
 د    كترعباس آخونــد    ی از اســتواري و كارآمد    ي 
جمهوري اسالمي و سرفرازي و يكپارچگي ايران زمين 
به عنوان د    و هد    في ياد     می كند     كه هيچگاه نبايد     از افق 

د    يد     افراد     كنار گذاشته شوند    . 
وی تصريح می كند    : بايد     انتخابي از سِر آگاهي و د    ر 
ظرفيتي كه فرارويمان است انجام د    هيم. الزمه انتخاب 
آگاهانه، نه تنها اطالع از اند    يشه كساني است كه خود     
را د    ر معرض راي قرار د    اد    ه اند    ، بلكه تغيير رويكرد    مان 
به امر انتخابات نيز هســت. انتخابات يــك قرارد    اد     
اجتماعي براي اد    اره كشور براي مد    ت چهار سال است. 
د    ر اين قرارد    اد     همچون هر قرارد    اد     د    يگر، بايد     موضوع 
خد    مت د    ر آن روشن باشد    . از نظر حقوقي، قرارد    اد    ي 
معتبر است كه طرفين قرارد    اد     حق برابر د    اشته باشند     
و كسي بر د    يگري چيرگي ند    اشته باشد    . افزون براين، 
شرايط قرارد    اد     بايد     منصفانه باشد     و نحوه نظارت مرد    م 

بر خد    متي كه مي گيرند     بايد     آشكارا تعريف شود    . هرگاه 
عرضه كنند    ه خد    مت از تعهد    ات خود     ســرباز زد    ، بايد     
شهروند    ان قد    رت اعمال حاكميت د    اشته باشند    . قانون 

حاكم بر اين قرارد    اد     قانون اساسي است. 
وی با تاكيد     بر فراهم ساختن فضايی برای بروز حس 
شور انتخاباتی می افزايد    : بی گمان انتخابات يك جشن 
ملی برای انتخاب آگاهانه برترين گزينه توسط مرد    م 
است. بنابراين، بايد     با شور و شوق و حس و حال قرين 

باشد     تا موجب همبستگی اجتماعی گرد    د    . 
وزير راه و شهرسازی با اشــاره به اينكه انتخابات 
شوراهای شهر د    ر ايران به  شد    ت تحت تاثير انتخابات 
سياسی رياست جمهوری قرار گرفته  است می گويد    : 
بی ترد    يد    ، انتخابات رياست جمهوری از منظر توسعه 
و امنيت ملی تاثير بی بد    يلی د    ارد    . ليكن، اين موضوع 
به مفهوم كم اهميت بود    ن انتخابات شــوراهای شهر 

نيست. مرد    م، نهايتاً آســايش و كيفيت زند    گی را د    ر 
شهر و روستای خود     لمس می كنند    . 

وی می افزايد    :آنچه سرزند    گی و مطبوع بود    ن را به 
زند    گی انسان ها هد    يه می كند     
محيط شهری است.قابليت 
زند    گی، ترافيــك و حركت 
روان،امنيــت اجتماعــی، 
خد    مات مناسب، د    سترسی به 
آموزش و بهد    اشت با كيفت، 
معمــاری زيبــا و فضاهای 
شــهری و عمومی چشم نواز 
را بايد     د    ر شهرها جست و جو 

كرد    .
وی د    ر خصوص ابزارهای 
الزم برای د    اشتن شهِر خوِب 
ايرانی می گويد    : برای تحقق 
اين مســئله حد    اقل بايد     به 
د    و نكته توجــه كنيم:يكی 
اينكه بد    انيم شهرها سازمان 

اجتماعی اند    .
عــد    ه ای، شــهرها را به 
مجموعه ای از خشت و سنگ 
تبد    يل كرد    ه اند    . ما شــهری 
می خواهيم كه د    ر آن بتوانيم 
باهم صحبــت كنيم. حرف 
بزنيم. خوشی هامان را با هم 
تقسيم كنيم و د    رد    هامان را 

تسلی ببخشيم. ما فضای عمومی می خواهيم. جايی 
كه چشم تو چشــم همد    يگر را ببينيم و باهم گفت و 
گو كنيم. ما انسانيم. انسان ها د    ر هم نفسی با هم د    يگر 
زند    ه اند    . ما محلــه می خواهيم. جايی كه انســان ها 
همد    يگر را بشناسند     و د    ر خوشی و ناراحتی كنار هم 

باشند    .
 آخوند    ی اد    امه می د    هد    :نكته د    وم تصوری اســت 
كه ما از حكمروايی شهری د    اريم. به گفته علمای فن، 
شهرها نه آنقد    ر كوچكند     كه تصميم هايی كه حاكمان 
آن ها می گيرند    ، بر ســطح ملی اثر ند    اشته باشد     و نه 
آن قد    ر بزرگند     كه حاكمان مركــزی بخواهند     برای 
آن ها تصميم بگيرند    . بنابراين، نياز به مد    لی د    اريم كه 
حاكمان شهرها هم به مرد    م خود    شان و ساكنان شهرها 
پاسخگوباشند     و هم از حيثی كه تصميم های شان آثار 

ملی  د    ارد     به د    ولت مركزی نيز پاسخگو باشند    .
د    كتــر آخوند    ی با نقــد     مد    يريت شــهری حاضر 
تصريح می كند    : آنچــه كه ما د    ر حــال حاضر با آن 
روبرو هســتيم، پاســخگو 
نبــود    ن برخی شــهرد    ارها 
به هرد    و اســت. مــا د    ر حال 
حاضر، با بحران پاسخگويی 
د    ر برخــی مد    يريت هــای 
شــهری مواجهيم. مد    ل بارز 
آن، شــهرد    اری تهران است 
كه نه به شــورای شهر پاسخ 
می د    هد     و نه به د    ولت مركزی 
و يك سيستم خود    مختاری را 
به وجود     آورد    ه است. نتيجه آن 
را همه می بينيم. شكل گيری 
شهری كه همه از آن گله مند     

هستند    .
وی د    ر عيــن حال متذكر 
می شــود    : انتقاد    ی كه ما از 
مد    يريت شــهری می كنيم، 
به هيچ وجه بــه كارمند    ان، 
كارگــران  و  كاركنــان 
شــريف  و  زحمت كــش 
شــهرد    اری ها باز نمی گرد    د    . 
آن ها تمام تالش خود     را برای 
فراهم كرد    ن يك شهر تميز و 
مرتب برای ما می كنند    . انتقاد     
ما به حاكميت شهرد    اری تهران و برخی شهرد    اری های 
بزرگ اســت كه حقوق مرد    م را تبد    يل به مال التجاره 
كرد    ه اند     و د    ر نتيجه با شــهر فروشی، شــهرها را به 

محيطی خشن و تلخ تبد    يل كرد    ه اند    .
پس انتخابات شوراها را د    ر كنار انتخابات رياست 
جمهوری فراموش نكنيم و د    يگــر اينكه نامزد    های 
شوراها نيز شايسته است از يك سوی به د    رک د    رستی 
از حكمروايی شــهری برســند     به نحوی كه بتوانند     
شهرد    اران را پاســخگو كنند     و از سوی د    يگر د    ر كنار 
فعاليت های عمرانی كه پی گيری می كنند    ، قابليت و 
كيفيت زند    گی و فضاهای گفت و گوی عمومی را د    ر 
شهرشان به وجود     آورند    . د    ر نهايت اين فضاهای عمومی 
د    ر شكل های مختلف هستند     كه گرد    شگر را به سمت 

شهرها جلب می كنند    . 
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شوراهای اسالمی شهر و روستا را 
می توان يكی از اساسی ترين پايه 
های مد    يريت شهری و منطقی 
ترين جلوه حضور مرد    م د    ر تصميم 
سازی های محلی د    انست. چنانچه 
هفتمين اصل  قانون  اساسی  كشور تعطيلی اين نهاد     مهم را 
همانند     ساير اركان نظام همچون مجلس شورای اسالمی و 

رياست جمهوری خالف قانون می د    اند    .
رهبر معظم انقالب د    ر خصوص اهميت جايگاه های شورا 
د    ر كشور می فرمايند    : اصل ايجاد     شوراهای اسالمی شهر و 
روستا د    ر قانون اساسی، نشان د    هند    ه اهتمام نظام جمهوری 
اســالمی ايران به مجموعه متنوع فكرها، مشــورت ها و 
د    يد    گاه ها د    ر اد    اره امور كشــور است و اين موضوع، نقطه 

مقابل نظام های ارتجاعی و استبد    اد    ی است.
د    ر نظامی اينچنين، همفكری و هم اند    يشــی توأم با 
خرد     جمعــی و روح همكاری برای رســيد    ن به اهد    اف و 
آرمان ها اند    يشيد    ه شد    ه و مشورت، رهيافتی آگاهانه، فعال، 
آزاد     و بامسئوليت و متاثر از تعهد    ی است كه برای ثبات د    ر 

امور و تنظيم و تنسيق د    ر اجرا ضروری است. 
امروز ، برگزاری چهار د    وره برگزاری انتخابات شوراهای 
شــهر می تواند     نمايی از چالش ها و آســيب های پيش 
روی اين نهاد     مهم و تاثيرگذار را پيش روی كارشناسان و 
منتقد    ان اجتماعی قرار د    هد    . اما آنچه از منظر متخصصان 
حوزه شهری و مهند    سان حوزه ساخت و ساز قابل تاكيد     
است حضور هرچه بيشترمتخصصان د    ر شوراي اسالمي 
شهر و روستا است.واقعيتی كه د    ر د    راز مد    ت تاثير شگرفی 

د    ر رونق و آباد    انی شهرها خواهد     د    اشت.
برنامه ريــزی منطقــی و كارآمد     د    ر شــهر نيازمند     
متخصصانی است كه ضمن آگاهی با نيازهای منطقه ای 
و محلی و شناخت اولويت های خاص هر شهر ، از مهارت 
و د    انش حرفه ای الزم د    ر خصوص شهر و شهرسازی نيز 

برخورد    ار باشند    .
گرچه تمامی وظايف سياست گذاری، برنامه ريزی و 
نظارتی شوراها از طريق كميسيون های تخصصی رقم می 
خورد     و هر يك از كميسيون ها می بايست شامل تركيبی از 
تخصص های مرتبط باشند     اما آنچه نبايد     از آن غفلت كرد     

امكان اصالح هرچه بهتر با نيازهای هر شهري است.
شوراهای شهر د    ر عين نياز به متخصصان د    ر حوزه هايی 
همچون برنامه ريزی شــهری و مد    يريت شهری،محيط 
زيست، فضای سبز و بهد    اشت عمومی،عمران، معماری 
و شهرســازی،جامعه شناســی و روانشناسی اجتماعی 
،هنر محيطی و زيبايی شناختی ،حقوق شهری و حقوق 
شهروند    ی و جغرافيای شهری و اقتصاد     شهری بايد     از توان و 
ظرفيت متخصصان حوزه مهند    سی بيش از پيش بهره مند     
گرد    ند    . د    ر شهری كه د    غد    غه های زيست محيطی ، بافت 
فرســود    ه ، رواج معماری غير اسالمی د    ر آن بيش از همه 
مشهود     و عيان است ، حضور پررنگ تخصص هايی مرتبط 

د    ر تركيب شوراهای اسالمی شهر الزامی می نمايد     .
تا آنجا كه بهتراست د    ر د    ستورالعمل انتخاب شوراها 
بازنگری صورت گيرد     و حتی االمكان از ابتد    ا تخصص كرسی 
های شورا مشخص شود     و كاند    يد    اهای متخصص د    ر هر 
رشته تنها برای كرسی تخصصی مرتبط با آن رقابت كنند     
و نه برای همه كرسی ها. از سوی د    يگر شوراهای شهرعالوه 
بر حضور متخصصان بايد     به محلی برای د    ريافت آرا و نظرات 
متخصصان تشكل های صنفی ، انجمن های تخصصی و 

تد    بير د    ر خصوص چگونگی اجرای آن تبد    يل شود    . 
می توان از ظرفيت های   تخصصی و صنفی مختلفی 
چون مهند    سان معمار، شهرسازی، مهند    سی برق، نظام 
های مهند    سی معد    ن، كشاورزی و ساختمان، مهند    سان 
كيفيت، و خالصه سازمان های مرد    م نهاد     اجتماعی برای 

توسعه طرح های شهری بهره گرفت.
اميد     آنكه حضور مهند    ســان و متخصصان متعهد     و 
كارآمد     كشــورمان با حضور موثر خود    بتواند     د    ر راستاي 
خد    مت رســانی به شــهروند    ان د    ر شــوراهای شهر به 
د    غد    غه های شهروند    ان د    ر خصوص آيند    ه ای بهتر و كارآمد     

تر د    ر شوراهای اسالمی شهر گام بر د    ارد     .

»موثرترين ابزار اثرگذاري شهروند    ان بر فرايند    هاي حكمروايي، راي آن هاست.«
وزير راه و شهرسازی با بیان اين مطلب خاطر نشــان می کند    : ارتباط شهروند    ان با 
حاکمیت از طريق صند    وق هاي انتخاباتي برقرار مي شود     و موثرترين ابزار اثرگذاري 
آنان بر فرايند    هاي حكمروايي، راي آنان اســت. بنابراين، قهر با صند    وِق راي، از کف 

د    اد    ن سرمايه سیاسي شهروند    ي از سِر غیرت و عصبیت است و نه لزوما خرد     و تد    بیر! 

وزير راه و شهرسازی:

با بحران پاسخگویی د    ر برخی مد    یریت های شهری مواجهیم

خبر

مراقب عزلت نشینی متخصصان 
باشیم

سرمقاله

عد    ه ای
شهرها را 

به مجموعه ای
 از خشت و سنگ 

تبد    یل کرد    ه اند    .
 ما شهری می خواهیم که 

د    ر آن بتوانیم 
باهم صحبت کنیم. 

حرف بزنیم. 
خوشی هامان را 
با هم تقسیم کنیم
 و د    رد    هامان را 
تسلی ببخشیم
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" د    ستگاه های د    ولتی بايد     بتوانند     اد    اره امور خود     را 
به مد    يريت های محلی محول كنند     و خود     د    ر جايگاه 

سياست گذاری بنشينند    ."
رئيس سابق ســازمان نظام مهند    سی ساختمان 
ضمن بيان اين مطلب د    ر گفــت و گو با ما به ضرورت 
توجه به مد    يريت محلی شهرها اشاره می كند     و می 
گويد    : نگاه ما به شورای شهر به عنوان جامعه ای است 
كه می خواهد     امور شــهری خود     را خود    ش مد    يريت 
كند    . بنابر اين انتخاب شورای شهر انتخاب مجموعه ای 
است برای مد    يريت امور شهری. البته اگرچه هنوز د    ر 
تهران يا د    ر شهرهای بزرگ د    ر ايران مد    يريت جامع 
شهری اتفاق نيفتاد    ه است ولی بايد     به اين سوی حركت 
كنيم بطوريكه امور شهرد    اری ها تنها به عهد    ه شورای 
شهر نباشد    ؛ بلكه مد    يريت شهری باشد    . اين تصويری 
اســت كه بايد     اتفاق بيافتد    . د    ستگاه های د    ولتی بايد     
بتوانند     اد    اره امور خود     را به مد    يريت های محلی محول 
كنند     و خود     د    ر جايگاه سياســت گذاری بنشينند     . 
مثاًل امور آموزش و پرورش می تواند     با سياست های 
متمركز وزارت آموزش و پرورش -ولی با نحوه مد    يريت 
توســط جامعه محلی- د    ر هر محله اد    اره شــود     .اين 
مسئله د    ر مورد     ساير خد    مات شهری هم صاد    ق است. 
لذا انتخاب يك گروه فرهيخته كه بتواند     اين مهم را 

محقق كند     بسيار اهميت د    ارد    . 
د    كتر اكبر تركان با اشاره به ضعف های موجود     د    ر 
اد    اره برخی از شهرها می افزايد    :حرف هايی كه ما د    ر 
مناظره ها د    ر خصوص تهران شــنيد    يم ناشی از اين 
است كه يك مد    يريت علمی، فرهيخته و مسلط تهران 
را اد    اره نكرد    ه است بلكه د    ر اين شهر قانون فروشی شد    ه 
است ، قانون فروشی به خاطر اين است كه شهر، يك 
طراحی د    ارد     و بر اساس اصول شهرسازی، محله محور 
طراحی می كند     به طوريكه خد    مات يك محله برای 
آن محله باشد     . پس بنابراين د    ر طراحی شهرسازی و 
طرح جامع هر محله د    ر تهران بــه صورتی كه بتواند     
مد    رسه، مسجد    ، بازار، د    رمانگاه و حتی مركز خد    مات 
اد    اری شهری د    ر د    رون محله باشد     پيش بينی می شود    .

وی اد    امه می د    هد    : يك مد    يريت فرهيخته می د    اند     
كه نبايد     فضايی  را كه مربوط به يك خد    مت شهری 
اســت به يك كار د    يگر اختصاص د    هد    . فرض كنيد     
جايی را كه پيش بينی شد    ه است مد    رسه باشد     تبد    يل 
به يك بازارچه كنيم . بچه هايی كه د    ر اين محله بايد     
به مد    رسه می رفتند     حاال بايد     كجا مد    رسه بروند    ؟ آن 

ها حاال بايد     از خيابانی كه مسير تند    رو د    ارد     عبور كنند     
تا د    ر محله مجاور به مد    رسه بروند    . اين مسئله يعنی 
حاد    ثه ، يعنی عد    م ايمنی برای كود    كان، يعنی نگرانی 
برای خانواد    ه ها كه بايد     فرزند    شان د    ر محله خود    ش 
مد    رسه می رفت و حاال بايد     د    و محله آنطرف تر مد    رسه 
برود    .اين ها به خاطر اين است كه اگر اصول شهرسازی 

را د    رجايی رعايت نكنند     ايــن حواد    ث پيش می آيد    . 
جايی مثل د    رمانگاه برای خد    مت رسانی پيش بينی 
شد    ه ، يا محلی برای ارايه خد    مات شهری پيش بينی 
شد    ه تا مراكز اد    اری د    ر آن مستقر شود     ، همه اين ها  د    ر 

طراحی شهری پيش بينی می شود    .
رئيس سابق ســازمان نظام مهند    سی ساختمان 

آقای مهند    س به عنوان اولین سوال بفرمایید     به 
نظر جنابعالی مهند    ســان چگونه می توانند     با 
حضور خود     د    ر شورای شهر و بویژه د    ر حوزه تصمیم گیری 

مسائل شهری موثر باشند    ؟
ابتد    ا بايد     به اين نكته اشاره كنيم كه شورای 
شهر چند     وجه د    ارد    ؛ يعنی د    ر وهله نخست 
شورای شهر مجموعه ای است شامل معتمد    ين مرد    م 
و كســانی كه به ميان مرد    م می آينــد     و بر عملكرد     
مجموعه ای به نام شهرد    اری كه اكثريت يا تمام د    رآمد     
خود     را از جيب مرد    م تامين می كند     نظارت می كند    . 
اين مساله، جنبه اعتماد    ی است. برای تحقق اين جنبه 
كسانی كه د    ر شورای شهر هستند     بايد     بتوانند     وظايف 
خود    شان را انجام د    هند    . يعنی توجه شان به حساب و 
كتاب باشــد     و اطالعات كافی د    ر حوزه شهر، وظايف 
شهرد    اری، وظايف شورای شهر د    اشته باشند    . موضع 
حقوقی خود    شان را بشناســند     ضمن آنكه از موضع 
تصميم  گيری خود    شان مطلع باشند    . اين موضوعی 
است كه د    ر اين قسمتش لزوماً نبايد     كسانی كه آنجا 
هستند     مهند    س باشند     بلكه بايستي د    و ويژگی مهم 
د    اشته باشند    ؛ نخست آنكه قابل اعتماد     باشند     و د    وم 
آنكه بــه صورت عمومــی بتوانند     تشــخيص د    هند     
شــهرد    اری وظايفش را چگونه انجام می د    هد     و پيش 

می برد    .
بخش د    يگری از وظايف شهرد    اری معطوف كارهای 
عمرانی اســت. من د    ر اين نگاه، عمــران را به عنوان 
مقد    مه و زيربنای توسعه د    ر نظر می گيرم. اگر از اين 
منظر به اين مســئله نگاه كنيم توســعه فضای سبز 
هم فعاليتی عمرانی اســت. مثاًل بازيافت هم كاری 
عمرانی است ، كاری اســت كه نگاه توسعه ای د    ارد    .

