهر ســپرد.  کــه مــی  فلســفه وجــودی شوراهاســت 
گــر قــرار  کــه مــردم شــهر اداره امــور شهرشــان را برعهــده بگیرنــد،  حــال ا یعنــی اصــل ایــن اســت 
باشــد افــرادی بــه دلیــل داشــتن تخصــص بــه شــهری وارد و اداره شــهر را برعهــده بگیرنــد،  دیگــر 

نمــی تــوان شــوراها را محلــی دانســت.
کارآمــدی شــوراها و ضعــف مدیریتــی در امــور شــهری،  ورود شــوراها بــه مجــادالت سیاســی، نا
کــردن انتخابــات شــوراها، ایــن نهــاد عمومــی را از  نماینــدگان را بــر آن داشــته تــا بــا تخصصــی 
ــت  ــت مدیری ــای آن، وضعی ــی اعض ــردن وزن تخصص ک ــنگین  ــا س ــون و ب ــی مص ــت زدگ سیاس
شــهری را ســامان دهنــد، حــال آنکــه در شــهرهای بــزرگ دنیــا مثــل نیویــورک، لنــدن، رم و … 
کــه ذاتــا تخصصــی اســت،  نیــز انتخابــات شــوراها تخصصــی نیســت و تنهــا برخــی ســمت هایی 
انتخابــات اش نیــز تخصصــی برگــزار مــی شــود مثــل انتخــاب رئیــس قــوه قضاییــه یــا رئیــس 
کرســی هــای  کاندیداتــوری اســت، بقیــه  کــه صاحیــت علمــی شــرط  حسابرســی شــوراها 

شــوراها قیــد تخصصــی ندارنــد.

کردن انتخابات شوراها باید: از این رو برای رفع دغدغه های موجود، بجای تخصصی 

۱- ایجاد کانال ارتباطی میان شــوراها و نهادهای مدنی
تقویــت احــزاب و نهادهــای مدنــی از جملــه نهادهــای تخصصــی مثــل انجمــن پزشــکان، 
گســترش رابطــه شــوراها بــا نهادهــای مدنــی  انجمــن مهندســان و یافتــن راه حــل هایــی بــرای 
بــه  عنــوان بــازوان تخصصــی شــوراها، مــی توانــد راه کاری مناســب بــرای تقویــت بعــد تخصصــی 

تصمیمــات در شــوراها باشــد.

انتخابــات  کانشــهرها همچــون  کــه در  انتخابــات شــوراها نشــان داده  تجربــه چهــار دوره 
مجلــس، مــردم بــه لیســت احــزاب و تشــکل هــای سیاســی رای مــی دهنــد. از ایــن رو تقویــت و 
کــردن آنهــا مــی توانــد بــه ارائــه لیســت هایــی بــا رعایــت تنــوع  نهادینــه شــدن احــزاب و پاســخگو 
ــی  کیف ــای  ــاء نیروه ــع خ ــود. در واق ــر ش ــوراها منج ــرای ش ــد ب ــص و مفی ــای متخص کاندیداه

بایــد توســط احــزاب و نهادهــای مدنــی پــر شــود.

لیســت  ارائــه  بــه  احــزاب  ایــران، محــدود شــدن فعالیــت  پارلمانــی در  نظــام  ضعــف دیگــر 
گــردد. حــال آنکــه بــا شــروع فعالیــت  کمپیــن هــای انتخاباتــی بــاز مــی  کاندیداهــا و راه انــدازی 
کســیون هــای همســو بایــد توســعه یابــد، تــا  پارلمــان ملــی و محلــی،  رابطــه احــزاب بــا فرا
ــه حمایــت هــای فکــری و لجســتیکی، نقــش اثرگــذاری در تصمیمــات  ــا ارائ احــزاب بتواننــد ب
ــا تشــکیاتی ســازمان یافتــه، ســبب شــده  کننــد. امــا فقــدان احــزاب قــوی ب نماینــدگان ایفــا 
کارکــرد محفلــی و مقطعــی داشــته باشــند، از ایــن رو احــزاب موجــود، نــه تنهــا  ــا آنهــا بیشــتر  ت
کننــد، بلکــه  کمکــی موثــر بــه پیشــبرد برنامــه هــا و اهــداف اعــام شــده در زمــان انتخابــات نمــی 
گاهــا تصمیمــات آنهــا را  گیــری هــای سیاســی و جهــت دهــی خطــی بــه نماینــدگان،   بــا موضــع 

بســوی اهــداف سیاســی و جناحــی ســوق مــی دهنــد.



8

شورای متخصصان یا تقویت بازوهای تخصصی؟

۲- مقدم شمردن تحقیقات مراکز پژوهشی
کــز پژوهشــی و تحقیقاتــی و اســتفاده از دســتاوردهای علمــی و تخصصــی  بهــا دادن بــه مرا
بــه  بــه اختصــاص بودجــه  کــردن شــوراها  گیــری و ملــزم  ایــن نهادهــا در پروســه تصمیــم 
اینگونــه نهادهــا و اســتفاده از نتایــج تحقیقــات آنهــا، مــی توانــد راه کار دیگــری باشــد بــرای 
کارآمــدی شــوراها. ایجــاد رابطــه مســتمر و ســازمان یافتــه  جبــران خــاء تخصــص و افزایــش 
کــز پژوهشــی همچــون مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای اســامی، مرکــز  میــان شــوراها و مرا
کــز پژوهشــی وابســته بــه وزارت علــوم و  پژوهــش هــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و مرا
گیــری هــا. در غیــر ایــن  دانشــگاهها، راهــی اســت بــرای تقویــت رویکــرد تخصصــی در تصمیــم 
گــر از هــر رشــته تخصصــی یــک متخصــص بــه شــوراها راه یابــد تاثیــری در نتیجــه  صــورت حتــی ا
ح مطروحــه یــک نفــر از مجمــوع اعضــاء  کــه در نهایــت در خصــوص هــر طــر نخواهــد داشــت چرا

ــد. متخصــص و مابقــی رای دهنــدگان در آن حــوزه تخصصــی ندارن
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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.