يعنی ممكن است اصل وظيفه خد    مات شهری وظيفه 
عمرانی نباشــد     اما پيامد    ها يا لوازمش عمراني است 
. شما بايد     ايســتگاه های حمل زباله را د    ر سطح شهر 
تد    ارک ببينيد     كه به صورت مكانيزه و بهد    اشتی زباله 
را از محالت منتقل كند    . بايد     سيستم د    فن بهد    اشتی ، 
كنترل زيست محيطی و سيستم بازيافت د    اشته باشيد    . 
اينها همه موارد    ی است كه نگاه توسعه اي د    ر آن نهفته 
است . باالخره يك كليشه ای د    رحوزه مهند    سی پيد    ا 
می كنيد     اما از همه اينها مهمتر، موضوع عمرانی شهر 

است.
د    ر اينجا بحث باز به بينش مهند    سی برمی گرد    د    ، 
يعنی نمی خواهيم بگوييم مهند    سي می خواهيم كه 
يك محاسب و يا يك نقشــه برد    ار خوبی باشد    ؛ بلكه  
مهند    ســی مي خواهيم كه نگاه مهند    سي به ماجرا 

د    اشته باشد     يعنی بتواند     يك شهر را اد    اره كند     و بد    اند     
مقتضيات توسعه اين شــهر چيست.بايد     مقتضيات 
توسعه به معنای رعايت كيفيت د    ر رشد     شهری و توازن 
د    ر پايد    اری شرايط با كيفيت برای زند    گی شهري ، رفاه 

اجتماعی را مد    نظر د    اشته باشد    .
حضور مهند    سان د    ر این عرصه چقد    ر به د    اشتن 
برنامه ریزی های شهری و د    اشتن برنامه برای 

تحقق اهد    اف شهری کمک می کند    ؟
د    ر اينجا مقد    مه بحث اين اســت كه شورای 
شهر بايد     متوجه موضوع خطير برنامه ريزی 
باشد     اصاًل ما نبايد     هيچ چيزی را حتی د    ر قالب برنامه 
يك ساله ببينيم . چون برنامه يك ساله باز هم می تواند     
شامل اقد    اماتی باشد     كه بصورت مطلوب به نتيجه ای 
ايد    ه آل منجر نشود    ؛بايد     به د    نبال برنامه هاي بلند     مد    ت 
تر برويم. برنامه ها الاقل بايستی يك برنامه ميان مد    ت 
4-5 ساله باشند     و يا حد    اقل بر اساس عمر شورای شهر 
و برای كار تشخيص مسائل شهری، تشخيص مسائل 
عمرانی، تشخيص برنامه ريزی شــهری حرف براي 
گفتن د    اشته باشد    .  د    ر واقع تشخيص حساب و كتاب 
د    ر حوزه ايجاد     تعهد     برای شهرد    اری، تشخيص فنی 

نسبت به اينكه هر پروژه ای را به موقع تمام كنيم به 
قيمت تمام كنيم.اصاًل  كار مهند    ســی اين است. د    ر 
بسياری از شهرها كار را بخوبی انجام می د    هند     .گاهی 
مثاًل مالحظه مــي كنيم هزينــه كار د    و برابر ميزان 
متعارف و زمانش ســه برابر متعارف شد    ه است. اين 
مســاله نشــان می د    هد     اتفاقاً كار مهند    سی صورت 
نگرفته؛ چون يك پروژه د    رست است كه از يك نقطه 
شروع شد    ه و به نقطه ای د    يگر ختم شد    ه و حتی ممكن 
اســت پس از تمام شد    ن خيلی مفيد     باشــد    ؛ اما كار 
مهند    سی د    ر اين موضوعات وقتی اهميت پيد    ا مي كند     
كه به زمان ، هزينه و كيفيت اجرا توجه شود     . به همين 
د    ليل حضور مهند    ســان كمك می كنــد     كه نگاهی 
حرفه ای تر به شهر و به تاثير گذاری فعاليت ها د    اشته 

مشاور عالی رئيس جمهور:

غیر متخصص ها
به شـوراهـا نیایند    

خبر

 رئيس سازمان نظام مهند    سی ساختمان كشور :

 حضور مهند    سان د    ر شوراها
نگاه به شهر را حرفه ای می کند    

گفت وگو

حضورمهند    سان د    ر کرسی شوراهای شهر فرصت مغتنمی است تا تفكر مهند    سی د    ر 
برنامه ريزی های شهری و تصمیم گیری ها تحقق پذيرد    .فرصتی که به توسعه شهرها 
و گشود    ن مشكالت آن خواهد     انجامید    . اين مهم را بهانه ای برای گفت و گو با مهند    س 
رجبی ؛ رئیس سازمان نظام مهند    سی ساختمان کشور و عضو کمیسیون عمران مجلس 

شوراي اسالمي  قرار د    اد    يم که از نظر می گذرانید    :

مردم به این شوراها اقبال کنند، به این انتخابات توّجه کنند، در آن شرکت نمایند، آن را جّدی بگیرند و 
هدف هم عبارت باشد از این که اهدافی که در قانون اساسی برای تشکیل شوراها معّین شده است

معصومه گلمكانی

محمد تقی خسروی

كشور ياد    آور می شــود    :اگر يك مد    يريتی چشم خود     
را به همه اين روابط علمی ببند    د     و با پول گرفتن همه 
اين قوانين را معامله كند     چيزی از شــهر باقی نمی 
ماند    . خد    ايی ناكرد    ه كار به جايی می رســد     كه طبق 
يك ضرب المثل قد    يمی می گويند     كســی كه پول 
د    ارد     می تواند     روی ســبيل شاه هم نقاره بزند    . مفهوم 
اين ضرب المثل اين اســت كه يك نفر پول می د    هد     
و د    ر محله ای كه بايد     ساختمان ها چهار طبقه باشد     
يكباره مجوز چند    ين طبقه را د    ريافت می كند     و همه 
چارچوب های شهری را بهم می ريزد    . يك شهر يا يك 
محله بر اساس تراكم مشخصی پيش بينی شد    ه است.
مثاًل  می گويند     اين محله برای چهارطبقه پيش بينی 
شد    ه است ؛ بنابراين د    ر يك واحد     محله ما مثاًل بايستی 
ششصد     خانواد    ه د    اشته باشيم.طبعاً آب مصرفی آن هم 
برای ششصد     خانواد    ه پيش بينی می شود    . پست برق ، 
مخابرات و مد    رسه آن هم برای همان ششصد     خانواد    ه 
است. حاال اگر كسی به جای چهار طبقه، مجوز بلند     
مرتبه سازی را صاد    ر كرد     و د    ر عوض آن پول گرفت آيا 
می توان اميد    وار بود     كه مسائل شهری حل شود    . آيا 
شبكه خد    ماتی آب رسانی ،برق رسانی ، مخابرات يا 
شريان های پياد    ه راه يا سواره راه وقتی كه اين تراكم 
رعايت نمی شود     د    چار آسيب نمی شود    .قطعاً خواهد     
شد     و محله از ساختار محله ای خارج می شود    . خد    مت 
رسانی بر مبنای واحد     محله هويت خود     را از د    ست می 
د    هد     و اين جريان تبد    يل به يك جريان غير قانونی ، 
غير علمی و غير اصولی می شود     چرا كه يك نفر پول 

د    اد    ه و اين فاجعه رخ می د    هد    . 
وی اضافه می كند    : متاســفانه د    ر د    وره قبل عد    ه 
ای غير متخصص د    ر بعضي شهرها و كالن شهرهابه 
شوراهای شــهر رفتند     و چهارچوب ضوابط و اصول 
شهرسازی را د    چار خد    شــه كرد    ند    . چون بلد     نبود    ند     . 
اصاًل اين اصول را نمی د    انستند     ، د    رس آن را نخواند    ه  
بود    ند    .نه مهند    سی ترافيك می د    انستند     و نه مهند    سی 
شهرسازی . نه مهند    ســی معماری می د    انستند     ، نه 
مهند    سی ســازه . نه جمع آوری آب های سطحی را 
بلد     بود    ند    ، نه با ارتباطات فضای شهری به عنوان يك 
جامعه شناس آشنايی د    اشتند    . ما بايستی د    ر اين د    وره 
هوشيار باشيم. د    وستان نظام مهند    سی د    ر بيانيه ای 
تاكيد     كرد    ه اند     كه ما بايد     از مد    يريت شهری و مجموعه 
ای كه برای انتخاب مد    يريت شهری انتخاب می شود     

چه انتظاراتی د    اشته باشيم. 

وی د    ر پاســخ به اينكه موج حضــور هنرمند    ان، 
ورزشكاران وغير متخصص ها چه تاثيری را بر اد    اره امور 
شهری خواهد     د    اشت می گويد    :بايد     ببينيم كه ما د    ر 
اد    اره شهرها به چه تخصص هايی نيازمند    يم. من نمی 
گويم شورای شهر ، خود    شــان بايد     طراح  شهرسازی 
باشند     يا خود    شان بايد     معمارانی برجسته باشند     ،  نمی 
گويم شورای شهر بايد     خود    شان د    ر امور تاسيساتی ، 
آبرسانی ،برق رسانی ، مخابرات مسلط باشند     اما بايد     
اين حرف ها را بفهمند     تا اگر يك مهند    س شهرســاز 
د    ر مورد     شهرسازی با آن ها گفت و گو كرد     حرف او را 
بفهمند     ، اگر كسی د    ر مورد     معماری با آن ها صحبت 

كرد     متوجه حرف آن ها بشوند    . 
وی اضافه می كند    : معماری هند    سه و سبك زند    گی 
است. هر فرد     و هر جامعه يك سبك زند    گی د    ارد     . سبك 
زند    گی هر فرد     فضاهای مورد    نياز زند    گی او را د    يكته می 
كند    . د    ر واقع معماری هند    سه سبك زند    گی د    ر مقياس 
خانواد    ه و شهرسازی و هند    سه سبك زند    گی د    رمقياس 

محله و شهر است.
حاال فرد    ی اين اصول را نه تنها بلد     نيست بلكه اصاًل 
با آن آشنايی ند    ارد    .اگر برای او توضيح بد    هيد     می فهمد    . 
به نظر من اين عد    ه به شــوراهای شهر نيايند     و ما هم 

نبايستی اين تيپ ها را انتخاب كنيم .
د    كتر تركان خاطر نشان می كند    :البته شهر جنبه 
های فرهنگی هــم د    ارد     و بايد     از افــراد     مطلع به امور 
فرهنگ هم د    ر آن حضور د    اشته باشند    ، شهر مسايل 
جامعه شناســی هم د    ارد     و بايد     افراد    ی مطلع به امور 

جامعه شناسی هم باشند    . 
اين به معنای اين نيست كه وقتی می گوييم افراد     
مطلع به عنــوان فرهنگ الزاماً بايــد     برويم بعضی از 
قهرمانان را بياوريم ، بعضی از قهرمانان د    ر جای خود     
خيلی ارزشمند     هستند     اما وقتی می خواهيم د    ر مورد      
طراحی يك شهر صحبت كنيم آن قهرمانان نمی توانند     

د    ر خصوص آن كمك كنند     .
اين حرف به معنای  د    ست كم گرفتن آن ها نيست 
و اينكه مثاًل بگوييم برای نظام تصميم گيری شهری 

مناسب نيستيد    .
شما اگر بخواهيد     چشم خود     را عمل كنيد     به چشم 
پزشــكی مراجعه می كنيد     .به ســراغ يك ماما نمی 
رويد    .قهرمانان ملی ما بزرگ و عزيز هستند     و جايگاه 
ارزشمند     خود     را د    ارند     ولی برای شهر و اد    اره آن بهتر 

است از تخصص های واجب تری استفاد    ه كنيم.

باشــيم .كمك می كند     كه برای د    اشــتن يك برنامه 
بخصوص د    رحوزه عمرانی اصرار د    اشته باشيم، و اينكه 
توسعه عمرانی با توســعه خد    ماتی همسو باشد    . شما 
خيابانی كه ايجاد     می كنيد     بايستي با خط اتوبوسرانی و 
خطوط پوشش اتوبوس ها همخوانی د    اشته باشد    .وقتی 
مترو احد    اث مــی كنيد     بايد     بين سيســتم خطوط 
اتوبوسرانی و مترو ارتباط تنگاتنگ عملياتی كاركرد    ی 
د    اشــته باشــد    . همه اينها نشــان می  د    هد     كه نگاه 

مهند    سی د    ر اد    اره شهرها خيلي اهميت د    ارد    . 
اين نگاه مهند    سی به معنی اين است كه شايسته 
است كسانی با بينش مهند    ســی وارد     شوراهای شهر 
شوند     و بتوانند     به مجموعه شورا به عنوان عضو شورا و 
امين مرد    م كمك كنند     تا شورا جهت گيری د    رستی 
پيد    ا كند    . از اين حيث من فكر می كنم مهند    سان بايد     
خود     را برای اين مهم آماد    ه كنند     ضمن اينكه هر چه 
به شهرهای بزرگ و كالنشهرها می رسيم هزينه های 
عمرانی فوق العــاد    ه باال مــی رود    . طرح های عمرانی 
نظارت و بهينه كرد    ن می خواهد    ، نگاه توسعه ای و نگاه 

متوازن می خواهد    . اينها همه از د    يد     مهند    سی است. 
اين كه حتماً بايد     د    ر جمع شــوراها افراد    ی با نگاه 
مهند    سی حضور د    اشــته باشــند     تا آن ها بتوانند     با 
تجربيات و نگاه مهند    سی خود     بتوانند     مكمل آن بخش 
اعتماد    ی باشند    ، بخشی كه معتمد     و متخصص هستند     
و تخصصشان د    رحوزهای د    يگر فرهنگي ،اقتصاد    ي و 

اجتماعي است .
پس قطعاً نبود     اعتماد     به یک مجموعه مد    یریت شهر 

متاثر از نبود     نگاه مهند    سی است؟
بله؛ شما با موضوعی د    ر كالنشهرهايي مثل 
مشهد     مواجه هستيد     و آن اينكه بخش عمد    ه 
ای از د    رآمد     شهر از كميسيون ماد    ه 100بد    ست مي 
آيد    . د    رآمد    ي كه نشــان مي د    هد     د    ر اين بينش نگاه 
مهند    سی حاكم نبود    ه است. اينكه شما از »تخلف« كه 
كار خوبی نيست براي اد    اره امورشهر د    رآمد     كسب كنيد     
. كار خوب اين اســت كه از د    رست فكر كرد    ن و عمل 
كرد    ن به مد    يريت برنامه ای بتوانيد     مشكالتتان را حل 
كنيد    . از اين منظر حتماً حضور مهند    سان بخصوص 
مهند    سانی كه با بينش كامل ورود     پيد    ا كرد    ه اند     می 
تواند     به شورا و به شهرد    اری كمك كند     تا آن مجموعه 
اي كه مهند    س نيســتند     هم بتواند     از ظرفيت های 
د    اخلی مهند    سان استفاد    ه كند    ، به آن ها اعتماد     كند     و 

كار را پيش ببرند    .
 د    ر این راســتا چه توصیه ای بــرای نظام های 
مهند    سي ســاختمان و 500 هزار عضوی که هم 

اکنون د    ر کشورمشغول فعالیت هستند     د    ارید    ؟
من به هيئت مد    يره ها توصيه نمی كنم د    ر اين 
موضوع د    خالت كنند    ؛ به اين معنا كه ممكن 
است د    ر استانی تعد    اد     زياد    ی مهند    س د    ر شورای شهر 
ثبت نام كنند     و آن وقت همــه از هيئت مد    يره توقع 
د    اشته باشــند     كه بگونه ای از آن ها حمايت معنوی 
كنند     و اين موضوع برای هيات مد    يره ميسر نيست. شما 
حد    اكثر د    ر هر شــهر به چند     كرسی شوراي شهر نياز 
د    اريد     كه د    ر اختيار اعضای نظام مهند    سي ساختمان 
باشد    . بنابراين چون بعد    ها ممكن است د    ر غير اينصورت 
د    چار يك تعارض د    اخلی شود    .بنابر اين ورود     مستقيم 
هيئت مد    يره به اين عرصه ها شايسته نيست، اما اينكه 
مهند    سان كمپين ها و گروه هايی تشكيل د    هند     و تشكل 
هايي از بد    نه مهند    سان با هد    ف ورود     به شوراهای شهر 
ايجاد     كنند     خيلی خوب است. جامعه مهند    سی بايد     
اين حركت ها را تقويت كند    ، و كمك كند     تا يك اتفاق 

خوب د    ر شهر رخ د    هد    . 
بايد     بتوانيم تفكر مهند    سی را از طريق رسانه ها و 
امكانات جمعی به مرد    م تفهيم كرد    ه و تفكر خود    مان را 

به آن ها منتقل كنيم. 
اين موضوع خيلی مهم اســت اينكه وقتی شما به 
ترافيك فكر می كنيد     يك كار مهند    سی می كنيد    ، يا 
وقتی به توسعه فضای سبز فكر می كنيد     كار مهند    سی 
انجام می د    هيد    ، ايجاد     يك پل و جاد    ه  يك كار مهند    سی 
است. حتی وقتی يك مركز فرهنگی می سازيد     باز هم 
د    اريد     كار مهند    سی انجام می د    هيد     چون اين مهند    سی 
با آن كاربرد     ســاختمانی كه  ساخته می شود     منطبق 
است .د    ر واقع اين حضور می تواند     حضور مباركی برای 

شهرها باشد    .
 این حضور مبارک
چه الزاماتی د    ارد    ؟

نخست اينكه بايد     از ســاختار رسمي نظام 
مهند    سي ساختمان استفاد    ه نكند    ؛ چون بعد    اً 
آن هايی كه برند    ه انتخابات می شوند      اگر سازمان های 
حمايتی تشويقشــان نكرد    ند     به معارض تبد    يل می 

شوند    .
نكته د    يگر اينكه اين مســاله بگونه ای نباشد     كه با 
وضعيت فنی تخصصی ما تد    اخل پيد    ا كند     يا اينكه مثل 
يك حزب سياسی عمل  كنيم چون اگر سازمان نظام 
مهند    سی با اين ساختار وارد     حوزه هاي سياسي  شوند     
قطعاً آســيب جد    ی خواهند     د    يد     اما به نظر من تغيير 
اليه های مختلف مهند    سی و ارتباط د    اد    ن اين اليه ها 

به مرد    م كار بسيار خوبی است. 

ما بایستی د    ر این 
د    وره هوشیار 
باشیم. د    وستان 
نظام مهند    سی د    ر 
بیانیه ای تاکید     
کرد    ه اند     که ما 
باید     از مد    یریت 
شهری و مجموعه 
ای که برای 
انتخاب مد    یریت 
شهری انتخاب 
می شود     چه 
انتظاراتی د    اشته 
باشیم

باید     بتوانیم 
تفکر مهند    سی را 
از طریق رسانه 
ها و امکانات 
جمعی به مرد    م 
تفهیم کرد    ه و 
تفکر خود    مان را 
به آن ها منتقل 
کنیم
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  شورای شهر د    ر ايران
د    ر ايران، د    وره فعاليت شــوراهای شهر و روستا از 

تاريخ تشكيل چهار سال است.
تعد    اد     اعضای اصلی و علی البد    ل شوراهای شهرد    ر 
ايران برای شهرهای تا 50 هزار نفر، پنج نفر عضو اصلی 
و سه نفر عضو علی البد    ل، برای شهرهای با جمعيت 
بيش از 50 هزار نفر تــا 200 هزار نفر، هفت نفر عضو 
اصلی و پنج نفر عضو علی البد    ل، برای شــهرهای با 
جمعيت بيش از 200 هزار نفر تا 500 هزار نفر، نه نفر 
عضو اصلی و شش نفر عضو علی البد    ل، برای شهرهای 
با جمعيت بيــش از 500 هزار نفر تــا 1 ميليون نفر، 
يازد    ه نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البد    ل، برای 
شهرهای با جمعيت بيش از 1 ميليون نفر تا 2 ميليون 
نفر، سيزد    ه نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البد    ل، 
برای شهرهای با جمعيت بيش از د    و ميليون نفر، پانزد    ه 
نفر عضو اصلی و د    ه نفر عضو علی البد    ل و برای شــهر 
تهران، بيســت و يك نفر عضو اصلی و يازد    ه نفر عضو 

علی البد    ل را شامل می شود    .
همچنين، تعد    اد     اعضای شورای اسالمی روستاهای 
تا 1500 نفر جمعيت، ســه نفر و روستاهای بيش از 

1500 نفر جمعيت و بخش ها پنج نفر خواهد     بود    .
البته مالک تشــخيص جمعيت هر شهر و روستا، 
آخرين سرشــماری عمومی نفوس و مسكن با اعالم 

رسمی مركز آمار ايران است.
وظيفه اصلی اعضای شورای اسالمی شهر و روستا 
د    ر ايران، انتخاب شــهرد    ار يا د    هيار برای مد    ت چهار 
سال، تصويب بود    جه و نظارت بر عملكرد     شهرد    اری ها 
و د    هياری ها می باشد    . د    ر كنار وظايف اصلی، شورای 
شهر موظف است با هماهنگی د    ستگاه های ذيربط، 
برای گسترش مراكز تفريحی، ورزشی و فرهنگی مرد    م 
را تشويق و ترغيب كند    . همچنين بايستی بر حسن اد    اره 
و حفظ سرمايه و د    اراييهاي نقد    ي، جنسي، اموال منقول 
و غيرمنقول شهرد    اري و بر حساب د    رآمد     و هزينه آن 
ها به گونه اي كه مخل جريان عاد    ي امور شــهرد    اري 
نباشد    ، نظارت كند    . شورای شــهر وظيفه د    ارد     كه به 
آيين نامه هاي پيشنهاد    ي شهرد    اري رسيد    گی كند     و 
آن ها را با رعايت د    ســتورالعمل های وزارت كشور به 

تصويب برساند    .
شورای اسالمی شهر و روســتا همچنين بايستی 
صورت جامع د    رآمد     و هزينه های شهرد    اري را كه هر 
شش ماه يكبار توسط شهرد    اري تهيه مي شود     تاييد     
كند     و آن را برای اطالع عمومی منتشر كند    ، همچنين 
موظف است كه نسخه ای از اين صورت را برای وزارت 

كشور ارسال كند    .
شورای شهر د    ر ايران موظف به همكاری با شهرد    اري 
جهت تصويب طرح حد    ود     شــهر با رعايت طرح هاي 
هاد    ي و جامع شهرسازي می باشد    ، البته برای اين كار 
نياز به تاييد     وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازی 

نيز هست.
يكی از وظايف و اختيارات مهم د    يگر شوراهای شهر 
و روستای ايران، تصويب معامالت و نظارت بر آن ها 
شــامل خريد    ، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه 
به نام شهر و شــهرد    اري صورت مي پذيرد    ، می باشد    . 
اين امر بايســتی با د    ر نظر گرفتن صرفه و صالح و با 
رعايت مقررات آيين نامه مالي و معامالت شهرد    اري 

همراه باشد    .
تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و تغيير 
نوع و ميزان آن با د    ر نظر گرفتن سياست عمومي د    ولت 
كه از سوي وزارت كشور اعالم مي شــود     و نظارت بر 
حسن جريان د    عاوي مربوط به شهرد    اري، از وظايف 

د    يگر شوراهای شهر و روستا د    ر ايران می باشد    .
از د    يگر وظايف و اختيارات شــورای شهر و روستا 
نظارت بر حســن اد    اره امور مالی شــهرد    اری و كليه 
سازمان ها، موسسات، شــركت های وابسته و تابعه 
شهرد    اری و حفظ ســرمايه، د    ارايي ها، اموال عمومی 
و اختصاصی شهرد    اری، و همچنين نظارت بر حساب 
د    رآمد     و هزينه آن ها با انتخاب حسابرس رسمی و اعالم 
موارد     نقض و تخلف به شهرد    ار و پيگيري های الزم بر 

اساس مقررات قانونی می باشد    .
شوراهای اسالمی شهر و روستا د    ر ايران، وظايف و 
اختيارات د    يگری نيز، مشابه موارد     گفته شد    ه، د    ارند     كه 
د    ر اينجا تنها به مهم ترين آن ها اشاره كرد    يم، اما همين 
موارد     كافی است كه نشان د    هد    ، اين شوراها د    ر ايران 

چقد    ر می توانند     د    ر اد    اره كشور تاثيرگذار باشند    .

 شورای شهر د    ر کشورهای د    نیا
همان طور كه د    ر ايران، شورای شهر نقش مهمی د    ر 
اد    اره يك شهر و د    ر نتيجه نظم كشور ايجاد     می كند    ، 
شورای های شهری د    ر كشورهای مختلف د    نيا نيز، د    ر 
تصميم گيری های مهم نقش د    ارند    . اكنون می خواهيم 
نگاهی د    اشته باشيم به شورای شــهر د    ر كشورهای 
مختلف د    نيا و قصد     د    اريــم كه اطالعات بيش تری د    ر 
خصوص نحوه انتخابات شهرد    ار د    ر شهرهای كشورهای 

مختلف د    نيا د    ر اختيار شما قرار د    هيم.
د    ر حال حاضر، چند    ين كشــور مهم د    نيا كه د    ارای 
سيستم شورای شهر می باشند    ، شامل؛ آمريكا، كاناد    ا، 
استراليا و نيوزيلند    ، انگلستان، چين، روسيه، فرانسه، 

آلمان، هلند     و لبنان هستند    .
البته ممكن است نحوه انتخاب و عملكرد     شورای 
شهر د    ر هر يك از اين كشورها و يا حتی د    ر هر يك از 
ايالت ها و استان های هر كشــوربا يكد    يگر و با كشور 
ايران متفاوت باشد    ، اما به نظر می رسد     كه د    انستن آن 

ها خالی از لطف نيست و جذابيت د    ارد    .

شورای شهر د    ر آمريكا
آمريــكا د    ارای ســابقه ای طوالنــی د    ر انتخــاب 
شهرد    ار است. اين كشــور از د    يرباز اشكال مختلفی از 
حكومت های شــهری را تجربه كرد    ه، كه د    ر اين بين 
نوع شهرد    ار شورا آزمايش خود     را به عنوان يكی از انواع 
حكومت های شــهری موفق پس د    اد    ه است. د    ر حال 
حاضر د    ر 2۶ شهر اصلی آمريكا اين نوع حكومت شهری 
حاكم است و روابط بين شهرد    ار و شورا د    ر آنجا بد    ون 
ابزار خاصی همسو و هماهنگ می شود    . د    ر اين نظام 
هم اعضای شورا و هم شهرد    ار به  طور مستقيم با آرای 
عمومی انتخاب می شوند    ، البته اين سيستم د    ر برخی 
از شهرها وجود     د    ارد    . شورای شهر د    ر آمريكا معموالً از 
ميان شهروند    ان انتخاب می شوند     و تعد    اد     آن ها بين 5 
تا 50 نفر نيز متغير است. د    ر برخی از شهرها اعضای 
شورای شــهر می توانند     شــهرد    ار را تعيين كنند     كه 

به عنوان رييس شورا نيز شناحته می شود    . 
د    ر برخی از ايالت ها، شهرد    اری يك ارگان كامالً جد    ا 
از شورای شهر است و حق ِوتو برای تصميمات شورا را 
نيز د    ر اختيار د    ارد    . همچنين د    ر شوراهای شهر آمريكا 
رأی گيری د    اخلی برای انتخاب سخن گو و رييس شورا 

برگزار می شود    .
شورای شهر د    ر آمريكا قانون های مختلف را برای 
بهبود     اد    اره شهر تصويب می كند     كه شهرد    ار بايد     آن ها 
را اجرا كند    . البته وظايف شهرد    ار بستگی به نوع اد    اره آن 
شهر د    ارد    . نوع اد    اره شهر به د    و گونه تقسيم می شود    ؛ د    ر 
نوع اول شاهد     سيستمی كامال شورايی هستيم و د    ر 
نوع د    وم شورا و شــهرد    اری هماهنگ با يكد    يگر پيش 
می روند    . يكی د    يگر از نكاتی كه بايد     د    رباره شورای شهر 
د    ر كشور آمريكا به آن اشاره كرد    ، استفاد    ه از نام های 
گوناگون د    ر شهرهای مختلف برای اين نهاد     می باشد    . 
برای مثال ممكن است د    ر سانفرانسيسكو به آن رؤسای 
شــهر بگويند    ، ولی د    ر شــهر د    يگری به آن مسووالن 

شهری گفته شود    .
اما به طور كلی شوراهای شهر د    ر آمريكا، كه زمانی 
حاكميت زياد    ی د    اشــتند    ، با گسترش نقش شهرد    ار 
قد    رت خود     را از د    ست د    اد    ند    . د    ر اين نظام هم اعضای 
شورا و هم شهرد    ار به صورت مستقيم با آرای عمومی 

انتخاب می شوند    .
آخرين نوع حكومت شــهری د    ر ايــاالت متحد    ه 
نوع كميسيونی اســت، كه تشكيالت كوچ مرسوم به 
كميسيون های انتخابی، جايگزين شوراها هستند     و 

سياست های عمومی اد    اره شهر را بر عهد    ه د    ارند    . 
د    ر شكل كميسيونی يكی از اعضای كميسيون به 
عنوان شهرد    ار از ســوی اعضای انتخاب می شود     و د    ر 
برخی موارد     اين عضو كميسيون از طريق آرای مستقيم 

مرد    م برای تصد    ی سمت شهرد    ار برگزيد    ه می شود    .
به عنوان مثال د    ر واشنگتن، شهرد    ار برای يك د    وره 

4 ساله توسط مرد    م انتخاب می شود    .

 شورای شهر د    ر کاناد    ا
د    ر كاناد    ا نوعی شــوراهای محلی موسوم به د    ولت 
های شهری وجود     د    ارد     كه مسوول ارائه خد    مات محلی، 
امكانات و زيرساخت های الزم برای پيشرفت و بهبود     

وضعيت هر محل می باشد    .
د    ولت های شــهری د    ر كاناد    ا، حد    ود     3 هزار و 700 
د    ولت می باشــند    . اين د    ولت ها اغلب به استان های 
خود     وابسته هستند     و انواع آن ها بين استان ها متفاوت 

است.
به طور كلی، د    ولت های شهری از تعد    اد    ی نمايند    ه، 
معموال بين 10 تا 20 نمايند    ه شورا تشكيل شد    ه اند    ، 
البته به طور استثنا، اين تعد    اد     د    ر مونترآل، شامل 50 

عضو د    ر شورا می باشد    .
بيش تر بود    جــه د    ولت های شــهری د    ر كاناد    ا، از 
ماليات بر امالک تامين می شود     و منابع مالی اضافی از 
فروش كاال و خد    مات، جريمه و انتقال ماليات از د    ولت 

های وابسته به استان ها كسب می شود    .
از اختيارات د    ولت های شــهری كاناد    ا می توان به 
مد    يريت ايســتگاه های پليس و آتش نشانی محلی، 
كنترل كرد    ن جاد    ه های كوچك و رسيد    گی به خد    مات 
حمل و نقل شهری، مد    يريت آموزش و پرورش منطقه 
و انتخاب هيــات مد    يره مــد    ارس، مد    يريت مناطق 
مسكونی، صنعتی و تجاری، رســيد    گی به امور مالی 
شهرها و جمع آوری ماليات ها و ارائه خد    مات عمومی 
همچون رسيد    گی به موضوعات مرتبط با پارک ها و 

فضای سبز و يا آب و فاضالب شهری اشاره كرد    .

شورای شهر د    ر استرالیا و نیوزيلند    
به د    ليل تفاوت های گسترد    ه ای كه ميان ايالت های 
استراليا وجود     د    ارد     معنا و تعريف شورا نيز د    ر اين كشور 

متفاوت است. 
د    ر بسياری از شهرهای استراليا، بنا به ميزان جمعيت 

ساكن د    ر آن، شورا شكل خاصی به خود     می گيرد    . د    ر 
شهرهای بزرگ اســتراليا كه نياز به رسيد    گی بيش 
تری وجود     د    ارد    ، شورای شهر به  صورت كامل با تعد    اد     
اعضای زياد     مشــغول به فعاليت اســت و با كم شد    ن 
تعد    اد     جمعيت د    ر برخی از ايالت ها، تعد    اد     اعضا كاهش 
می يابد    . د    ر مناطقی از استراليا نيز كل نظارت يك شهر 
د    ر اختيار حاكمان محلی قرار د    ارد     و زير نظر شورای 
خاصی هد    ايت نمی شود    . د    ر كنار استراليا كشوری به نام 
نيوزيلند     نيز وجود     د    ارد     كه پيش از تشكيل حكومت 
مســتقل و روی كار آمد    ن يك د    ولت ثابت، مشكالت 

بسياری د    اشت. 
د    ر سال 1989 سيستم اد    اره كشور نيوزيلند     به  كلی 
تغيير كرد     و وجود     يك شــورای شهر برای هر منطقه 
الزامی شد    . د    ر اين كشور حد    ود     700 نفر عضو شورای 
شهر هســتند    ، د    ر 87 گروه د    ولتی تقسيم شد    ه اند     و 

وظايف اد    اره يك شهر را د    ر اختيار د    ارند    . 
يكی از كارهــای مهمی كه اين شــوراها د    ر تاريخ 
نيوزيلند     انجام د    اد    ه اند    ، افزايش تعد    اد     افراد     برای تشكيل 
يك شهر )به  حد       نصاب  رسيد    ن برای شهرشد    ن( است.

پيش از روی كار آمد    ن شوراها د    ر نيوزيلند    ، جمعيت 
20 هزار نفری می توانست تشكيل يك شهر بد    هد    ؛ اما 
اكنون اين ميزان به 50 هزار نفر رســيد    ه است و د    يگر 
شهرهای كوچك وجود     ند    ارند    . به عالوه همه شهرهای 

موجود     توسط حكومت های محلی هد    ايت می شوند    .

 شورای شهر د    ر انگلستان
سياست های شهری و د    ولتی د    ر انگلستان تفاوت 
های بسياری با ساير كشــورهای د    نيا د    ارد    . شوراهای 
انگلستان به د    سته های مختلفی تقسيم می شوند     و 

برای راه اند    اختن كارهای مرد    م اقد    ام می كنند    .
بخش های شهری مسوول انجام كارهايی هستند     
كه اعضای شورای شهر به طور عاد    ی بايد     انجام د    هند    . 
آن ها می توانند     ميزان ماليات و عوارض شهرد    اری ها را 

تعيين كنند    . 
از نظر شورا، شــهر لند    ن د    ارای  قانون جد    اگانه ای 
برای خود     می باشــد     و تقريباً چيزی شبيه به شورای 
شهر تهران د    ر آنجا وجود     د    ارد    . آن ها هر چهار سال با 
رأی مرد    م انتخاب می شوند     و د    ر كنار د    ولت برای بهبود     

وضعيت شهری تالش می كنند    . 
اعضای شورای شهر لند    ن 28 نفر هستند     كه هيات  

رييسه نيز از ميان آن ها انتخاب می شوند    . 
يكی از اختيارات اصلی شورای شهر لند    ن انتخاب 
شهرد    ار است. البته اين كشــور چند    ان تجربه ای د    ر 
انتخاب شــهرد    ار به  صورت مستقيم ند    ارد    . انگلستان 
به د    ليل پراكند    گی سيستم اد    اره شهری از سال 2000 
تصميم گرفت تا شهرد    ار را به صورت مستقيم با رای 

مرد    م انتخاب كند    . 

 شورای شهر د    ر چین
جمهوری چين د    ارای شهرهای بسيار زياد    ی است 
كه آورد    ن قوانين هر كد    ام بسيار سخت است. د    ر اين 
كشور غالباً شــورای شهر كاری مشــابه با تمام د    نيا 
انجام می د    هد     و اعضای آن  نيز معموالً با انتخاب مرد    م 
به ساختمان شــورا می روند    . مثال د    ر تايوان انتخاب 
مستقيم مرد    م، اعضای شورای شهر را تعيين می كند    . 

شــورای هر شــهر بين چهار تا پنج سال مسوول 
نظارت بر امور شهروند    ان است. 

د    ولت شهری پكن از شــهرد    ار، معاونان شهرد    ار، 
د    بيركل روســای كميته هــای مختلــف، اد    ارات و 
د    فاتر تشكيل می شــود    . د    ولت خلق شهرد    اری پكن 
برای يك د    وره پنج ســاله از اختياراتی مانند     اجرای 
تصميمات كنگره شهرد    اری پكن و كميته ثابت آن، 
اجرای تصميمات و د    ستورات شــورای د    ولتی، اتخاذ 
معيارهای اد    اری و صد    ور آيين نامه، هد    ايت و نظارت بر 
كار د    پارتمان های كاری مربوط به خود    ، تد    وين برنامه 
های شهری و بود    جه برای برنامه های توسعه اقتصاد    ی 
و اجتماعی، مد    يريــت اد    اری، اقتصاد    ی، آموزشــی، 
پرورشــی، علوم، فرهنگ، بهد    اشــت عمومی و ساير 
موارد     مشــابه، برخورد    ار است. يكی د    يگر از شهرهای 
مهم چين، شانگهای اســت كه غير از شورای شهر، 
شورايی برای شهرهای »خواهرخواند    ه« هم د    ارد    . د    ر 
اين شورا از هر د    و شهر اعضايی جمع می شوند     و برای 
افزايش سطح همكاری شهری و بهبود     فضای هر د    و 
شهر تصميم گيری كرد    ه و قوانينی را تصويب می كنند    .
د    ر چين، به  عنوان يك كشور كمونيستی همه چيز 
به  صورت محد    ود     اد    اره می شود    . شورای شهر د    ر قسمت 
و بخش های مختلف وجود     د    ارد    ؛ اما سيستم شهرد    اری 
كاماًل جد    ا از آن هد    ايت می شود    . شهرد    اری پكن يكی 
از شهرد    اری هايی است كه مستقيماً با رهبری د    ولت 
مركزی اد    اره می شود     و شهرد    ار آن به طور مستقيم به 
د    ولت مركزی گزارش می د    هد    . شهرد    ار و معاونان او نيز 

توسط كنگره خلق شهرد    اری انتخاب می شوند    .

شورای شهر د    ر روسیه
د    ر گذشته انتخاب شهرد    ار د    ر روسيه بسيار پيچيد    ه، 
د    شوار و زمان بر بود    . ابتد    ا بايد     رئيس جمهور اين كشور، 
شهرد    ار را به مجلس پيشنهاد     می كرد    ، سپس مجلس 

وجود     شوراها د    ر همه د    نیا، نشان از د    موکراسی و مرد    م ساالری کشورها د    ارد    . نه تنها د    ر ايران، 
بلكه د    ر اغلب کشورهای د    نیا، انتخاب اعضا برای شوراهای مختلف می تواند     نقش تعیین 

کنند    ه ای د    اشته باشد    .
شورای شهر د    ر ايران، شامل مجلسی محلی د    ر سطح شهرها است که نمايند    گان آن را مرد    م 
هر شهر انتخاب می کنند    . اين بد    ان معنا است که اگر شما هنگام انتخابات شورای اسالمی 
شهر و روستا، مسافر شهر د    يگری جز شهر محل سكونت خود     باشید    ، برای رای د    اد    ن به اعضای شورای شهر خود    ، 
بايستی به محل سكونت خود     بازگرد    يد     و نمی توانید     از شهر د    يگری به اعضای شورای شهر محل سكونتتان رای د    هید    ! 
شايد     بسیاری از ما، هنوز د    رباره وظايف د    قیق شوراهای اسالمی شهر و روستا چیزی ند    انیم، اما بهتر است که د    يد     خود     
را د    ر اين باره وسیع تر کنیم و بد    انیم؛ همان طوری که نمايند    گان مجلس نقش مهمی د    ر تعیین سرنوشت کشور د    ارند    ، 

نمايند    گان شورای شهر نیز نقش مهمی د    ر پیشرفت و بهبود     وضعیت شهرها و روستا ها ايفا می کنند    .
البته تنها ايران نیست که د    ارای سیستمی با عنوان شورای شهر می باشد     و کشورهای د    يگری نیز د    ر د    نیا وجود     د    ارند     که 
اين سیستم را د    ر اد    اره شهرهای خود     به کار می گیرند    . د    ر اد    امه اين گزارش به معرفی شورای شهر و وظايف و اختیارات 

آن ها د    ر شهرهای ايران و ساير نقاط جهان می پرد    ازيم.

نگاهی به شوراهای شهر 
د    ر کشورهای مختلف

بین الملل

 شورای شهر د    ر 
آمریکا معموالً از 
میان شهروند    ان 
انتخاب می شوند     
و تعد    اد     آن ها بین 
5 تا 50 نفر نیز 
متغیر است. د    ر 
برخی از شهرها 
اعضای شورای 
شهر می توانند     
شهرد    ار را تعیین 
کنند     که به عنوان 
رییس شورا نیز 
شناحته می شود

د    ر پاریس 
انتخابات 
شورای شهر د    ر 
20 منطقه انجام 
می گیرد     که 163 
نفر به عنوان 
اعضای شورای 
شهرد    اری و 352 
نفر به عنوان 
شورای محالت 
انتخاب می شوند

انتخابات شوراها بسیار مهم است. توجه شود که توجه به انتخابات ریاست جمهوری نتواند اهمیت انتخابات 
شوراها را از چشم مسئولین، از چشم مردم، از چشم نخبگان، دور بدارد

ترجمه |  رها واعظی

صالحيت فرد     معرفی شــد    ه را تائيد     می كرد     و روند    ی 
مانند     انتخاب و تاييد     وزير د    ر ســاير كشورها طی می 
شــد    . اما امروزه و د    ر قانون جد    يد     روســيه، هر فرد    ی 
كه قصد     شهرد    ار شــد    ن د    ارد    ، بايد     امضای 110 عضو 
شورای شهر را به د    ست آورد     و ســپس د    ر انتخاباتی 
رســمی برای د    ريافت رای مرد    م به منظور رسيد    ن به 
سمت شــهرد    اری، شــركت كند    . البته شورای شهر 
روسيه نيز تبد    يل به بخشــی از انتخابات مجلس اين 

كشور شد    ه است. 

شورای شهر د    ر فرانسه
د    ر كشور فرانســه اعضای شوراهای شهر هر شش 
ســال انتخاب می شــوند     و با توجه به جمعيت آن ها 
وضعيت شورا د    ر هر منطقه متفاوت است؛ چرا كه د    ر 
برخی از شهرهای اين كشــور انتخابات د    ر د    و مرحله 
انجام می شــود    ؛ اما د    ر سه شــهر بزرگ، يعنی ليون، 
پاريس و مارســی قانون های خاصی وجود     د    ارد    . اين 
شهرها عالوه  بر شورای شهرد    اری از شورای محله نيز 
برخورد    ار هستند     كه اين شوراهای محله توسط شهرد    ار 

و معاونان او هد    ايت می شوند    . 
د    ر اين كشور بر اســاس قانون د    ر كمون هايی كه 
كمتر از 3500 نفر جمعيت د    ارند    ، اعضای شــورای 
شــهرد    اری طی د    و مرحله انتخاب می شــوند    . بد    ين 
ترتيب كسانی كه اكثريت آرای مرد    م را به د    ست آورند     
د    ر مرحله اول انتخاب می شــوند    ، اما كسانی كه حائز 
اكثريت نسبی می شــوند    ، د    ر د    ور د    وم به رقابت می 
پرد    ازند    . اين د    ر حالی است كه اگر چه كاند    يد    اها به يك 
ميزان رای آورد    ه باشند     كاند    يد    ايی كه از همه مسن تر 

است، برگزيد    ه می شود    .
اما د    ر شهرهايی كه بيش از 3500 نفر سكنه د    ارند    ، 
ليست های انتخاباتی بر اساس گروه های ۶ نفره تنظيم 
می شود     كه مرد    م به ليســت ها رای می د    هند    . تعد    اد     
اعضای شورای شهر شهرد    اری های اين كشور از 9 تا 
۶9 نفر متفاوت است كه بر حسب تعد    اد     ساكنان هر 

كمون متغير می باشد    .
د    ر پاريس انتخابات شورای شــهر د    ر 20 منطقه 
انجام می گيرد     كه 1۶3 نفر به عنوان اعضای شــورای 
شهرد    اری و 352 نفر به عنوان شورای محالت انتخاب 

می شوند    . 

 شورای شهر د    ر آلمان
آلمان كشــوری منظم و ســازمان يافته است. د    ر 
اين كشور روند     به اين صورت است كه تمام مرد    م، از 
بين احزاب مختلفی كه برای شوراهای شهر معرفی 
می شوند    ، به حزب مورد     نظر خود     رای می د    هند     و د    ر 
نهايت، حزبی كه منتخب مرد    م باشــد     و د    ر انتخابات 
پيروز شود    ، موظف به انتخاب شهرد    ار برای شهرهای 

بزرگی مانند     برلين خواهد     بود    .

شورای شهر د    ر هلند    
د    ر شــهرد    اری پايتخت كشــور هلند    ، يعنی شهر 
آمسترد    ام،  شورای منطقه ای با 49 عضو د    ائم وجود     
د    ارد    . اين شورا موظف اســت كه 10 نفر را به عنوان 
هيات رييسه شــهر انتخاب كند    . عموما همه اعضای 
هيات رييسه شورای شــهر شامل حزبی می شود     كه 
اكثريت آرا را د    ر انتخابات شوراها از آن خود     كرد    ه است. 
د    ر پايتخت هلند    ، اعضای شورای شهر، مانند     اعضای 
شورای منطقه، هر 4 ســال يكبار از طريق انتخابات 
عمومی تعيين می شوند     و يكی از وظايف اصلی هيات 

رييسه آن ها، انتخاب شهرد    ار می باشد    .

 شورای شهر د    ر لبنان
بر اساس قانون كنوني انتخابات شوراي شهر لبنان، 
هر منطقه و شهري طبق زمان خاصي اين انتخابات 
را برگزار مي كند    . مد    ت شوراي شهر د    ر لبنان ۶ سال 
است كه اين شورا از ميان اعضای خود     رييس و نايب 
رييس انتخاب مي كند    ، يعني د    ر واقع شهرد    ار بايد     از 
ميان اعضاي شوراي شــهر انتخاب شود     و حتما اهل 

همان منطقه باشد    .
شهرد    اري های لبنان با تشكيل يك مركز انتخاباتي، 
اعضاي شوراي خود     را با راي مستقيم انتخاب مي كنند     
و تعد    اد     اعضاي آن ها بر اساس ساكنان مناطق تحت 
پوشش شهرد    اري مشــخص مي شود    . مثال جمعيت 
12 هزار نفري مناطق تحت پوشش شهرد    اري، د    ارای 
9 عضو و جمعيت 12 هزار تا 24 هزار نفری د    ارای 18 
عضو می باشــند    . افراد     براي نامزد     شد    ن د    ر انتخابات 
شوراها جز شرط د    اشتن 25 ســال سن، محد    ود    يت 

د    يگري ند    ارند    . 
د    ر لبنــان با مجمــوع چند     شــهرد    اري، اتحاد    يه 
شهرد    اري ها تشكيل مي شــود     كه د    اراي شخصيت 
معنوي و استقالل مالي است. همچنين شهرد    اري ها 
قواي انتظامي د    ارند     و حتي شــب ها امنيت مناطق و 

محله ها را تامين مي كنند    .
منبع:

http://citymayors.com
City Mayors: Mayors running the world’s cities
 City Mayors examines how the city mayors
 who govern the world’s cities deal with today’s
urban issues
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 شــهر لند    ن با جمعيتی حــد    ود     8/۶ ميليون نفر 
بزرگترين شهر و پايتخت كشور انگلستان می باشد    . 
د    ر اين شــهر به 300 زبان و گويش مختلف صحبت 
می شــود     و 3۶/7 د    رصــد     جمعيــت آن د    ر خارج از 
انگلستان متولد     شــد    ه اند    . از نظر تنوع نژاد    ی، لند    ن 

د    ارای بيشترين تنوع نژاد    ی د    ر جهان است.
اين شــهر قد    رتمند    ترين مركــز اقتصاد    ی جهان 
محســوب می شــود     كه حد    ود     22 د    رصد     از توليد     
ناخالص ملی انگلستان را توليد     می كند    . اقتصاد     لند    ن 

با كشور ايران و يا سوئد     برابری می كند    .
اد    اره چنين شهری بر عهد    ه شــهرد    ار لند    ن است 
كه بود    جه ســاالنه آن برابر 22 ميليارد     د    الر )معاد    ل 

82000 ميليارد     تومان( می باشد    .
شهرد    ار لند    ن هر 4 سال يكبار با رأی مستقيم مرد    م 
شهر انتخاب می شود    . مرد    م عالوه بر شهرد    ار، اعضای 
شورای شهر را نيز كه 25 عضو د    ارد     انتخاب می كنند    . 
وظيفه اين شــورا نظــارت بر كارهای شــهرد    ار 
می باشد    .شــهرد    اری لند    ن د    ر بخش های زير فعاليت 

می كند    :

 فرهنگ و هنر
د    ر اين بخش شــهرد    ار لند    ن برنامه اســتراتژيك 
فرهنگی را تد    وين می كند     كه بايد     به تصويب شورای 
شهر برسد    . شــهرد    اری د    ر اين بخش بر حفظ بناها و 
نماد    های تاريخی، گســترش فعاليت های فرهنگی 
و معرفی لند    ن د    ر ســطح جهان به عنــوان مركزی 

فرهنگی تمركز د    ارد    .
شهرد    ار حال حاضر لند    ن »صاد    ق خان« می باشد    . 
وی از پد    ر و ماد    ری پاكســتانی متولد     شــد    ه و د    ارای 
مد    رک ليســانس حقوق از د    انشگاه شــمال لند    ن 
می باشــد    . پد    ر صاد    ق خان، رانند    ه اتوبوس و ماد    رش 
خياط بود    ه , وی از كود    كی كار می كرد    ه و قســمتی 
از د    رآمد     خود     را به اقوامش د    ر پاكستان می فرستاد    . 
وی پس از فارغ التحصيلی از د    انشگاه به عنوان وكيل، 
نمايند    ة شورای شهر و وزير حمل و نقل كار كرد    ه است. 
صاد    ق خان عالوه بر سمت شــهرد    اری، د    ر روزنامة 
گارد    ين هم مطلب می نويســد     و معموالً د    ر مسجد     
المزمل د    ر محلة توتينگ لنــد    ن حضور می يابد    . وی 
اگر چه مســلمان می باشــد     ولی بعضی از رفتارها و 

تصميماتش باعث رنجش مسلمانان شد    ه است.
حقوق ساالنه شهردار لندن 143911 پوند معادل 

1 ميليارد و نهصد ميليون تومان مي باشد.

 کار و اقتصاد    
 د    ر اين بخش شهرد    اری بيشــتر به تسهيل كار و 
تجارت د    ر محيط شهر می پرد    ازد    . كميته ای 1۶ نفره 
شامل بزرگترين توليد    كنند    گان و فعاالن اقتصاد    ی به 
عنوان مشاور د    ر كنار شــهرد    ار به او كمك می كنند    . 
شهرد    اری د    ر سال های گذشــته فعاليت خود     را د    ر 
حوزه آموزش های فنی و حرفــه ای و ارايه  د    وره های 
كارآموزی بــرای كارجويان متمركز كرد    ه اســت. از 
آنجا كه 15 د    رصد     ساخت و سازهای كشور انگلستان 
د    ر شــهر لند    ن می باشــد    ، ارايه د    وره های كارآموزی 
برای افراد     جويای كار د    ر صنعت ســاختمان توسط 
شهرد    اری د    نبال می شــود    . د    ر حال حاضر بيشترين 
توجه شهرد    اری بر گسترش كسب و كار الكترونيك 
می باشد    . مناطقی د    ر شــهر به عنوان مناطق تجارت 
الكترونيك معروف شد    ه اند     كه شركت های د    انش بنيان 
تجــاری )Fin – tech companies( د    ر آنجــا متمركز 

می شوند    . 

 محیط زيست
شهر لند    ن از جمله ســبزترين شهرهای د    نياست 
كه د    ارای يكی از بيشترين ســرانه فضای سبز برای 
شهروند    ان می باشد    . شــهرد    ار لند    ن تصميم د    ارد     كه 
د    ر طول د    وره خود     5 د    رصد     به تعد    اد     د    رختان پايتخت 
اضافه كند    . د    ر حال حاضر 20 د    رصد     سطح پايتخت 
د    رختكاری شد    ه كه با اين طرح به 25 د    رصد     افزايش 
پيد    ا می كند    . گسترش شــبكه اتوبوس های برقی و 
هيد    روژنی، شبكه د    وچرخه ســواری، افزايش قيمت 
ورود     به طرح ترافيك برای اتومبيل های آلود    ه كنند    ه 

محيط زيست از د    يگر طرح های شهرد    اری می باشد    .
شهر لند    ن از سال 1389 شمسی شبكه د    وچرخه 
كرايه ای را د    ر شهر ايجاد     كرد     كه د    ر حال حاضر د    ارای 
13 هزار و ۶00 د    وچرخه می باشد    . افراد     می توانند     با 
اســتفاد    ه از كارت بانكی و پرد    اخت وجه از د    وچرخه 

استفاد    ه كنند    . 

فعالیت های اجتماعی
 د    ر ايــن بخــش از فعاليت شــهرد    اری،كمك به 
اقليت های قومی و مذهبی، كمك به كم توانان جسمی 

و حركتی و كمك به سالمند    ان متمركز شد    ه است.
شهرد    ار لند    ن »صاد    ق خان« خود     مسلمان می باشد     
و نخستين شهرد    ار مسلمان د    ر يك پايتخت اروپايی 

است. شهر لند    ن د    ارای 427 مسجد     می باشد    .
تمام اتوبوس های لند    ن به رمپ مجهز شــد    ه اند     
تا افراد    ی كه از ويلچر اســتفاد    ه می كننــد    ، بتوانند     

از اتوبوس ها نيز اســتفاد    ه كنند    . تمــام پياد    ه روها و 
مســيرهای رفــت و آمد     شــهری بــرای معلوالن 
مناسب سازی شد    ه است و تمام آن ها از بليط مترو و 

اتوبوس رايگان استفاد    ه می كنند    .

تربیت و جوانان
 »شهرد    ار می خواهد     تمام كود    كان به فرصت های 
اجتماعی برابر د    سترسی د    اشته باشند    . شما سخت كار 
كنيد    ، به شما د    ست ياری د    اد    ه می شود     تا به هر چيزی 
كه می خواهيد     برسيد    .« اين سطری از اهد    اف بلند    مد    ت 
شهرد    اری لند    ن برای آموزش كود    كان است. د    سترسی 
رايگان بــه كتابخانه د    ر تمامی محالت ايجاد     شــد    ه 
است. مهد    كود    ک رايگان از سن 3 سالگی برای تمام 
كود    كان به مد    ت نصف روز ايجاد     شد    ه است. شهرد    اری 
برنامه های گســترد    ه ای برای كمك به كود    كان كم 

برخورد    ار د    ارد    .

 ساخت و ساز شهری و حمل و نقل شهری
تمام ساخت و ســازها د    ر شــهر لند    ن بر اساس 
نقشه راه اســتراتژيك كه برای شهر لند    ن تهيه شد    ه 
اســت، انجام می گيرد    . اين نقشــه های راه بر اساس 
توسعه پايد    ار اقتصاد    ی، محيط زيست، حمل و نقل و 

اجتماعی بنيان گذاری شد    ه است.
تمام ساخت و سازها د    ر يك سامانه جامع اينترنت 
د    ر معرض د    يــد     عموم قرار د    اشــته و تمامی مراحل 
د    ريافت مجوزهــا بصورت آنالين بــرای عموم قابل 
د    سترس اســت. شــهرد    ار اين قد    رت را د    ارد     تا با هر 
پروژه ای مخالفت كــرد    ه و مانع اجرای آن شــود    . از 
زمســتان ســال 1395 تمام پروژه های انبوه سازی 
مسكن د    ر شــهر لند    ن بايد     طوری طراحی و ساخته 
شــوند     كه هيچ گونه توليد     مواد     آلود    ه كنند    ه ند    اشته 
باشند     كه به اين ســاختمان ها )Zero carbon( گفته 
می شود    . تمام پروژه ها بايد     د    ارای پاركينگ برای شارژ 

اتومبيل های برقی باشند    .
حمل و نقل عمومی د    ر لنــد    ن گران ترين نرخ را 
د    ر د    نيا د    ارد     و معموالً د    ر ســاعات شلوغ با حجم زياد     
مسافر روبروســت. حمل و نقل لند    ن و حومه د    ارای 
بود    جه ای معاد    ل 15 ميليارد     د    الر است كه 40 د    رصد     
آن از بليط مسافران و ۶0 د    رصد     توسط كمك د    ولت 

تأمين می شود    .
عالوه بر فعاليت هايی كه به آن اشاره شد     شهرد    اری 

د    ر زمينه های زير فعاليت های گسترد    ه ای د    ارد    :
• كاهش جرايم

• بهد    اشت
• ورزش

• بازسازی بافت فرسود    ه شهری
• ساخت مسكن ارزان قيمت

• تحقيق د    ر زمينه توسعه شهری

 لند  ن و تجربه اي موفق از مد  يريت واحد   شهري

چرا آقای شهرد  ار یکمیلیارد و
 900 میلیون تومان حقوق د  ریافت می کند  ؟

ترجمه

توفیق شوراها در دستیابی به این هدف، سرمایه ی ارزشمند »اعتماد عمومی« را افزایش می  بخشد و 
زمینه ساز حضور پرنشاط مردم در همه ی عرصه های پیشرفت و توسعه ی کشور می شود

اد    ريس فرهت| مهندس ارشد در شرکت مهندسین مشاور AKTII و عضو انستیتوي مهندسین عمران بريتانیا

یاد    د    اشت

د     کتر محمد      رضا اخوان عبد     اللهیان
مد يرکل اد     اره راه و شهر سازي خراسان رضوي

شهر و جامعه شهری مطلوب 
را بايد      ســاختاری متجانس با 
تعامالت بهينه انسانی همراه 
با نهاد     های ســازند     ه اجتماعی 
د     انست ؛ نظامی يكپارچه كه اگر نقطه تعاد     ل و توازن  
آن از ميان برد     اشته شود      نمی توان و نبايد      از آن توقع 

اثرگذاری بر جريان توسعه شهری را د     اشت. 
چگونگی اد     اره شــهر و برخورد     اری از رای و خرد      
جمعی كه آنرا می توان نخستين ثمره و امتياز جوامع 
اسالمی نسبت به د     يگر جوامع د     انست امكان رشد      و 

ارتقای نظام مد     يريت شهری را فراهم می سازد     . 
د     ر كشــور ما كه تامين امنيت و رفاه شهروند     ان 
همواره د     ر اولويت برنامه های ســازند     گی و توســعه 

شــهری  است بخشــی از 
د     غد     غه های اساسی مد     يران و 
برنامه ريزان نيز بايد      معطوف 
اين مهم قرار گيرد     .تحقق اين 
نكته منوط به آن اســت كه 
زير ساختهای اين موضوع از 
سوی مد     يران و برنامه ريزان 
شهری با د     رک و شناخت از 
جامعه فراهم آيد     .از ســويی 
د     يگر نگاه تخصصی با رويكرد      
كارشناســانه و مبتنــی بر 
فرهنگ و اصالت اســالمی 
– ايرانی  و با تكيه بر ويژگی 
های بومی و منطقه ای  بايد      
سر لوحه تصميمات و قانون 
گذاری های برنامه ريزان و 
تصميم گيران شوراهای شهر 
و روستا قرار گيرد      . د     ر چنين 
وضعيتی می تــوان اميد      آن 

د     اشــت كه  جريان موجود      به روند     ی سازند     ه و پايد     ار 
تبد     ل شود      و پذيرش آن از ســوی عموم مرد     م آسان 

گرد     د     .
د     ر چند      سال گذشــته تفكر مهند     سی بيش از هر 
زمان د     يگر د     ر اركان مختلف اقتصاد     ی ، سياســی و 
اجتماعی بسط يافته و همين مهم را می توان مويد      
تفكرات چند      وجهی و توانايی فزايند     ه مهند     سان د     ر 
عرصه های مختلف د     انست.امروز كه د     يگر سهم قابل 
تاملی از مد     يريت های مختلف بويژه د     ر سطوح متفاوت 
اد     اره كشور از آن متخصصان مهند     سی است و د     ايره 
اعتماد      به اين قشر نخبه كشور هر روز گسترد     ه تر می 
شود      می توان با د     رک نيازهای متعد     د      شهر فرصت بروز 
خالقيت را د     ر ميان برنامه ريزان و تصميم گيرند     گان 

بخش های مختلف شهر فراهم ساخت.
د     ر اين ميان ، مهند     ســانی كه بــا تفكر آميخته با 
تعهد      و تخصص ، خود      را موظــف به خد     متگذاری به 
مرد     می می د     انند      كه صيانت از حقوق آنها از رسالت 
های مهند     سان به شــمار می رود      بخوبی بر اين نكته 
واقف اند      كه برای توفيق د     ر ايــن عرصه نمی توان و 
نبايد      از تجربه آزمون و خطا استفاد     ه نمود     .همراهی 
جمعی و بهره مند     ی از آرای همگانی امكانی اســت 
كه می توان آنرا از متن شوراهای شهر به د     ست آورد     ؛ 
تا به اين وسيله چراغ خد     مت د     ر جای جای اين شهر 
همچنان زيباتر  و با حضور پر رنگ و اثر بخشی ايشان 
در كنار متخصصين ديگر حوزه های مديريت شهری 

افروخته بماند     .

چراغی که 
باید     افروخته بماند    

د    يگر د    ر بسياری موارد     د    يد    گاه های غير كارشناسانه 
بر شوراها حاكم است كه عد    م تعامل با مراكز علمی د    ر 

مورد     اخير تأثيرگذار است.
د    ر برخی موارد     شوراهای شهر د    چار آفت سياسی 
بازی شد    ه اند     به شــخصه معتقد     هستم فارغ از توجه 
به گروه های سياســی، بايد     افراد     متخصص و د    ارای 

صالحيت به شوراهای شهر راه يابند    . 
بايد     تد    بيری اند    يشيد    ه شــود     تا افراد     متخصص و 
آگاه به عرصه انتخابات وارد     شوند    . متأسفانه بسياری 
از افراد    ی كه خود     را نامزد     ورود     انتخابات به شــورای 
شهر می د    انند     از ســاد    ه ترين آگاهی د    ر حوزه شهری 
بی اطالع هستند    . نظارت بر مد    يريت شهری وظيفه ای 
بسيار سنگين است. آگاهی و شناخت مشكالت مرد    م و 
شهر، نظارت بر مد    يريت شهر د    ر زمان های بحران و غير 
بحران، توجه به مسائل زيست محيطی، توجه به هويت 
د    ر ساخت و ساز شهری و مسايلی از اين قبيل، موارد    ی 
اســت كه بايد     مورد     توجه د    ر انتخاب باشد    . متأسفانه 
بسياری از كاند    يد    اهای محترم به د    ور از شناخت و فقط 
از جنبه رقابتی به عرصه انتخابات شوراها وارد     شد    ه اند    .

طبق قانــون تشــكيالت، وظايــف و انتخابات 
شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرد    اران ارتباط 
با تحقق پذيری برنامه های توســعه شهر د    ر راستای 
تحقق اسناد     توسعه شهری مورد     تأكيد     بود    ه است. به 
نظر می رسد     برنامه های توسعه شهر را بد    ون حضور 
مهند    سان متخصص د    ر حوزه های شهری نمی توان 
پيش بــرد    . بنابراين می تــوان به ضــرورت حضور 
مهند    سان پی برد     كه متأسفانه د    ر بسياری موارد     مورد     

غفلت بود    ه است. 
شــايد     بتوان راهكار حضور متخصصــان د    رامور 
برنامه ريزی شهری را د    ر ايجاد     ظرفيتی برای حضور 
افراد     د    ارای صالحيت د    ر شوراها د    ر نظرگرفت كه اين 
مورد     می تواند     با حمايت و ورود     سازمان های مرتبط با 
ساخت و ساز د    ر عرصه انتخابات شوراها صورت گيرد     
همراه باشــد    . ماد    ه 2 قانون نظام مهند    سی و كنترل 
ساختمان به تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهای ايرانی 
اسالمی د    ر معماری و شهرسازی، ترويج اصول معماری 
و شهرسازی و رشــد     آگاهی عمومی نسبت به آن و 

مقررات ملی ساختمان و افزايش بهره وری، حمايت از 
مرد    م به عنوان بهرهبرد    اران از ساختمان ها و فضاهای 
شهری و ابنيه و مستحد    ثات عمومی و همچنين رشد     
و اعتالی مهند    سی د    ر كشور به صورت آشكار اشاره 

كرد    ه است. 
اما متأســفانه ناهنجاری های ســيمای شهرها و 
همچنين ناهنجاری ها و معضالت سكونت د    ر شهرها 
و عد    م توجه به روانشناسی محيطی د    ر طراحی های 
صورت گرفته حاكی از عد    م التزام بــه رعايت قانون 
است. بر طبق قانون تشــكيالت، وظايف و انتخابات 
شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرد    اران مصوب 
ســال 1375 از يك طرف مشــاركت اقشار مختلف 
مرد    م د    ر اد    اره امور شــهر و آن هم بــا وكالت مؤثر از 
سوی شهروند    ان د    ر امور نظارتی و ايجاد     زمينه های 
حضور فعاالنــه عموم د    ر فرايند    هــای برنامه ريزی و 
چانه زنی های شهری بيان شد    ه و از طرفی د    يگر ارتباط 
با تحقق پذيری برنامه های توســعه شهر د    ر راستای 
تحقق اسناد     توسعه شــهری مورد     تأكيد     قرار گرفته 

است. 
د    ر اين راســتا چــه وكالتــی مؤثرتــر از حضور 
متخصصان د    ر عرصه انتخاباتی شورای شهر می تواند     

مطرح باشد    .
بنابراين به نظر می رســد     زمينه هــای الزم برای 
تحقق اهد    اف عالی سازمان نظام مهند    سی ساختمان 
با حمايت از صالحيت مند    ان حرفه مهند    سی می تواند     
صورت پذيرد    . از آنجا كه يكی از مسئوليت های شورای 
شهر برنامه های شهری و توســعه شهری، مد    يريت 
شهری و زمينه های جذب د    رآمد    های پايد    ار شهری، 
حقوق مد    نی و جلب مشاركت اقشار مختلف و توجه 
به حقوق شهروند    ی عنوان شــد    ه است، لذا می توان 
بهره گيری از تخصص مند    ان حرفه مهند    ســی را د    ر 
ضرورت ورود     ســازمان نظام مهند    سی ساختمان و 
حضور فعال مهند    سان د    ر انتخابات شورای شهر قابل 
توجه د    انست. مســلماً ورود     حرفه مند    ان مهند    سی 
می تواند     د    ر ايجاد     سيمای شهری به د    ور از ناهنجاری ها 
از سويی و ايمنی و مد    يريت برای زمان بحران از سوی 

د    يگر مؤثر باشد    .

از آنجا كه اســاس شكل گيری شــوراهای شهر 
 نظارت توسط شورايی براي پيشبرد     سريع برنامه هاي 
اجتماعي، اقتصاد    ي، عمراني، بهد    اشــتي،  فرهنگي، 
آموزشي و ســايرامور رفاهي از طريق همكاري مرد    م 
باتوجه به مقتضيات محلي  اد    اره امور هر روستا، بخش، 
شهر، شهرستان يا استان بود    ه اســت ايد    ه مناسبی 
بود    ه است. اما به مرور زمان متأسفانه د    ر برخی موارد     

شوراهای شهر از ايد    ه اوليه تشكيل فاصله گرفته اند    .
د    ر خصــوص مهمترين مشــكالتی كــه امروزه 
شهرهای ما با آن د    ست به گريبان هستند     بايد     گفت 
متأسفانه مشــكل اصلی را د    ر نبود     تعريف د    رستی از 
»هويت« می توان د    انســت. چرا كه هويت كالبد    ی 
شهرهای ما د    چار د    گرگونی شــد    ه است. به گونه ای 
كه اغتشاش بصری د    ر سيمای شهرها د    يد    ه می شود    . 
به نظر می رسد     برای از ميان برد    اشتن اين مشكالت 
نهاد    های نظارتی بر مد    يريت شــهرها بايد     اصولی تر 
عمل نمايند    . د    ر قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات 
شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرد    اران مصوب 
1375 آمد    ه است كه شــوراهای شهر بايد     د    ر زمينه 
برنامه های شــهری، مد    يريت شهری و حقوق مد    نی 
پاسخگوی مطالبات شهروند    ان باشند    . اما متأسفانه 
د    ر بسياری موارد     اين سه اصل اصلی وظايف شوراها 

ناد    يد    ه انگاشته شد    ه است. 
اما د    ر خصوص اينكه نقش شــوراهای شهر د    ر از 
ميان برد    اشتن اين مشكالت چه قد    ر مثبت بود    ه است 

بايد     به اين نكته اشاره كرد     كه د    ر برخی موارد     خوب 
عمل شد    ه و د    ر برخی موارد     بسيار ضعيف عمل شد    ه 
است. به طور مثال د    ر بحث »توجه به هويت شهرها« نه 
تنها نمی توان هويت مناسبی را د    ر سيمای شهر ايرانی 
امروز شاهد     بود     بلكه د    ر بســياری موارد     ارزش های 
بومی هر منطقه نيز ناد    يد    ه انگاشته شد    ه است. محيط 
های شهری به د    ور از هرگونه اصالت به وجود     می آيند     
و فضاهای شهری اصيل ايرانی د    ر بسياری از بافت های 
شهری از بين می روند     و يا به د    ست فراموشی سپرد    ه 
می شوند    . از د    يد     انسانی نيز متأسفانه د    ر بسياری موارد     
جلب اعتماد     عمومی مرد    م صورت نگرفته است، چرا 
كه آگاهــی از نيازهای مرد    م و بررســی نگرش آنان 

صورت نگرفته است.
به نظر می رسد     اينكه شوراهای شهر د    ر بخشی از 
عملكرد     خود     با مشكل مواجه بود    ه اند     به عد    م ارتباط 
صحيح آنها با مرد     م بر می گرد د  و د يگر اينكه شناخت 
صحيح از مشكالت نيز صورت نگرفته است. از سوی 

 

 ضرورتی به نام حضور 
حرفه مند    ان مهند    سی د    ر شوراهای شهر

د    کتر طاهره نصر | عضو شورای مرکزی سازمان  نظام مهند    سی ساختمان و استاد    يار د    انشگاه آزاد     اسالمی شیراز

یاد    د    اشت

د     ر این میان ، 
مهند     سانی که با 
تفکر آمیخته با 
تعهد      و تخصص، 
خود      را موظف 
به خد     متگذاری 
به مرد     می می 
د     انند      که صیانت 
از حقوق آنها 
از رسالت های 
مهند     سان به 
شمار می رود

فرمان تهیه آيین نامه اجرايی 

شوراهای شهر و روستا

بسم اهلل الرحمن الرحيم
شورای انقالب اسالمی

د ر جهت اســتقرار حكومت مرد مــی د ر ايران و 
حاكميت مــرد م بــر سرنوشــت خويــش، كه از 
ضرورت های جمهوری اسالمی است، الزم می د انم 
بی د رنگ به تهيه آيين نامه اجرايی شوراها برای اد اره 
امور محلی شهر و روستا د ر سراسر ايران اقد ام، و پس 
از تصويب به د ولت ابالغ نماييد  تا د ولت بالفاصله به 

مرحله اجرا د رآورد .
روح اهلل الموسوی الخمينی)صحيفه امام، ج 7، ص 1۶7(
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 افتخار جمهوری اسالمی ایران این است که از روز اول، آراء، افکار و خواست مردم، 
مورد توجه جدی قرار گرفته است

تحکیم پایه هاى انقالب و استحکام قدرت انقالب در کشور با تشکیل شوراها

من توصیه مى کنم که همه این انتخابات را جّدى بگیرند و مهم بشمارند 
و در آن شرکت کنند.

شوراهای اسالمی در مقابل نظام های استبدادی

افتخار جمهوری اسالمى ایران این است که از روز اول، آرا، افکار و خواست مردم، 
مورد توجه جدی قرار گرفته است. 

حل مشکالت مردم توسط شوراها

هیچ عبادتى باالتر از خدمت به مردم نیست؛ چه در شهر، چه در بخش و 
چه در روستا. وظایفى که براى شوراها در قانون ذکر شده، همان وظایفى 
گر شوراهاى ما ان شاءا... بتوانند این وظایف را به طور کامل به  است که ا
انجام برسانند، بسیارى از مشکالت جارى مردم برطرف خواهد شد و این 
موارد را قانون گذاران با دّقت در قانون اساسى و در قانون 
عرفى معّین کرده اند.

افزایش اعتماد عمومی

توفیق شوراها در دستیابی به این هدف، سرمایه  ارزشمند »اعتماد عمومى« 
را  افزایش مى بخشد و زمینه ساز حضور پرنشاط مردم در همه  عرصه های 

پیشرفت و توسعه  کشور مى شود.

انتخاب برای حل مسائل جاری زندگی

گر انسان هاى صالح، کارآمد، بانشاط، مؤمن، نجیب و امین در انتخابات  ا
شوراها انتخاب شوند، خیال مردم از لحاظ مسائل جارى روزمره  زندگى - که 
گر آن کسى را که مى پسندید و  با آن سر و کار دارند - راحت خواهد شد. شما ا
مى خواهید، انتخاب نکردید، آن کسى که شما نمى پسندید، انتخاب خواهد 

شد و رأى خواهد آورد. بنابراین، رأى خودتان را به میدان بیاورید. 

تأثیر شورای شهر تهران بر دیگر شوراها

گرچه یک شهر است - حاال به قول شماها کالن شهر - اما یک صورت  تهران ا
کوچکى از کل کشور است در زمینه هاى مختلف؛ مسکن، راهسازى، محیط 

زیست، حتى مسائل سیاسى، اجتماعى و مسائل فراوانى که مبتالبه ماست در 
کشور؛ همه  این ها در تهران به شکل واضح و برجسته اى دیده مى شود  و  وجود 

دارد. بنابراین، اداره  شهر تهران را مطلقًا نباید دست کم گرفت و به نظر من 
خدمتى که شماها دارید در شوراى شهر تهران مى کنید، خدمت برجسته ای 

است؛ خدمت مهمى است، این خدمت را مغتنم بشمارید.

مؤمنین کارهایشان را با مشورت انجام می دهند

اسالم ضمن این که احکام الهى و اراده الهى را در هدایت و صالح انسان ها 
داراى کمال تأثیر مى داند، اراده انسان، حضور انسان و حضور آحاد مردم 
را هم در همه کارها پیش بینى کرده است. یک نمونه آن همین مسئله 
شوراست. خداى متعال در عالئم مؤمنین مى فرماید: »و امرهم شورى  
بینهم«؛ کارهایشان را با مشورت انجام مى دهند.

انتخابات شوراها گامی بسوی تحقق کامل قانون اساسی است

خداى متعال را شکر گزاریم که در انتخابات شوراها یک نهاد دیگر براى خدمت 
به مردم تأسیس شد و ملت ایران یک گام دیگر به تحقق کامل قانون اساسى 
مترقى جمهورى اسالمى نزدیک گشت.

سـال ۱۳۷۷، بند  صد قانون اساسـی محقق شـد و جمهوری اسـالمی در زنجیره  تکمیل دولت سـازی، 
شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا را بـه عنـوان نهـادی نوپـا در اوایـل دهـه   سـوم انقـالب در جهـت ارتقـای 
کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای بارها در مناسبت های مختلفی اهمیت  کارآمدی نظام تأسیس  سطح 
کـرده انـد و حـل مسـائل جـاری و روزمـره مـردم بـه دسـت خـود  شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا را تبییـن 

گـر رخ دهـد سـبب افزایـش »اعتمـاد عمومـی«  کـه ا مـردم را از اثـرات تشـکیل شـوراها دانسـته انـد؛ امـری 
خواهد شد.انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری در اردی 
بهشت 96 برگزار می شود. از این رو، گزیده ای از سخنان رهبر انقالب درباره  اهمیت شوراهای اسالمی 

شـهر و روسـتا بـه نقـل از سـایت khamenei.ir را بصـورت اینفـو گرافـی تقدیـم حضورتان می کنیم.

از منظر مقام معظم رهبری وظـــــــــــــــایف شــــــــــــــوراها

سهم مهندسان از کرسی های شورای شهر چهارم چقدر بوده است؟
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عمل به وظایف 
قانونی شوراها

گزینش و نظارت بر 
شهردارن و دهیاران

توجه به حفظ هویت 
تاریخی و اسالمی شهر

فرهنگ سازی در 
مسائل مربوط به شهر

مبارزه با فساد و رشوه 
خواری در شهرداری ها

تسهیل و تسریع 
کار مردم

استفاده از روشهای 
علمی دراداره شهر

مبارزه با تجملگرایی 
در شهرداری

تفاهم و همدلی اعضاء 
منشأ خیر و صالح

کردن نیت برای  خالص 
خدمت به مردم

توجه به مختصات
 شهر اسالمی

ارتباط دائمی 
با مردم

خدمت به مردم 
با روحیه بسیجی
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بسیار بجاست که مردم بدانند هر کسی را انتخاب می کنند، مسؤولیتهایی در مقابل این انتخاب بر 
دوش آنهاست؛ همچنان که اگر انتخابشان انتخاب خوبی باشد و ان شاالّل به وسیله ی آن شخِص 
منتخب، کارهای خوبی برای مردم و کشور انجام گیرد، ثوابها و اجرهایی هم به آنها منتقل می شود

مشهد  مقد س بزرگترين كالن شهر مذهبی جهان 
و د ومين شهر بزرگ كشور، اينك د ر آستانه انتخابی 
بزرگ و سرنوشــت ســاز د ر حوزه مد يريت شهری 
است. می د انيم كه تعبير مد يريت شهری معموالً به 
مجموعه شورای شهر و شهرد اری اطالق می شود . پس 
واضح است كه حضور يك تركيب متوازن، متعاد ل، 
متخصص و چنــد  بعد ی به عنوان اعضای شــورای 
شهر مشــهد  می تواند  متضمن انتخاب يك شهرد ار 
توانمند ِ با تجربه و آگاه به مسائل شهری باشد . البته 
عكس آن نيز صاد ق است؛ يعنی د ر صورت حضور يك 
جمع تك بعد ی ، يك وجهی و غير متوازن مثاًل يك 
جريان سياسی خاص د ر شورای شهر مشهد  نتيجه 
كار مد يريت شهری را بايد  از پيش باخته فرض كنيم، 
يعنی ابتد ا انتخاب يك شهرد ار سياسی و بد ون تجربه 
د ر مسائل شــهری و پس از آن سرد رگمی و نارسائی 
د ر انجام وظايف مد يريت شــهری يعنی خد مت د ر 
راســتای رضايت و منافع شــهروند ان به عنوان ذی 

نفعان اصلی شهر.  
مشهد  را د ر سال های گذشته بايد  به لحاظ مد يريت 
شهری عرصه افراط و تفريط د انست. د ر د وره ای شاهد  

تسليم شد ن شورا د ر مقابل فشار شهرد اری و د ر نتيجه 
صد ور پی د ر پی مجوزهای غلط و هجوم بی ضابطه و 
بی برنامه سرمايه به حوزه ساخت و ساز و د ر نتيجه يك 
رونق ظاهری غير پايد ار و غير اصولی د ر ساخت و ساز 

شهری هستيم.
آشفتگی سيمای شهری، تضييع حقوق شهروند ان، 
افزايش شــكاف طبقاتی و فرصت های نابرابر، غير 
متوازن شــد ن د رآمد های شــهرد اری و افزايش بی 
رويه هزينه های شــهری تنها بخشی از آسيب های 
اين د وره است كه نويســند ه آن را د وره عمل زد گی 
مد يريت شــهری می نامد .د ر اين د وره ســود اگری 
به تمام فرايند های مد يريتی شــهر سايه می افكند ، 
شهرد اری عرصه تاخت و تاز ســود اگران می شود  و 
برنامه ريزی و كنترل د ر اين مجموعه رنگ می بازد  
و همه چيز د ر عمل خالصه می شــود . افراط و نگاه 
تك بعد ی به مقوله توســعه تا آنجا پيش می رود  كه 
صد ور پروانه ســاختمانی د ر مشهد  به رقم بی سابقه 
و بی تناســب د ه و نيم ميليون متر مربع زيربنای د ر 
سال می رسد  . د ر اين د وره شــهرد اری بد ون توجه 
به منطق و الزامات بلند  مرتبه سازی متقاضيان را به 

ساخت و ساز بلند  مرتبه و خريد ن تراكم تشويق می 
كند  و سرمست از د رآمد های سرشار و ناپايد ار ناشی 
از ساخت و ســاز ، هزينه های شهرد اری را روز به روز 
افزايش می د هد . غافل از اينكه اين د رآمد  سال های 
آيند ه است كه شهرد اری آن را پيش خور می كند . د ر 
يك تعريف ساد ه هر اقد ام توسعه ای كه منجر به يك 
روند  غيرقابل استمرار شــود  و فرصت های آيند ه را 
مصرف كند  مصد اق توسعه ناپايد ار است. بنابراين د وره 
عمل زد گی مد يريت شهری مشهد  د ر تعارض آشكار 
با توسعه پايد ار بود ه و به شهر مشهد  آسيب رساند ه 
است. مد يريت شــهری هرگز نبايد  عمل زد گی را با 
تكنوكراسی يا فن گرايی اشتباه بگيرد  د ر تكنوكراسی 
د و بال قد رتمند  به نام برنامــه ريزی و كنترل وجود  
د ارد  كه عمل و اقد ام را د ر ميان گرفته است. به عبارت 
د يگر د ر يك روند  صحيح توسعه عمل بر اساس برنامه 
ريزی های مصوب انجام می شود  و بر اساس كنترل 
های منظم و جد ی تصحيح    می گرد د  د ر حالی كه 
د ر عمل زد گی برنامه ريزی و كنترل عماًل به حاشيه 

راند ه می شود .
د ر د وره ای د يگر شــرايط تغيير می كند . اين بار 
شورا به شــهرد اری فشار می آورد . شــورا نسبت به 
ساخت و ساز خوش بين نيســت، بلند  مرتبه سازی 
را بر نمی تابد  و سرمايه گذاران حوزه ساخت و ساز را 
با چشم ترد يد  می نگرد  و انبوه سازان و سازند گان را 
بعضاً متخلف می پند ارد . اين نگاه به واقع چوبی است 
كه مد يريت شهری الی چرخ توسعه شهر و بخصوص 
ساخت و ســاز شــهری می گذارد . د وره تفريط فرا 
رسيد ه است. مد يريت شهری برای پوشاند ن ضعف 
ساختاری خود  د ر مقوله توسعه با پرد اختن بيش از 
حد  به مقوالت فرهنگی و اجتماعی )بخوانيد  سياسی 
و جناحی( فرار به جلو را د ر د ستور كار قرار می د هد  و 
ركود  خود  ساخته جای رونق بي ضابطه را می گيرد  
تا اين سوء تفاهمات كاهش يابد  و مد يريت شهری به 
خود  بيايد  .د و - سه سالی زمان را از د ست د اد ه ايم و 
مقد ار قابل توجه ای سرمايه و انگيزه را. نگارند ه اين 
د وره را د وره تحجر مد يريت شهری می د اند . اين تحجر 
عمد تاً ناشی از پيش د اوری و نگاه های بسته بخشی 
اســت د يد گاه پر رنگ سياسی و پيش فرض متخلف 
بود ن ساير تفكرات و جريان های سياسی بويژه فقد ان 
تخصص, مد يريت شهر را به مسيری بد ون بازگشت 
می كشاند . كالبد شكافی پروند ه های گذشته به جای 
پرد اختن به برنامه های آيند ه و تشد يد  فضای پليسی 
و اتهام زنی د ر د اخل سازمان مد يريت شهری به جای 
فضای انگيزشــی و همد لی ميان همكاران از ويژگی 

های د وران تحجر مد يريت شهری است .
به هر روی شــهر مشــهد  نيز مانند  هر كالنشهر 
د يگری د ر آرزوی توسعه يافتگی متوازن همه جانبه و 
پايد ار است و برای رسيد ن به اين مهم بايد  د وره های 
گذشته را پشت سر بگذارد  و آيند ه روشن و پرنشاط به 

د ور از عمل زد گی افراطی و به د ور از تحجر تفريطی را 
برای خود  ترسيم كند . آيند ه ای مبتنی بر راهبرد  تعقل 
و عمل گرايی با د ستور توسعه پايد ار يعنی توسعه ای 
مبتنی بر رونق اقتصاد  شهری به شرط حفظ محيط 
زيست و برقراری عد الت اجتماعی شكلی از توسعه كه 
از فرصت ها و سرمايه های بين نسلی نمی كاهد ، بلكه 

به آن می افزايد .
 الزمه تحقق چنين 
آرمانــی د ر مد يريــت 
شــهری برخــورد اری 
از يك شــورای شــهر 
متخصــص و فــد اكار 
اســت، كه بــا تالش 
بی شــايبه خود  ضمن 
كاســتی  جبــران 
هــای گذشــته آيند ه 
ای مطلــوب را بــرای 
شهروند ان مشهد  رقم 
بزند  . بی شــك عرصه 
مد يريت شهری عرصه 
مناســبی برای ســهم 
خواهی و خــط بند ی 
های سياســی نيست و 
لذا هيچ يك از فهرست 
از  سياســی  هــای 
مقبوليت و قابليت كافی 
برای ورود  به شــورای 

شهر برخورد ار نيستند .
 بايد  سياســت را به 
سياستمد اران سپرد  و 
متخصصان د انا و عمل 
گرا را به عرصه مد يريت 

شهری فراخواند . 
با كاهش د رآمد های 
شــهرد اری بــه خاطر 
كاهش ســاخت و ســاز و افزايش بد هی ها و هزينه 
های شــهرد اری بد ون ترد يد  آيند ه د شــواری پيش 
روی مد يريت شهری مشــهد  قرار د ارد  و كسانی كه 
د ر اين عرصه گام می نهند  بايد  خود  را برای مواجهه 
با اين د شواری ها آماد ه كنند . سه هزار و 250 ميليارد  
تومان بد هی اوراق مشاركت به بانك ها و واگذاری يك 
هزار ميليارد  تومان پروانه شناور توسط شهرد اری فقط 
بخشی از اين مشكالت اســت كه مد يريت اين نهاد  

عظيم عمومی را با چالش مواجه می سازد .
آرزوی همه خيراند يشان مشهد  الرضا)ع( است كه 
د ر د وره آتی مد يريت شهری شاهد  نيروهای متخصص 
و انقالبی و پاكد ست و بد ون تعلقات بخشی و گروهی 

د ر شورای اسالمی شهر مقد س مشهد  باشيم. 
ان شااهلل  

   مد یریت شهری؛ عرصه تعقل و 
عمل گرایی نه تحجرو نه عمل زد گی  
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و اکثر مد ارســه العلماء و 
مناقشه الحكماء فی تثبیت 
ما صلح علیه امر بالد ک، 
و اقامه ما استقام به الناس 

قبلک
با د انشــمند ان وحكیمان، زياد  به بحث و 
مذاکره نشین، تا مصالح کشور را تثبیت کنی و 

اصول پايد اری يک ملت را قوام بخشی
فرازی از نامه امام علی ) ع ( به مالک اشتر

بيست و نهم ارد يبهشت ماه امســال يكبار د يگر 
اراد ه فاخر نظام اســالمی د ر تبييــن و اثبات حضور 
مقتد رانه ملت د ر تعيين سرنوشت خويش و انتخاب 

برترين نمايند گان خود  برای 
حضور د ر عالی ترين پارلمان 
های برنامه ريزی و تصميم 
سازی شهرها تجلی خواهد  
يافت؛ تد بيری كه حضوری 
اينچنين را رقــم خواهد  زد  
با نگاهی همــه جانبه نگر و 
اتخاذ شــيوه های كارآمد  و 
نوين، مسير توسعه كشور را 

تسهيل و تسريع می سازد .
پنجمين د وره شوراهای 
اســالمی شــهر و روســتا 
رهيافت مجد د ی است برای 
عينيت بخشــيد ن به د انش 
متخصصان شهری و تاكيد  
بر اجرای صريح قوانينی كه 
الــزام به آن هــا نويد بخش 
توسعه پايد ار ، رفاه و امنيت 

شهروند ان آن است.
د ستيابی به اين مهم بويژه د ر شرايطی كه امروزه 
حد ود  ۶0 د رصد  بود جه های شهرد اري ها صرف امور 
شهری می گرد د، مهند سی بهينه ای را می طلبد  تا به 
پيمود ن گامی ارزشــمند  د ر راستای حل معضالت 

فراوان پيش روی شهرها منجر گرد د .
بر اساس »قانون تشــكيالت، وظايف و انتخابات 
شوراهاي اسالمي كشوروانتخاب شهرد اران مصوب    
1375/3/1 «، تحقق پذيری برنامه های توسعه شهر 
مستلزم زمينه سازی، راهبری و نظارت بر برنامه های 
اجرايی د ر راستای تحقق اسناد  توسعه شهری مصوب 
شهر است كه با مشاركت اقشار مختلف د ر اد اره امور 
شهر ,آنهم با وكالت موثر از سوی شهروند ان د ر امور 
نظارتی و ايجاد  زمينه هــای حضور فعاالنه عموم د ر 
فرايند های برنامه ريزی و چانه زنی های شهری ميسر 
می گرد د . پيد اســت تحقق پذيری اين برنامه ها می 
تواند  با بهره گيری از مشاوره تخصصی د انشگاهيان ، 
مهند سان و حرفه مند ان مستقل و بهره مند ی از نگاه 
ژرف و برخورد ار از د انــش روزآمد  و تلفيقی از توان و 
اند يشه سياستگزار به نسخه موفقی از مد يريت پايد ار 
شهری منجر شــود  و اين مهم همان اصلی است كه 

پايد اری يك ملت را قوام می بخشد  .
محمل ارزشمند ی همچون شــوراهای شهر عالوه 
بر نياز به صاحبان آرا د ر حيطــه فرهنگ ، اقتصاد  و 
سياست و ســاير حوزه های تخصصی د يگر، بيش از 
زور »بازو« و نور »شــهرت« ورزشكاران و هنرمند ان 
به تخصص مهند ســان د رد مند ی نياز د ارد  كه بيش 
از د يگران به تهد يد  بحران های شهری و تد بير برای 

برون رفت از آن می اند يشند .

راهی برای 
برون رفت از بحران های شهر

د ر د نيايی كه بســياری از شهرها مسلح به اين د انش 
و فناوری هســتند ، از اين رويكرد  بی بهره ايم . آنچه 
د ر باال به آن به صورت خالصه اشاره شد  موضوعی با 
عنوان هوشمند سازی شهرها بر پايه اطالعات مكانی 
سه بعد ی است كه جزء مهمترين مشكالت شهری 
ماست. برخی شــهرهای د نيا كه د ر رد ه بند ی ارائه 
خد مات شــهروند ی حائز باالترين رتبه ها می شوند   
تنها و مهمترين كليد  موفقيت خود  را بهره مند ی از 

اين سيستم ها و اطالعات سه بعد ی مكان می د انند  
وحد ت رويه و هماهنگی بين ارگان ها ضرورتی بی 
چون و چرا د ر رفع نواقص و مشــكالت شهری است. 
همانگونه كه موضوع مد يريت واحد  شهری خواسته 
بســياری برای بهينه كرد ن اد اره شهرهاست قاعد تاً 
ارائه خد مات به نحوی كه هماهنگی الزم بين اد ارات 
و ارگان های مرتبط وجود  د اشته باشد  از سرد رگمی 
متقاضيان و شهروند ان می كاهد . بسياری از اد ارات 
خد ماتی د ر بســتر مكان مشــترک ارائه می د هند  ، 
چنانچه اطالعات مكان مورد  نياز د ر سطوح مختلف 
تهيه و به اشتراک گذاشته شود  عالوه بر صرف هزينه 
های گزاف كه د ر توليد  اطالعات مكانی د ر هر ارگان 
الزم است سرعت پاســخگويی ها نيز افزايش ميابد .
د نيای فناوری امروز توقع به حقی برای شــهروند ان 
د ارد  كه با كمترين هزينه ها پاسخ های الزم را د ريافت 
كنند ، اما شهرهای امروز ما د ر اين بستر حاضر نيستند  
و يك شــهروند  بايد  صرف هزينه هايــی ، همچون 
مسافرت های د رون شهر، وقت و زمان، انرژی، منابع 
اقتصاد ی د اشــته باشــد  تا پيگير موضوع باشد  كما 
اينكه به پاسخ قانع كنند ه ای نخواهد  رسيد  . مد يريت 
اطالعات مكان و ايجاد  بستر اشــتراک پذيری برای 
تمام ارگان ها ايجاد  شهر الكترونيكی خواهد  كرد  كه 
شهروند  الكترونيك را آموزش می د هد   د ر كمترين 

زمان و با كمترين هزينه به د قيق ترين پاسخ برسد . 
شورای شــهر كه به ضرورت وجود ی آن ها اشاره  
شد  يا بايد  د ارای د انش تخصصی د ر حل موضوعات 
شــهری باشــد  و يا د ر كوتاه ترين زمان راهبرد های 

تخصصی را د رک كرد ه  و آن ها را د ر حل معضالت و 
مشكالت شهری به كار بند د . به نظر بند ه اين فعاليت 
ها چقد ر مثبت بود ه است يا خير كار به جايی نخواهد  
برد ،  مثبت بود ن توجه بــه تخصص ها بايد  ضرورتی 

برای اد اره يك شهر و باور شوراها باشد  . 
يك شهر د ارای عناصر مختلفی است د ر صورتی 
كه به اين عناصر به ميزان نياز و ضرورت توجه نشود  
به مثابه جاند اری است كه به عضوی از آن توجه نشود  
و چنانچه عضوی از اين جاند ار د چار آسيب شود  بقای 
آن جاند ار رو به افول می رود . متاســفانه بسياری از 
شهرهای ما د ر سراشيبی اين بقا هستند . شهرهای ما 
تك بعد ی شد ه و مرگ بسياری از عناصر شهری باعث 
سختی حيات عناصر د يگر شد ه است . شورای شهر با 
همكاری نهاد های مد نی )محله ها و فرهنگ سراها( و 
به ويژه اماكن مذهبی و اجتماعی بايد  د ر احيای عناصر 
يك شهر همت گمارند  . اين موضوع زمانی لباس اجرا 
به تن خواهد  كرد  كه توسط يك شورای شهر متخصص 

و مجرب شناسايی شود  . 
عناصر شهری ارتباط تنگاتنگی با مهند سی د ارند . 
ساختمان عنصر مهمی اســت كه برای توليد ، بهره 
برد اری و از همه مهــم تر نگه د اری د ر بســتر تفكر 
مهند سی حيات خواهد  د اشــت. زيبا سازی و طرح 
يك شهر مناسب و ايجاد  فرم و فضای شهری بخش 
بالمنازعی از يك شهر است كه بد ون د يد گاه مهند سی 
نمی تواند  د ليلی برای حضور شهروند  د ر شهر و صرف 
وقتی برای گذران د ر شهر باشد ، حمل و نقل شهری، 
امور حقوقی و تجاری امالک كــه از عناصر مهم يك 

شهر هستند .
 بد ون بهره مند ی از فرايند های مهند ســی نمی 
تواند  مسير روشنی برای رفع د غد غه های شهرنشينی 
د اشته باشد  و فضای سبز شهرها نيز مثل ساير عناصر 
برای حيات نياز مبرمی به موضوعات مهند سی مختلف 
د ارد . پس يك شورای شهر بايد  د ارای عناصر مهند سی 
باشد  تا به صورت مستقيم و با د رک و تحليل بهتر به 

مشكالت رسيد گی نمايد .

 اصوالً حركت به ســوی بارش افــكار عمومی د ر 
راستای تصميم سازی های اجتماعی و فرهنگی يك 
حركت اصولی و صحيح اســت، ايجاد  فرايند  د ر اخذ 
نظراتی كه برگرفته از بد نه اجتماع می باشــد  سبب 
رفع ايراد ات اجرايی و پرهيز از تصميمات ناد رســت 

خواهد  بود .
به نظر اينجانب شورای اسالمی شهرها كه متشكل 
از نمايند گان  مرد م هســتند  با ايــن د يد گاه د ر يك 
راستا خواهند  بود  اگر به طور سيستماتيك بتوانند  هر 
مورد ی كه مطرح می گرد د ، د يد گاه عمومی را رصد  
كنند  و جمع بند ی نظرات را د ر تصميم سازی های 
خود  د خالت د هند . لذا ايد ه شكل گيری شوراهای شهر 
يك ايد ه مناسب است زيرا حضور فكری شهروند ان را 
د ر ايجاد  شهر مناسب برای زند گی تقويت كرد ه و به 

جريان می اند ازد . 
د نيای پيشرفته كنونی مد يريت پيشرفته مبتنی بر 
د انش و اطالعات می خواهد  ، نمی توان انتظار د اشت 
كه د انش بروز نشد ه توانايی حل و فصل مشكالت پر 
پيچ و خم شهرهای د ر حال توسعه و يا توسعه يافته 

كنونی را د اشته باشد . 
از د يد گاه تخصصی اينجانــب، ما برای هر نقطه از 
مكان اطالعات ســه بعد ی د اريم، تصور كنيد  امكان 
توليد  ابر نقاط برای تمامی فضــای پيرامونی اعم از 
اشياء و افراد  متحرک و ثابت فراهم است اين نقاط يا 
د اد ه ها با يك تحليل مناسب قابل تبد يل به اطالعاتی 

است كه د ست مايه اصلی مد يريت مكان می باشد . با 
د اشتن سيستم های مناســبی كه بانك اصلی آن ها 
اطالعات مذكور اســت به راحتی تمام حركت های 
وابسته به حمل و نقل و تمام فرايند  های انتقال، تغيير 
و تحول امالک مد يريت می شود . تحليل اين اطالعات 
به راحتی راه های غلبه بر بحران های طبيعی و غير 
طبيعی را به صورت يك برنامه و طرح د ر اختيار می 
گذارد  و راه های عالج قبل از وقوع را پيشنهاد  می كند ، 
به راحتی اين سيستم الگوها بايد ها و نبايد های مرتبط 
به سالمت جامعه اعم از ميزان آلود گی محيط، نيازهای 
كاربران خاص)بيمارن، كود كان، افراد  مســن و توان 
يابان ( را ترسيم می كند  و همچون عقربه های كنترلی 
يك خود رو كه از پشت فرمان به رانند ه و اخطارهای 
الزم برای رانند گی آسان و ايمن را گوشزد  می كند ، 
می تواند  مانيتور اطالعات يا همان د اشبرد  يك شهر 
ايمن و آماد ه برای زند گی آسان و بی د غد غه باشد  . ما 
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سروش اند يشه
مرد  م مايلند   د  ر اد  اره كشــور به وظيفه خود   عمل 
كنند   و ســهم و حّق خود   را نيز اســتيفاء نمايند   اگر 
كسانی هم كه د  ر شوراهای سراسر كشور انتخاب شد  ه 
اند   ان شاء اهلل به وظايف خود   عمل كنند   و از جنجال و 
غوغاگری سياسی و پرد  اختن به اموری كه وظايف آنها 
نيست پرهيز كنند   و به وظيفه خود   بپرد  ازند   كه وظيفه 
آنها اد  اره امور شهرها و روستاها و رسيد  ن به مشكالت 
مرد  م د  ر محد  ود  ه وظايف خود  شان است بالشك عالقه 
مرد  م نسبت به اين نهاد   مهّم جمهوری اسالمی كه د  ر 

قانون اساسی روی آن تاكيد   شد  ه بيشتر خواهد   شد  .
 مقام معظم رهبری د  ر د  يد  ار اعضا مجلس خبرگان 
د  ر سال 81 و د  ر نزد  يكی انتخابات د  ور د  وم شوراها
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شهری با کیفیت، ارمغان شورای شهر 
قوی و متخصص

مهند   س حميد    نشاط مفيد   ی، كارشناس نظارت 
مضاعف سازمان نظام مهند   سی خراسان نيز می گويد   : 
د   ر تمام د   نيا، شهرها توسط مهند   سان ساخته می شود    
و طبيعی است كه هر چه تخصص د   ر اين زمينه بيشتر 
باشد   ، شهر به سمت بهبود    و تعالی سوق د   اد   ه می شود   .

وی اد   امــه می د   هــد   : مهند   ســان بــا توجــه به 
تخصص های متعد   د   ی كه د   ارند    و نيز تخصص هايی 
كه شــهر به آن نيازمند    اســت مانند    شهرســازی، 
معمــاری، فضاهای كاربــری مختلف و آموزشــی، 
فضاســازی،ترافيك و... می توانند    تاثيرگذار باشند   . 
شورای شــهر قوی و متخصص خصوصاً د   ر راستای 
ساختاری می تواند    شهری با كيفيت را به شهروند   ان 

هد   يه د   هد   .
نشاط مفيد   ی عملكرد    شوراهای شهر د   ر گذشته را 
ضعيف ارزيابی كرد   ه و بيان می كند   : به د   ليل وجود    افراد    
غيرمتخصص و نيز سياسی د   ر شوراها، آن ها از وظيفه 
اصلی خود    د   ور شد   ه و مشكالت شهر همچنان پايد   ار 
باقی ماند   ه است. د   ر صورتی كه بايد    شورای شهر فارغ 
از مسائل سياسی و نيز متخصص د   ر امور شهرسازی 

و فنی شهر باشد   .

ساختارهای شهری بايد    تقويت شوند   
مهند   س امير طالبيان، مد   يــر فناوري اطالعات و 
ارتباطات سازمان نظام مهند   سي ساختمان خراسان 
رضوي نيز با بيان اينكه يك كاند   يد   ای شورای شهر د   ر 
نخستين منظر بايد    د   ر رشته تخصصی خود    كامالً آگاه 
و آماد   ه بود   ه و عالوه بر تخصص، از تعهد    نيز برخورد   ار 
باشــد    به خبرنگار ما می گويد   : عالوه بر آن يك عضو 
شورای شهر، بايد    قد   رت ترسيم چشم اند   از شهر را د   ارا 
بود   ه و اولويت و نيازهای مرد   م شهر را شناخته و بتواند    
برای آن برنامه ريزی كنــد   . ضمن اينكه او بايد    بتواند    
ارتباطی سازند   ه با ساير نهاد   ها و سازمان ها برای حل 

مسائل شهری برقرار كند   .
مد   ير فناوري اطالعات و ارتباطات ســازمان نظام 
مهند   سي ساختمان خراسان با ذكر اين كه چهارمين 
د   وره شهر شورای شهر د   ر برد   ارند   ه تالش وافر اعضای 
آن جهت پيشــبرد    اهد   اف و برنامه های مطرح شد   ه 
بود   ه است توضيح می د   هد   : با وجود    تمام تالش ها قطعاً 
می توان با تعامل بيشتر با يكد   يگر و د   يگر سازمان ها 
سرعت رســيد   ن به اهد   اف و برنامه ها را افزايش د   اد   . 
همچنين قــد   رت تصميم گيری و سياســت گذاری 
اجرايی و شفافيت د   ر حد   ود    حوزه و نحوه عملكرد    به 
لحاظ قانونی و حقوقی می تواند    موفقيت به رسيد   ن 

اهد   اف را تضمين نمايد   .
وی عنوان می كند    كه شهر را بايد    از جنبه ها و ابعاد    
گوناگون بررسی كرد    كه يكی از مهمترين موارد    آن 
تعهد    به برنامه های شــهری با توجه به شهر مذهبی 
مشــهد    اســت. برنامه هايی كه با د   ر نظر د   اشتن اين 
د   يد   گاه، جذب توريسم با اقد   امات و برنامه هايی خاص 

بايد    مد    نظر قرار گيرد   .
طالبيان د   ر پايان ابراز اميــد   واری كرد    كه اعضای 
شــورای تمامی همت خويــش را د   ر خصوص حل 
مشكل ترافيك د   ر شهر كه هم اكنون به عنوان يكی از 
معضالت شهری مطرح است مد   نظر قرار د   هند   . ضمن 
آنكه نبايد    د   ر اين برنامه ها از حاشيه نشــينی د   ر شهر 
غافل شــد    و بايد    تالش كنند    ساختارهای شهری د   ر 
آن مناطق، با ساخت مجموعه های فرهنگی و هنری و 

فضای سبز تقويت شود   .

بايد    کار را به کارد   ان سپرد   
حسين عارف زاد   ه، مسئول د   فتر نظارت مضاعف 
ســازمان نظام مهند   ســی هم می گويد   : كار را بايد    
به كارد   ان سپرد   . او معتقد    اســت حضور مهند   سان 
شهرساز، عمران، معمار و... د   ر بحث زير ساخت های 
شهرســازی و ضوابط و رعايت اصول و مقررات فنی 
و مهند   ســی از مهمترين كارهای انجام شد   ه توسط 
شورای شهر اســت. وی اضافه می كند   : شورای شهر 
جايگاه متخصصان است و بايد    افراد    خبره و تاثيرگذار 
د   ر آن حضور د   اشته باشند   . افراد   ی كه د   ر گفتار خود    
صد   اقت د   اشته و به وعد   ه های قبل از انتخاب شد   نشان 

عمل كنند   .
عارف زاد   ه تصريح می كند   : شــورای شــهر محل 
انجام امور اجرايی نبود   ه و مكانــی برای قانونگذاری 
و فراهم كرد   ن بســتر اجرای قوانين و مقررات برای 
بهبود    وضعيت معيشت مرد   م است. عالوه بر آن بهبود    
وضعيت حمــل و نقل، ترافيك شــهری، جلوگيری 
از ساخت و ســازهای بی رويه و بد   ون ضابطه، تراكم 
فروشی، بهســازی نما و زيباسازی منظر شهری بايد    
د   ر اولويت كار شورای جد   يد    منتخب مرد   م قرار گيرد   .

شورای شهر كانون هماهنگی اجتماعی است
مهند   س فرامرز ذوقی، معاون فني و امور حرفه اي 
سازمان نظام مهند   سي ساختمان خراسان رضوي نيز 
معتقد    است كه د   ر شهر هميشه نيازمند    نظام مد   يريتی 
واحد   ی بود   ه ايم. وی می گويد   : شــهر ما هميشــه از 
اقد   امات و تصميمات متفاوتی كه برای او گرفته شد   ه 
رنج برد   ه و حتی آسيب د   يد   ه اســت. د   ر صورتی كه 
بايد    بين د   ستگاه های اجرايی، مد   يريتی، برنامه ريز و 
حاكميتی د   ر تمامی موضوعات و حتی مسائل بحران، 
 اجتماعــی و فنی نيز هماهنگی هايی وجود    د   اشــته 

باشد   .
ذوقی شورای شهر را يكی از كانون های ايجاد    اين 
هماهنگی د   انسته و اظهار می كند   : موضوعات كالن 
شهری می تواند    ســبب هماهنگی بين اعضا شد   ه و 

مد   يريت يكپارچه شهری را به ارمغان بياورد   .
مد   يريتی كه اگر بر بســتر فنی و مد   يريتی باشد   ، 
نتيجه و عملكرد    و بازخورد    مثبــت آن را د   ر جامعه 

مشاهد   ه خواهيم كرد   .
معاون فني سازمان نظام مهند   سي اضافه می كند   : 
ما اعتقاد    د   اريم مسائل شهری به هيچ عنوان گسسته 
از موضوعات فنی نيست، پس بايد    اعضای شورای شهر 
و برنامه ريزان آن، تركيبی از نيروهای مد   يريتی و فنی 

د   اشته باشد   .
ذوقی د   ر اد   امه می گويد   : از آنجا كه موضوعات مطرح 
شد   ه د   ر شورای شهر، مسائل و موضوعات اجتماعی و 
مد   يريتی است كه د   ر پی آن ها، بحث آسايش، رفاه و 
اعتالی مرد   م شهر وجود    د   ارد   ، عضو منتخب شورای 

شهر بايد    شخصيت چند    وجهی د   اشته باشد   . 
به موضوعات اجتماعی، فنی و مد   يريتی اشــراف 
د   اشته و يا تركيب اعضايی كه د   ر شورا قرار گرفته اند   ، 
همد   يگر را پوشش بد   هند   .ما بعنوان يك شهروند    بايد    
كمك كنيم با انتخاب صحيح و حساب شد   ه مان اين 
تركيب اطالعاتی و شخصيتی را د   ر شورای شهرمان 

د   اشته باشيم.
وی ياد   آور می شود   : د   ر سال های گذشته تالش های 
زياد   ی توسط شورای شــهر صورت گرفته است كه 
نبايد    ناد   يد   ه گرفته شد   ه و همگی قد   رد   ان آن تالش ها 
هســتيم، اما نمی توانيم بگوييم كه صــد    د   ر صد    به 
اهد   افمان رســيد   ه ايم چرا كه به سمت پيشرفت قد   م 

بر می د   اريم.
ذوقی؛ حمــل و نقل، آلود   گی زيســت محيطی، 
بحران آب شهر مشــهد   ، حاشيه نشينی، تراكم بيش 
از حد    بافت جمعيتی د   ر برخی مناطق را از مهمترين 
مشكالت شهر مشهد    د   انسته و می گويد   : جا د   ارد    د   ر 
اين موارد    شورای آيند   ه شهر مشهد    برنامه هايی د   اشته 
باشند    و يا افراد   ی كه برای رســيد   ن به صند   لی های 
شــورای شــهر تالش می كنند    اين موارد    را د   ر نظر 
بگيرند   . البته مرد   م نيز بايد    بد   نبال حقوقشان بود   ه و 
پيگير توفيق كسانی باشند    كه به اين موضوعات فكر 

می كنند   .

تد   اخل سیاســت با مسائل شهری 
آسیب زا است

مهند   س علــی مهاجر، مد   ير ارجــاع كار نظارتی 
سازمان نظام مهند   سی خراسان وجود    افراد    متخصص 
د   ر شورای شــهر را نياز امروز شــهرمان د   انسته و به 
خبرنگار ما می گويد   : عضو شــورای شهر، بايد    فرد   ی 
باشد    كه د   ر سايه تخصص، شــهر را خوب بشناسد   . 
مشكالت حوزه شهری را بد   اند    و مد   ير متخصص د   ر 

زمينه مسائل شهری باشد   .
وی می گويد   : مهمترين ويژگی يك نمايند   ه شورای 
شهر اين است كه سياسی نباشــد    و فارغ از سياست 
و كارهای مربوط به آن، تمــام هم و غم و عملكرد   ش 

معطوف به بررسی و رفع مشكالت شهری باشد   .
مهاجر وجــود    امام هشــتم)ع( را ويژگی خاص و 
روحانی شهر مشهد    د   انســته و می افزايد   : اين ويژگی 
خاص، شــرايط ويژه ای را هم طلب می كند   . د   ر اين 

سال ها تالش های بسيار زياد   ی صورت گرفته كه البته 
د   ر كنار آن حواشی زياد   ی هم بود   ه است. هر چند    كه 
اين تالش ها كافی نبود   ه و خد   مات ارائه شد   ه به زائران 
و مجاوران هنوز تا رسيد   ن به حد    مطلوب فاصله د   ارد    
و حتی برخی مشكالت شــهری همچنان اد   امه د   ارد    
كه شايد    علت بزرگ آن تد   اخل مســائل سياسی يا 

مشكالت شهری باشد   .
او بيان می كند   : شورای شهر با تصميمات اثرگذاری 
كه د   ر حوزه خد   مات شهری می گيرد    می تواند    كمك 
بزرگی به شهرد   اری د   اشته و راهكارهای عملياتی برای 

اد   اره بهتر شهر ارائه كند   .
مد   ير ارجاع كار سازمان نظام مهند   سی حمل و نقل 
و آلود   گی هوا را از مشكالت عمد   ه شهر مشهد    د   انسته 
و ابراز اميد   واری می كند    كه با انتخاب مد   برانه، اعضای 
شورای شهر بتواند    زمينه تسهيل امور مرد   م را فراهم 

كنند   .

عضو شورای شــهر بايد    زبان سرخ 
د   اشته باشد   

مهند   س رضا حسين زاد   ه،مهند   س معمار و مد   رس 
د   انشگاه اســت كه برای انجام كاری به سازمان نظام 

مهند   سی مراجعه كرد   ه است. 
او كه د   غد   غه شهر و مرد   مانش را د   ارد    به خبرنگار ما 
می گويد   : شهر ما د   چار مشكالت زياد   ی مانند    كمبود    
بود   جه، امور حقوقی، ترافيك و... اســت كه برای حل 
آن ها نياز به متخصص د   ارد   . همانطور كه امام محمد    
باقر)ع( هم می فرمايند   : اگر انسان مسئوليتی را بپذيرد    
و د   ر آن امر تخصص ند   اشته باشد   ، كافر است. تجربه و 
تخصص د   ر كنار وجود    بقيه معيارها می تواند    بسياری 

از مشكالت جامعه را حل كند   .
او اد   امه می د   هد   : متاســفانه ما د   ر اين سال ها فقط 
مقوالتی تكراری را مشــاهد   ه كرد   ه ايم كه جامعه را 
خسته كرد   ه اســت. جريان های حزبی د   ر شهر بيد   اد    
می كند    و جامعه ما جامعه پُر حرف و سياســی شد   ه 

است.
 البته عضو شورای شهر بايد    انسان سياسی باشد   ، اما 
نبايد    د   ر شورای شهر و د   ر سياست گذاری شهر سياسی 

و جناحی عمل كند   . 
به عبارتی د   يگر تخصص سياست را د   اشته باشد    تا 
د   ر ماليمات و ناماليمات جامعه موثر باشد    اما د   ر قضيه 

شورای شهر سياسی عمل نكند   . 
حســين زاد   ه می گويد   : مانند    بود   جه سال گذشته 
حاشيه شهر كه بخاطر مسائل سياسی تاييد    نشد   ، د   ر 
صورتی كه اگر اين بود   جه تصويب می شد    بسياری از 

مشكالت مرد   م حاشيه شهر ما حل می شد   . 
مســائلی كه عد   الت اجتماعی را د   ر شهرمان زير 
سوال برد   ه اســت. عالوه بر آن ما مرد   م شهر، از عضو 
شورای شهرمان انتظار د   اريم كفش آهنين پوشيد   ه 
و برای مناطق مختلف و خصوصاً حاشيه شهر بود   جه 
بگيرد    د   ر صورتی كه اگر فرد   ی ساليان طوالنی عضو 
شــورا بود   ه و ســن بااليی د   ارد   ، د   يگر توان انجام اين 
فعاليت ها را ند   ارد   ، د   ر حالی كه ما مشكل زياد    د   اريم. ما 
د   ر مشهد    حد   ود    يك ميليون و سيصد    هزار نفر حاشيه 
نشين د   اريم كه انتظار د   اريم شورای شهر برای آن ها 

فكری بيند   يشيند   .
اين عضو ســازمان نظام مهند   ســي ســاختمان 
خراسان رضوي د   ر پايان با اشاره به اينكه مهمترين 
وظيفه اعضای شورای شهر، انتخاب شهرد   ار مناسب، 
قد   رتمند   ، بومی و آشنا است می گويد   : آن ها بايد    تالش 
كنند    د   ست سياسيون از مســائل شهری كوتاه شود   . 
اعضای شورای شهر، بايد    زبان ســرخ د   اشته باشند    
و مسائل و مشكالت شهر را شــفاف به گوش مرد   م و 

مسئوالن برسانند   .
اقد   مات شورای شهر د   ر شأن مشهد    2017 نيست

اميرعباس آزاد   واری، مهند   س عمران و ارباب رجوع 
د   يگر سازمان نظام مهند   سی است. او می  گويد    حضور 
متخصصان به خصوص متخصصانی از جامعه مهند   سی 

برای بهبود    اوضاع شهرمان بسيار مهم است.
 مخصوصاً اگر اين متخصصان سابقه اجرايی د   اشته 
باشــند    بســيار اثر گذارتر خواهند    بود   . البته د   ر اين 
سال ها مد   يرانی د   اشته ايم كه سابقه اجرايی و تخصص 
كافی د   اشته اند   ، اما چون به گرايشات سياسی خاصی 

متمايل بود   ند   ، نتوانستند    كاری از پيش ببرند   .
او ضمن نقد    عملكرد    شورای شهر د   ر د   وره های قبل 
می گويد   : با وجود    اقد   امات انجام شد   ه، شهر مشهد    نياز 
به كارهای بزرگ تری د   ارد   . افتتاح ناقص قطار شهری، 
آســفالت بلوار وكيل آباد    آســفالت بد   ون اصالح زير 
سازی مورد    نياز آن، از موارد   ی است كه نقد    بر كارهای 

شورای شهر است. 
او ضمن تاكيد    بر اينكه عضو شــورای شــهر بايد    
متعهد    بود   ه و راست بگويد    می گويد    متاسفانه بر كارها 
و نقد   هايی كه بر شهرد   اری وارد    است، نظارتی نيست و 
حتی شماره های اعالم شد   ه برای بيان مشكالت نظير 

137 پاسخگو و پيگير نيستند   . 
آزاد   واری می گويد    شورای شهر به مرد   م قول فراهم 
كرد   ن آرمان شهری به نام مشهد    2017 د   اد   ه بود   ، اما 
تا كنون به نظر نمی رســد    كارهای انجام شد   ه د   ر حد    

آن شعار باشد   .

اجرای حقوق شهروند   ی از مهمترين 
وظايف شورای شهر است

مهند   س حسين كامران د   يسفاني، رئيس سازمان 
نظام مهند   ســی خراســان رضوی با تاكيد    بر اينكه 
اعضای شورای شهر بايد    مجموعه ای باشند    كه بتوانند    
تمام نيازهای شــهر را جواب د   هند    می گويد   : اگر د   ر 
وظايف و مسئوليت های شهر، تقسيم بند   ی مناسبی 
د   اشته باشــيم بسياری از مســائل زيست محيطی، 
شهری، ترافيكی، حاشيه نشينی و... كه اين روزها با آن 

د   رگير هستيم را نخواهيم د   اشت.
وی معتقد    اســت كه د   ر تركيب شورای شهر بايد    
حد   اقل 50د   رصد    از رشــته های مهند   ســی مرتبط 
با نيازهای شــهر و 50د   رصد    نيز قطعــاً موضوعات 
اجتماعی،فرهنگی،صنفی و ســاير بخش ها حضور 
د   اشــته باشــند   . او بيان می كند   : هر شــخص كه به 
لحاظ علمی، تجربه و نــگاه عميق تری به موضوعات 
و مشكالت جامعه د   اشته باشد   ، تاثيرگذار تر و مؤثر تر 

عمل خواهد    كرد   .
كامران د   ر اد   امه عنوان می كند   : اعضای شورای شهر 
بايد    متخصص باشند   . يعنی د   ارای علم و تجربه باشند    
و با آگاهی از نيازهای جامعه و ارائه راه حل ها بتوانند    
مشكالت را حل كنند   .آن ها بايد    نگاهی نيز به شوراها 
يا انجمن های شهر د   ر د   يگر نقاط د   نيا د   اشته باشند    تا 

بتواند    د   ر حوزه مسائل شهری موفق تر عمل كنند   .
كامران به اهميت تعهد    د   ر اعضای شــورای شهر 
اشاره كرد   ه و می افزايد   : آن ها عالوه بر تعهد    و اعتقاد    
به موضوعات اعتقاد   ی و د   اشــتن انگيــزه خد   مت با 
قبول مسئوليت بزرگ اخالقی بايد    صد   اقت، سالمت، 
پيگيری و جد   ی بود   ن د   ر كارها را سرلوحه اقد   اماتشان 

قرار د   هند   .
وی خاطر نشان می كند   : د   ر شورای شهر گذشته 
اقد   امات مؤثری صــورت گرفته، اما كاســتی هايی 
هم وجود    د   اشــته كه د   ر مجموع نمره ای متوســط 
می گيرد   . رعايت حقوق شهروند   ی، عد   م صد   ور مجوز 
ســاختمانهای بد   ون قواره و جايگاه د   ر نقاط مختلف 
شهر، طرح جامع، آلود   گی هوا و... همه از آن مسائلی 
است كه انتظار می رود    شورای شهر جد   يد    د   رباره آن با 

جد   يت بيشتری اقد   ام كند   .

مشكالت شهر با د   ريافت جريمه حل 
نمی شود   

مهند   س فريــد   ون بهلول خيبــری نايب رييس 
سازمان نظام مهند   سي ساختمان خراسان رضوي نيز 
با بيان اينكه تخصص مورد    نياز جامعه است و هر كاری 
بد   ون د   اشتن د   انش از كاستی هايی برخورد   ار خواهد    
بود   ، به خبرنگار ما می گويد   : برای انجام كار خوب و قابل 
قبول بايد    از تمامی حرفه ها، مشاوره ها و رهنمود   های 
د   يگران استفاد   ه كرد   . يك عضو شــورای شهر بايد    از 
تمامی مسائل و مشكالت شــهری آگاه بود   ه و برای 
رفاه شهروند   ان و حل معضالت و مشكالت آن ها تمام 

تالشش را به كار گيرد   .
وی اضافه می كند   : البته اين مســايل و مشكالت 
د   ر زمينه های مختلف، متفاوت است و ما نمی توانيم 
از يك نفر انتظار د   اشته باشــيم به تمام آن ها اشراف 
د   اشته باشد   . اما بايد    از بين تعد   اد    افراد    زياد    متقاضی با 
هوشياری، تخصص های گوناگون را كنار هم گذاشته 

و اصلح ترين را برگزينيم.
بهلول اولويت كاری شــورای پنجم را هماهنگی 
خد   مات شــهری د   انســته و توضيح می د   هد   : انتظار 
می رود    سازمان های خد   ماتی كه زير نظر شهرد   اری 
كه نمايند   ه شورای شهر است، كار می كنند    بصورت 
هماهنگ عمل كرد   ه و اينطور نباشد    كه هر روز شاهد    
برد   اشتن آسفالت قسمتی از مسير يك خيابان برای 
آب، برق و ساير خد   مات باشيم. اعضای شورای شهر 
بايد    تالش كنند    تاسيسات زيربنايی شهر را بصورت 
اصولی و استاند   ارد    پايه ريزی كرد   ه و عالوه بر آن به فكر 
نماسازی شهری باشند    و بد   انند    د   ريافت مبلغی بعنوان 

جريمه، مشكلی از شهر را حل نمی كند   .

عضو شورای شهر بايد    از بطن مرد   م 
باشد   

مهند   س شيال شيخ، كارشــناس مسئول نظارت 
عاليه معماری سازمان نظام مهند   سی خراسان با اشاره 
به اثرگذاری مثبت ورود    متخصان تمامی رشته ها د   ر 
شوراهای شــهر به خبرنگار ما می گويد   : اين تاثير د   ر 
رشته مهند   ســی ملموس تر و حتی مهم تر است زيرا 
نيمی از مسائل شهر مربوط به ساخت و ساز و د   رگيری 
مرد   م بــا خيابان ها، منازل، ســاختمان های اد   اری و 

غيراد   اری و... است. 
شــيخ اضافه می كند   : بايــد    د   ر انتخابمان د   قت و 
تحقيق كنيم تا افراد   ی را برای شــورای شهر انتخاب 
كنيم كه مشكالت را د   رک كرد   ه باشند   . افراد   ی كه از 
خود    جامعه و بطن مرد   م باشند    و از آن مهمتر اينكه 
بومی شهر بود   ه و مشكالت مرد   م شــهر را از نزد   يك 
د   يد   ه باشند    و از همه مهمتر صاد   ق بود   ه و به تخصص و 

توانايی هايش ايمان د   اشته باشد   .
وی بيان می كند   : با وجود    تالش های صورت گرفته 

متاسفانه بستر جامعه، تحريم ها و مشكالت اقتصاد   ی 
به شوراهای شــهر د   ر گذشــته اجازه عمل به تمام 
تعهد   ات و خواســته های مرد   م را ند   اد    كه اميد   واريم 
شورای شــهر جد   يد    بتواند    كارهای انجام نشد   ه را به 

خوبی به سرانجام برساند   .
شــيخ د   ر پايان تاكيد    می كنــد   : بايد    بــه بانوان 
و مشــكالت پيش روی آن ها د   ر شــهر نگاه ويژه  ای 
شــود   . رفت وآمد    آن ها، حمل و نقل د   رون شهری و 
از همه مهمتــر ايجاد    فضای ترد   د    بــرای ناتوان های 
شــهر مهمترين خواسته ها از شــورای پنجم است، 
خواسته هايی كه هنوز د   ر مشهد    اقد   ام مؤثری برای آن 

صورت نگرفته است.

شهر به مد   يرانی با نشاط نیاز د   ارد   
مهند   س رضا بشير، خزانه د   ار و عضو هيأت مد   يره 
ســازمان نظام مهند   ســی خراســان نيز با اشاره به 
تخصص های هفتگانه مهند   سان ساختمان می گويد   : 
شهرسازی، ترافيك، نقشه برد   اری، معماری، عمران، 
تاسيسات برقی و تأسيسات مكانيكی تخصص های 
هفت گانه مهند   سان اســت كه د   ر امور برنامه ريزی و 
تصميم گيری شهری می توانند    راهگشا باشند    و به حل 
مشكالتی مانند    ترافيك، محيط زيست شهرسازی و 

مقاوم سازی شهر كمك شايانی كند   .
وی حضور نامزد   هايی متخصص، متعهد   ، آشــنا 
به امور شهری و مسائل 
اجتماعــی، د   لســوز، 
بانشاط، مد   ير و مد   بر و 
با تجربه را از شرايط الزم 
برای د   اشــتن شورای 
شهری قوی برشمرد   ه 
و می گويد   : برگزيد   گان 
چهــار د   وره گذشــته 
شوراهای شهر مشهد   ، 
تالش های زيــاد   ی را 
متحمل شد   ند    و البته 
كارنامه آنها نشان از اين 
د   ارد    كــه د   ر د   وره هايی 
بيشتر و د   ر د   وره هايی 
كمتر موفــق بود   ه اند   . 
بشير تاكيد    می كند   : با 
مشاهد   ه كارنامه آنها به 
وضوح مشاهد   ه می شود    
د   ر د   وره هايی كه حضور 
مهند   ســان د   ر شــورا 
پررنگ تر بود   ه، گام های 
بلند   تــر و بهتــری د   ر 
جهت توسعه، زيبايی 
و كيفيت محيط زيست و مقاوم سازی شهر برد   اشته 

شد   ه است.
عضو هيأت مد   يره سازمان نظام مهند   سی خراسان 
زيباسازی و مبلمان شــهری را اولويت كاری شورای 
پنجم می د   اند   . او د   ر اد   امه بيان می كند   : حل مشــكل 
ترافيك،حفظ فضای ســبز و جلوگيری از توســعه 
حاشيه نشــينی از د   يگر اقد   امات مهم مورد    نياز شهر 

است.
 بشير با اشاره به حواد   ث اخير شهری می گويد   : از 
شورای شــهر آيند   ه انتظار می رود    برای ايمنی شهر 
كوشا بود   ه و به اجرای ضوابط و مقررات د   ر ساختمان ها 
پايبند    باشند    و از نظر توســعه و تقويت ايستگاه های 
آتش نشانی از نظر تعد   اد   ، امكانات و كاد   ر آتش نشانی 

بكوشد   .

 مد    يران و مخاطبان سازمان نظام مهند    سی ساختمان خراسان رضوی 
از شورای شهر می گويند    

مشهد     به گام های
بزرگ تری  نیاز د    ارد    

گزارش

یک عضو 
شورای شهر باید    
از تمامی مسائل 
و مشکالت شهری 
آگاه بود   ه و برای 
رفاه شهروند   ان 
و حل معضالت 
و مشکالت آن ها 
تمام تالشش را 
به کار گیرد

 عضو شورای 
شهر، باید    فرد   ی 
باشد    که د   ر سایه 
تخصص، شهر را 
خوب بشناسد   . 
مشکالت حوزه 
شهری را بد   اند    و 
مد   یر متخصص 
د   ر زمینه مسائل 
شهری باشد

شوراها، مشاورینی امین برای مسئوالن دولتی مسؤوالن محترم دولتی، شوراها را 
مشاور امین خود بدانند و تا سر حد امکان به آنها در عمل به وظایف خود کمک کنند

شهر يک موجود    زند   ه است. موجود    زند   ه ای که تک تک سلول هايش را مرد   م آن شهر تشكیل می د   هند    و با انتخاب 
افراد   ی به عنوان »اعضای شورای شهر« خط مشی و مسیر حرکت آن مشخص می شود   . شوراهايی که بايد    مراقب بود    

به شورای شهرد   اری تغییر مسیر ند   اد   ه و از هد   ف خود    که به اعتال رساند   ن مرد   م شهر است، د   ور نشوند   .
د   ر اين بین سازمان های نظام مهند   سی و شهرد   اری ها د   غد   غه های مشترکی د   ارند   . د   ر گفت و گو با مد   يران و مخاطبان 
سازمان نظام مهند   سی ساختمان از د   غد   غه های آن ها د   ر خصوص انتخابات پیش روی شورای شهر و انتظاراتی که از 

آن ها می رود    تا شهری پويا و شاد   اب د   اشته باشیم، پرسید   يم.

مريم احمد    ی
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مجلسی برای نمايند   گان اصناف
خسرو معتضد    د   ر خصوص پيشــينه شكل گيری 
شورا د   ر ايران می گويد   :د   ر د   ين مبين اسالم، به موضوع 
شورا و مشورت كرد   ن توصيه شد   ه است.به همين د   ليل 
بر روی سر د   ر سالن سابق مجلس شورای ملی، تابلويی 
قرار د   اشت كه تصاوير روسای مجلس اول مشروطه را 
نشان می د   اد    و بر ضرورت ُشــور كرد   ن و بحث كرد   ن 

تاكيد    می كرد   . 
وی می گويــد   : آزاد   ی خواهان مشــروطه مجلس 
طبقاتی اول را تشــكيل د   اد   ند    .د   ر اين مجلس طبقات 
مختلفی از اقشار كشور مثل بقال ها، مقنی ها، شربت 
سازها، چلوكبابی ها، پينه د   وزها، كفاش ها، د   ر د   وره اول 
مجلس از سوی اصناف معرفی شد   ند    و يك نمايند   ه برای 
خود    انتخاب می كرد   ند    و رای آورد   ند    و به مجلس وارد    
شد   ند   . برای مثال مشهد   ی باقر بقال؛ نمايند   ه صنف بقال 
و َسقط فروش و عطار و غيره بود   .به اين موضوع د   ر كتاب 

"بيد   اری ايرانيان" اشاره شد   ه است. 
ويژگی های عصر استبد   اد    

معتضد    د   ر اد   امه بــه ويژگی های عصر اســتبد   اد    
اشــاره می كند    و می افزايد   : د   ر د   وران اســتبد   اد    هيچ 
گاه مشورتی انجام نمی شد   ؛ يعنی سلطانی كه بر تخت 
می نشست خود   ش را عقل كل و صاحب همه د   انش ها 
می د   انست، يعنی می گفت من نيازی به مشورت ند   ارم و 
اين بود    كه د   ر ايران تا د   وره فتحعلی شاه خبری از هيات 
د   ولت نبود   . عد   ه ای صاحب د   يــوان بود   ند    مثل د   يوان 
اســتيفاح و يا د   يوان حرب يا جنگ كه همه نوكر شاه 
محسوب می شد   ند   . اما د   ر حقيقت پس از آقاخان نوری 
اد   اره كشور توسط شاه صورت می گرفت. ناصرالد   ين 
شاه ،  گفت من مملكت را اد   اره می كنم.آن وقت چند    
وزير تعيين كرد   . خود    او همه كاره بود    مثل عربستان 

سعود   ی د   ر د   وره ما .
وی با بيان اينكه اهميت شور كرد   ن و بحث كرد   ن 
ميان افراد    نتيجــه تاكيد   ات د   ين اســالم اضافه می 
كند   : برای همين اســت كه باالی سر معتضد    الملك 
يا مشيرالد   وله كلمه بســيار زيبايی با خط خوش قرار 
د   اشت كه بر اهميت شور كرد   ن تاكيد    می كرد   ، تا تنها 
شــاه تصميم نگيرد    .چون د   ر د   وران استبد   اد    كه شاه 
تصميم می گرفت و مرد   م نقشی د   ر تصميمات ند   اشتند    
ضررهای بسياری متوجه كشور گرد   يد    و ايران تجزيه 
شد   . چه د   ر بخش شــمال غربی چه د   ر قسمت شرق ، 
جنوب شرقی و چه د   ر جزاير ايران تجزيه شد    .د   ر ايران 
عهد    صفويه يك نفر تصميم می گرفت و د   ر اين شخص 

هم هر كسی بويژه خارجی ها می توانست نفوذ كند   .

وقتی د   ر برابر بیگانگان ايستاد   يم
خسرو معتضد    د   ر اد   امه می گويد   : با تشكيل مجلس 
نمايند   گانی از مرد   م به تناسب ايالت و واليات انتخاب 
شــد   ند   . ابتد   ا تعد   اد    نمايند   گان 127 نفر بود    و سپس 
افزايش يافت. گرچه ممكن بود    همــه آن ها توانمند    
نباشــند    اما حد   اكثر د   ر ميان آن ها 10يا20 نفر افراد    
مجرب و پخته ای يافت می شد    كه حضورشان به نفع 
كشور بود   . از زمان تشــكيل مجلس شورای ملی بود    
كه ايرانی ها بخوبی د   ر برابر روس ها،انگليســی ها و يا 
عثمانی ايســتاد   ند   . گرچه د   ر جنگ جهانی اول تقريباً 
حد   ود   2 ميليون ايرانی كشته شد   ند    و ايران ويران شد    
ولی بازهم اين قد   رت مجلس و امنيــت بود    كه به آن 
می گفتند    مجلس مقد   س. مجلس مقد   س شورای ملی 
يعنی نمايند   ه آرای عموم. اين مرد   م ، شيوخ و عناصر 
وطن پرســت بود   ند    كه باعث شــد   ند    اختيارات شاه 
محد   ود    شود    يعنی به قول خود    محمد   علی شاه "مجلس 
د   ست و پای او را بسته و نمی توانست هرطور بخواهد    
خرج كند   ". او نمی توانســت مثل ناصرالد   ين شــاه يا 
مظفرالد   ين شاه مخفيانه برای گرد   ش به اروپا وام بگيرد   .

افشاگری به نفع مرد   م
اين مورخ كشورمان د   ر اد   امه اضافه می كند   : از د   وره 
ششم به بعد    تا د   وره سيزد   هم د   وره د   يكتاتوری رضا شاه 

 خسرو معتضد    :

از حضور د   لسوزانه مشهد   ی باقر بقال 
تا تجزیه طلبی بیگانگان
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جواد صبوحی

می شود    .اين گروه ها جلساتی تشكيل می د   اد   ند    و باهم 
بحث می كرد   ند   . پس از استبد   اد    صغير كه محمد   علی 
شاه مجلس را به توپ بست كميته ها تبد   يل به كميته 
های نيروی مسلح شد   ند   ؛ يعنی كميته محرمانه و كميته 
وحشت . حتی ترور اتابك امين السلطان به وسيله آن ها 
انجام شد    تا مزاج حكومت استبد   اد   ی را تعد   يل كند    و از 

سختی و  خشونت بكاهد   .

قانون انجمن های ايالتی و واليتی
وی د   ر اد   امه به تشكيل انجمن های ايالتی و واليتی 
نيز اشاره می كند    و اضافه می كند   : د   ر سال 128۶ قانون 
" تشكيل اياالت و واليات" تصويب و د   ستور العمل حكام 
صاد   ر شد   . انجمن های ايالتی و واليتی تشكيل شد     و 
به موجب آن حتی قرار شــد    پليس و نظميه يا همان 
شــهربانی هم به صورت انتخابی انتخاب شوند    اما به 
تد   ريج و د   ر طول تاريخ كم كم به اين نتيجه رسيد   ند    كه 

امكان اد   اره ايران به صورت ايالتی وجود    ند   ارد   .
اين قانون با بيش از 400 ماد   ه حتی توضيح می د   اد    
كه ماموران محلی چطور  بايد    انتخاب شوند   .به هر حال  

قانون انجمن های ايالتی و واليتی اجرا نشد    .

اصرار بر شورايی کرد   ن همه امور
به سوابق شورايی كرد   ن امور پس از انقالب اسالمی 
نيز اشــاره می كند    و می گويد   :پس از انقالب د   ر ايران 
افراد   ی كه چپ گرا بود   ند    خيلی اصرار به شورايی بود   ن 
امور كرد   ند    د   ر " كارنامه يكساله د   ولت بازرگان" نيز به 
شورايی بود   ن اشاره شد   ه اســت. چپ گراها د   ر اوايل 
انقالب سعی د   اشــتند    اد   اره ارتش و نيروهای مسلح 
هم شــورايی شــود   .  فرد   ی به نام د   كتر پيمان هرجا 
می رفت می گفت اينجا را شــورايی كنيد   ، د   انشگاه را 
شورايی كنيد    ، رئيس د   انشــگاه را بايد    شورا انتخاب 
كند    ، فرماند   هی لشكر و  فرماند   هی هنگ بايد    شورايی 

شود    و... 
وی می افزايد   :شورايی بود   ن تا حد   ی هم بد    نيست 
. امروز مــرد   م د   ر جوامع اروپايــی اعتصاب می كنند   ؛ 
كارگرها راه آهن را متوقف می كنند    . مترو  تعطيل می 
شود     اما با اين حال آن جا هم  هيئت مد   يره ای وجود    
د   ارد    كه وقتی اعضای آن هيئــت مد   يره د   ر خصوص 
موضوعی مثل افزايــش حقوق به توافق می رســند    

بالفاصله اعتصاب پايان می پذيرد   .

مراقب فساد    باشیم
از د   وران انقالب سفيد     مشكالتی د   ر خصوص شوراها 
د   ر ايران بروز كرد   ؛ مثاًل از سال 1342 به بعد    جلساتی 
د   ر د   اد   گاه های تهران برای رسيد   گی به فساد    برخی از 
اعضای شوراها تشكيل می شد    .د   كتر ابوالقاسم تفضلی 
يكی از د   وستان من ،كه روزنامه نگار و حقوقد   ان و نايب 
رئيس اين شورا بود    د   ر كتاب خاطرات خود   ش اشاراتی 
به اين مسايل كرد   ه است. مثالً تيمسار  بازنشسته نيروی 
هوايی د   ر اين شورا بود    كه سابقه د   رخشانی ند   اشت  و 
به خاطر سوء استفاد   ه هايی كه كرد   ه بود    محاكمه شد   .

محاكمه او كه خيلی طول كشيد    د   ر مورد    زمين هايی 
بود    كه د   ر زمان نيك پی و انجمن شهر بذل و بخشش 

كرد   ه بود   . 
به هر حال اين شــوراها معموالً  شورايی سفارشی 
بود   ؛ يعنی د   ربار و ساواک د   ر هر كاری د   خالت می كرد   .

با تشكيل انجمن ها و شــوراها قرار شد    نحوه امور 
شــهری د   ر ايران هم شبيه آمريكا شــود   . االن د   ر هر 
منطقه شهری آمريكا شورايی وجود    د   ارد    كه به مسائل 
شهر رسيد   گی می كنند    و تمام امور شهری با اينهاست. 
به نظر من اين شيوه اد   اره شهر خيلی خوب است چون 
شهرد   ار به تنهايی نمی تواند    تمام كارها را انجام د   هد   ؛ 
بايد    افراد   ی د   ر كنار وی مراقب باشند    اشتباهی به وجود    

نيايد    و يا د   زد   ی و سوءاستفاد   ه ای نشود   . 
معتضد    د   ر عين حال تصريح می كند   : د   اشتن شورا 
يك امتياز است ولی شورا بايد    سازوكاری د   اشته باشد    
تا اعضای آن به نفع خود    از آن سوءاستفاد   ه نكند   . اخيراً 

د   ر جايی خواند   م تمام اعضای شورای يكی از شهرهای 
شمال غربی كشــور را به اتهام سوءاستفاد   ه بازد   اشت 
كرد   ه اند   . د   ر يكی از شــهرهای شمالی هم اسناد   ی به 
د   ست آمد   ه كه نشــان می د   هد    برخی از اعضای شهر 
از موقعيت خود    سوء استفاد   ه می كرد   ند    .حتی گاهی 
اوقات شوراها وارد    مسائلی می شوند    كه اصاًل به آن ها 
خيلی ربط ند   ارد   . مثاًل د   ر يكی از شهرهای شمال غربی 
كشور مجسمه فرد   وسی را د   ر تابوت گذاشته و عنوان 
كرد   ه اند     كه زبان ما فارسی نيست .د   ر گيالن می گويند    
بايد    تمام مكاتبات را به زبان محلی گيالنی بنويسيم .اين 
ها جزو وظايف شوراها نيست. وظيفه شورا رسيد   گی به 
امور عمرانی شهر و سازند   گی برای حل مشكالت زند   گی 
مرد   م است. شــورا نمی تواند    وارد    مسائل سياسی و يا 
تعيين زبان شود   . اگر قرار باشد    هر استانی برای خود   ش 
زبانی انتخاب كند    كه د   يگر اين مملكت از هم می پاشد   . 
وی می افزايد   :شوراها بايد    مسائل محلی مثل شورای 
انجمن ايالتی و مسائل د   اخلی را د   نبال كنند    و به ارتباط 
با فالن كشور كاری ند   اشــته باشند   . مجلس ايالتی به 
امورعمرانی، امور د   اخلی ،امور تحصيلی و  امور بهد   اشتی 
می پرد   ازد    نه اينكه بگويد    زبان اين استان بايد    جد   ا شود    
و همه مكاتبات بايد    به زبان محلی تنظيم شود    .حرفی 
كه عد   ه ای د   ر راستای فرقه گرايی ، جد   اسازی و تجزيه 
طلبی د   نبال می كنند    و رسانه هايی مثل بی بی سی به 

آن د   امن می زنند   .
شوراها بايد    د   ر وظايف شهری كمك شهرد   ار باشند    
و گاهی اگر شهرد   ار كار خود    را بخوبی انجام نمی د   هد    
گوش او را بكشند    نه اينكه حرف های تجزيه طلب های 

بيگانه پسند    را تكرار كنند   .
معتضد    اد   امه می د   هد   : وقتی مثاًل عضو شــورای 
شــهر گيالن می گويد    از امروز بايــد    مكاتبات ما به 
زبان گيالنی باشد    ممكن اســت اعضای شورای يزد    
يا لرستان و يا كرد   ستان و... هم اين مسئله را مطالبه 
كنند   . اگر قرار است شــوراها وارد    اين مسائل بشوند    
همان حرف های پيشــه وری را تكرار می كنند    كه 
می گفت كه ما به د   ولت هــای جهان محصول صاد   ر  
و اسلحه و هواپيما وارد    می كنيم. اين ها جزو وظايف 
شوراها نيســت. شــوراها بايد    به فرهنگ ، بهد   اشت 
معابــر، خيابان ها، چگونگی هزينه كــرد   ن عوارض 
بپرد   ازند    .شــوراها بايد    مثل يك چشــم باشند   . د   ر 
انگلستان شورای شــهر وارد    مسائل سياسی ، روابط 
خارجی نمی شود   . د   ر هيچ يك از چهارصد    و چند    ماد   ه 
انجمن های ايالتی هم گفته نشد   ه است كه شورا بايد    
اسلحه خريد   اری كند    و يا برای زبان فالن ايالت تصميم 
بگيرد   .اين موضوعات ربطی به شورا ند   ارد   .از طرف د   يگر 
بايد    مسائل مالی شوراها و سوابق اعضای آن به د   قت 

بررسی شود   .

شهرد   اری ، روزنامه می خواهد    يا نه؟
 معتضد    د   ر بخــش د   يگری از ســخنان خود    می 
گويد   :امروز هر شــهرد   اری  يك روزنامه منتشر می 
كند   .شهرد   اری يك شهر با بود   جه 9 ميليارد    تومان د   ر 
سال روزنامه منتشر می كند   .لزومی ند   ارد    شهرد   اری 
روزنامه د   اشته باشد   . كار شهرد   اری توجه به پاكيزگی 
شهرهاست.روزنامه منتشر می كنند    اما از زيباسازی 
شهر غفلت می كنند   . من وقتی به پنجره های شكسته 
و خاک گرفته ســاختمان های خيابان فرد   وسی كه 
متعلق به د   وره احمد    شــاه قاجار است نگاه می كنم 
افسوس می خورم. د   يوار ساختمان های عهد    قاجاری 
د   ر ميد   ان مخبر الد   وله كه كسی د   ر آن ها زند   گی نمی 
كند    اغلب سياه و د   ود    گرفته اســت.حال آنكه كافی 
است شهرد   ار منطقه با گشت و گذار د   ر اين محالت به 

وضع آن ها رسيد   گی كنند   . 
شورا بايد    مد   د   كار اهالی شهر باشد    و خواسته های آن 
ها را به شهرد   اری ابالغ كند     و باالسر شهرد   ار باشد   . كار 
شهرد   ار رسيد   گی به حال و روز نمايشگاه كتاب است 
تا مرد   م و ناشران به وضع آن ، به آب گرفتگی اش بد    

و بيراه نگويند   .

پاسخگوی نيازهای اساسی شهر و شهروند  انش باشد   
می گويد  :ما د  ر بحث شــوراها سابقه چند  ان طوالنی 
ند  اريم گرچه پس از حد  ود   17 سال سابقه برگزاری 
شــوراها می توان نواقصی همچون شرايط انتخاب 

كاند  يد  اها را اصالح و د  ر آن تجد  يد   نظر كرد  .
وی می گويد  :همزمان شــد  ن انتخابات شوراهای 
شهر با انتخابات رياست جمهوری اهميت شوراها را 
تحت شعاع قرار د  اد  ه و بيشتر تبليغات معطوف رقابت 

های رياست جمهوری است. 
د  ر حاشيه قرار گرفتن انتخابات شورای شهر لزوم 
بازنگری د  ر اين خصوص را اجتناب ناپذير كرد  ه و الزم 
است تا فرصت بيشــتری برای بررسی اين انتخابات 

گذاشته شود  .
وی د  ر خصوص تركيب حاضر د  ر شــورای شهر و 
لزوم حضور متخصصان عمران و شهرســازی د  ر اين 
عرصه خاطر نشان می كند  : شــهر به تخصص های 
مختلفی د  ر حوزه های فرهنگی ، آموزشی  ، بهد  اشتی 

، مذهبی و... نياز د  ارد  .البته  بخش عمد  ه ای از وظايف 
شوراها معطوف انتخاب شهرد  ار، نظارت بر فعاليت های 
شهرد  اری و سی و پنج وظيفه مرتبط با شهرد  اری است. 
بخش عمد  ه ای از كار شــهرد  اری ها د  ر حوزه عمران 
،توسعه و برنامه ريزی شهری و معماری شهری است. 
د  ر تركيب شورای شهر تعد  اد   افراد  ی كه د  ر بخش های 
عمرانی و شهرسازی و د  ر برنامه ريزی شهری تخصص 
د  ارند   بايد   پررنگتر شــود  . با توجه به اينكه مشــهد  ، 
شهری مذهبی است د  ر اين بخش نيز بايد   نمايند  گانی 

د  اشته باشيم .
وی د  ر پاســخ به اينكه با توجه به سابقه و تجربه 
حضور خود   د  ر شورای شــهر مهمترين چالش اين 
مجموعه را چه می د  اند   ، می گويد  : مهمترين چالش 
شــوراها اين اســت كه روز به روز د  امنه اختيارات و 
مســووليت های آن را كاهش می د  هنــد   و به جای 
توسعه د  اد  ن و بهای بيشــتر د  اد  ن به آن از اختيارات 

شوراها كاسته می شود  . 

نمونه بارز آن بحث كميســيون ماد  ه 5 و انتخاب 
شهرد  ار و بحث های د  يگر است .

وی د  ر واكنــش به اد  عای منتقــد  ان د  ر خصوص 
بر زمين ماند  ن وظيفه نظارتی شــوراهای شهر می 
گويد  :شوراها اهرم های قانونی محد  ود  ی د  ر اين زمينه 
د  ارند   ؛تنها اهرم آن ها اســتيضاح شهرد  ار يا تصويب 
نكرد  ن بود  جه يا صورت های مالی شهرد  اری هاست، 
د  ر صورتی كه د  ر وظايف شوراها آمد  ه است كه تمامی 
د  ستگاه هايی كه د  ر سطح شــهر فعاليت می كنند   
بود  جه خود   را به شورای شهر ارايه د  اد  ه و اين موضوع را 
به شورای شهر اطالع د  هند   اما  اين كار انجام نمی شود  .

گرچه اگر اين مسئله تحقق پيد  ا كند   و شورا نظری بر 
بود  جه آن مجموعه بر بود  جه د  ستگاهی د  اشته باشد   
، اهرم های قانونی الزم برای اعمال نقطه نظرات آن 
وجود   ند  ارد  .بنابر اين الزم اســت اهــرم های قانونی 
بيشتری د  ر اختيار شوراها قرار گيرد   تا بتوانند   نقطه 

نظرات خود   را اعمال كنند   . 

بخش عمد  ه ای از 
کار شهرد  اری ها 
د  ر حوزه عمران 
،توسعه و برنامه 
ریزی شهری و 
معماری شهری 
است 

شورا باید    مد   د   کار 
اهالی شهر باشد    

و خواسته های آن 
ها را به شهرد   اری 

ابالغ کند     و 
باالسر شهرد   ار 

باشد   . کار شهرد   ار 
رسید   گی به حال 
و روز نمایشگاه 

کتاب است تا 
مرد   م و ناشران 
به وضع آن ، به 
آب گرفتگی اش 

بد    و بیراه نگویند

تاريخ ؛ کتاب روشنگری است که مطالعه آن افق تازه ای را پیش روی برنامه ريزان قرار می د   هد    تا بتوان با عبرت آموزی 
و مشق متفاوت از آن پنجره تازه ای را به سوی توسعه گشود   .

خسرو معتضد    مورخ و نويسند   ه نام آشنای کشورمان د   ر گفت و گوی خود    با ما به فصلی خواند   نی از شكلگیری شوراهای 
شهر د   ر اين کتاب اشاره می کند   .

، مجلس نقش چند   انی د   ر تصميم گيری ها ند   اشــت 
چون نمايند   گان بر حسب د   ستور مركز اد   اره  و انتخاب 
می شد   ند   . د   وره چهارد   هم تا د   وره هفد   هم، د   وران خوب 
مجلس بود    .د   وره نشاط مجلس و نمايند   گان و صحبت 
های پر شــور آن ها. مثل همين چند    مناظره رياست 
جمهوری كشــور ما كه به مرد   م روحيه و نشــاط د   اد   . 
،افشاگری هايی كه به نفع كشور بود   ، بر خالف اينكه عد   ه 
ای می گويند    با مناظره ها آبروی كشور رفت؛ من اينطور 
فكر نمی كنم. همه جای د   نيا اينطور است؛ مگر نيكسون 
و يا ترامپ اين كار را نكرد   ند   ؟ مگر ترامپ با افشــاگری 
هايش هيالری كلينتون و شوهرش را خانه نشين نكرد    .

د   ر همان روزهای تشــكيل مجلس د   ر ايران، واژه 
شورای ملی به آن اضافه شد    ."ملی"؛ يعنی تمام مرد   م 
بايد    د   ر تمام مسائل د   خالت كنند   . چند    سال بعد    د   ر سال 
1285عنوان مجلس شورای ملی انتخاب شد    .مد   تی 
بعد    يعنی د   ر سال 129۶ د   ر روسيه انقالب اكتبر رخ می 
د   هد    و به آن " جمهوری سوبيت" )سوبيت يعنی شورا( 
می گفتند   .يعنی حتی اين كلمه اتحاد    جماهيرشوروی 

سوسياليستی هم بر شورايی بود   ن تاكيد    می كرد   .

نمونه هايی از استبد   اد   
معتضد    با تاكيد    بر اينكه عشق مرد   م برای شورايی 
كرد   ن امور برای اين بود    كه از مشــروطه و اســتبد   اد    
هيچ خاطره خوبی ند   اشتند    به مصاد   يقی از رفتارهای 
حكمرانان مستبد    د   ر طول تاريخ اشاره می كند    و می 
گويد   :  شاهزاد   ه قاجار می توانست شكم هزار نفر را د   ر 
يك روز پاره كند    .پسر مظفرالد   ين شــاه تعد   اد    بسيار 
زياد   ی از كتاب های كتابخانه سلطنتی را از كشور خارج 
كرد    و به كلكسيونرهای فرانسوی ، يهود   ی و آمريكايی 
فروخت و هنوز هم تعد   اد   ی از اين كتاب ها به كشــور 
برنگشته است. د   ر موسسه مطالعات تاريخ معاصر پروند   ه 
ای د   ر خصوص د   زد   يد   ن كتاب های كتابخانه سلطنتی  
عهد    تيموری ، مينياتورهای عهد    تيموری و صفوی  و 
اشيای نفيس و فوق العاد   ه ای كه از كشور خارج شد   ه 

همچنان مفتوح است. برای اينكه كسی نمی توانست 
مانع شاهزاد   ه قاجار شــود   . نمی توانست مانع تجاوز به 
جان،  مال و ناموس و اموال مرد   م و باغات و مستغالت 

آن ها د   ر د   وران استبد   اد    شود   . 

نظارت علمای د   ين
وی می افزايد   :با شكل گيری قوانين اين مسايل به 
تد   ريج حذف شد   . قوانين حقوقی و مد   نی و جزائی قوانين 
خوبی بود    و جالب آن كه افراد   ی هم بر اجرای اين قوانين 
نظارت د   اشتند   . د   ر مجلس اول آيت اهلل طباطبايی؛ مرد    
بزرگ، روشنفكر، د   انشمند   ، و همين طور سيد    عبد   اهلل 
بهبهانی حضور د   اشتند   . حتی شورای پنج نفره ای وجود    
د   اشت كه د   ر اد   وار بعد    قوانين را با شرع تطبيق می د   اد   ند    
تا مجلس از مسير شرع منحرف نشود   .بنابر اين شورايی 
بود   ن به نفع ايران تمام شد    و افراد   ی آگاه توسط مرد   م 
انتخاب شــد   ه بود   ند   . ولی متاسفانه  د   ر اين كشور تخم 
هرزه ای به نام د   يكتاتوری وجود    د   اشت، كه بذر مشروطه 
را به باد    د   اد   . يعنی از د   وره پنجم و ششم رضا شاه تاكيد    
كرد    كه د   يگر الزم نيست همه د   ر امور اظهار نظر كنند   . 
البته ابتد   ا تيم مشــورتی خيلی خوبی د   ر كنارش قرار 
د   اشت .افراد   ی مثل تيمور تاش و د   اور كه تحصيل كرد   ه 

و اروپا رفته بود   ند   ، و چند   ين زبان می د   انستند   . 
اما د   ر كشور هيچ وقت استبد   اد    به جايی نمی رسد   . 
د   ر د   وران های مختلف تاريخ هميشه استبد   اد    شكست 
خورد   ه است.اگر ما د   ر اد   وار باســتانی مثاًل بر رومی ها 
پيروز می شد   يم  به د   ليل د   اشــتن مجلس مهستان و 

مقستان بود    . 
خسرو معتضد    ياد   آور می شــود   :با تشكيل مجلس 
شوای ملی ابتد   ا به آن مجلس عد   الت خانه)د   اد   گستری(

می گفتند   .يعنی شــاهزاد   گان ، ثروتمند   ان و مالكين 
مزاحم جان و مال و ناموس و امالک مرد   م نشوند    . به هر 
حال پس از مد   تی مسئله شورا د   ر ايران جا افتاد    و حاال 
همه جا صحبت از شــورا بود    . د   ر كتاب "تاريخ بيد   اری 
ايرانيان" از مجمع غيبی يعنی گروه های محرمانه بحث 

 يک عضو سابق شورای شهر مشهد 

حضور متخصص ها باید 
 د ر ترکیب شورای شهر پررنگتر شود 

د    ید    گاه

 يك عضو سابق شورای شهر مشهد   د  ر تبيين اهميت 
انتخابات شــوراهای شــهر می گويد  : بر اساس وضع 
موجود  ، شوراهای شهر انتخاب شــهرد  ار و نظارت بر 
عملكرد   شهرد  اری و بعضی از فعاليت های د  يگر را كه 

د  ر سطح شهر اتفاق می افتد   بر عهد  ه د  ارند   .
شــير محمد  ی اضافه می كند  : مرد  م يك شهر كه 

بود  جه فعاليت های شهر را با پرد  اخت عوارض و ماليات 
های مورد  ی تامين می كنند   ، بايد   د  ر سرنوشت شهر 
خود   و توســعه آن با شــركت د  ر انتخابات و انتخاب 

نمايند  گان خويش كامل كنند  .
وی د  ر پاسخ به اينكه آيا پس از چهار د  وره برگزاری 
انتخابات شوراهای شــهر اين سيستم  توانسته است 


