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مقدمه
س��کونت پایدار ی��ا درازمدت در هر 
بر ش��ناخت  افزون  م��کان جغرافیایی 
توس��ط  محلی  فرایندهای  و  رونده��ا 
س��اکنان به پیدایش حس تعلق مکانی 
می انجامد. بر بنیاد یافته ها تعلق مکانی 
برانگیزانن��ده  باشندگان)س��اکنان(، 
حس مکانی و تعلق مکانی آنهاس��ت. 
داده ه��ا و دیده ه��ا نی��ز گوی��ای آن 
برانگیزاننده  مکانی،  تعلق  که  هس��تند 
احس��اس مسئولیت ش��هروندان نسبت 

ب��ه ام��ور زیس��تگاهی به ش��مار م��ی رود. دموکراس��ی ها 
امروز نیز کوش��یده اند برای مدیریت امور زیس��تگاهی از 
مقی��اس خرد ت��ا کالن )فروملی تا مل��ی( در قالب تعریف 
س��ازوکارهای قانونی روند مشارکت شهروندان در عرصه 
تصمیم گی��ری، نظارت و اج��را را عملیاتی کنند. فرض بر 
این اس��ت کس��انی که در محدوده ای زندگ��ی می کنند، 
بیش از دیگران نس��بت به امور جاری آن آگاهی داش��ته 
و به راهکاریابی مس��ائل و چالش های سکونت گاهی خود 
در قال��ب تعلق مکان��ی گرایش دارند. ش��وراها به عنوان 
یکی از نمودهای مردم س��االری و مش��ارکت در تصمیم، 
نظ��ارت و اج��را، مظه��ر خواس��ت و گرای��ش م��ردم ب�ه 

شوراهای اسالمی شهر و 
روستا: کاستی ها و بهره ها

فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که اصول یک صد تا صد و ششم قانون اساسی 
را پوشش می دهد به شوراها اختصاص دارد. از سال ۱۳۷۷ تاکنون )۱۳۹۶( چهار دوره انتخابات 
ش�هر و روستا برگزار شده اس�ت و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز 
همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست  جمهوری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار 
می ش�ود. به نظر می رس�د کارایی این رکن تصمیم گیری به واسطه برخی متغیرها و فرایندهای 
محلی، سیاسی و قانونی )اختیارات( با دست اندازهایی روبرو است که کارامدی این نماد حقوق 
ش�هروندی و مش�ارکت فراگیر را با چالش ها و نکوهش های جدی همراه کرده است. نوشتار 
حاض�ر به بررس�ی و واکاوی آن دس�ته از بنیادی تری�ن زمینه ها و عوامل مؤث�ر در کارامدی 
شوراهای اسالمی شهرها می پردازد که به نوعی در همه چهار دور انتخابات شوراها نمود داشته 
است و امکان بروز و اثرگذاری بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا- که 
با بیش ۱۴درصد افزایش نام نویسی در همسنجی با دوره چهارم همراه شد- نیز خواهند داشت.

تحلیل

اشاره:

دکتر مراد کاویانی راد*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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شوراهای اسالمی شهر و روستا: 
کاستی ها و بهره ها

ش��مار می روند. اعضای ش��ورا به گونه مس��تقیم از سوی 
سکونت گاهی)ش��هر  مح��دوده  اداره  ب��رای  باش��ندگان 
و روس��تا( و سامان بخش��ی ب��ه امور و پای��ش و نظارت بر 
عملکرد مجریان، انتخاب ش��ده و ب��ه نمایندگی از طرف 
ش��هروندان، نسبت به پردازش امور و حسن اجرای برنامه ها 

و طرح ها اقدام می کنند. 
ب��ر بنیاد قان��ون اساس��ی جمهوری اس��المی ای��ران که بر 
مشارکت و مردم ساالری دینی استوار شده و اداره می شود، 
امور کش��ور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود. از این 
رو، ش��وراهای اسالمی ش��هر و روستا از پش��توانه دینی و 
حقوقی برخوردار اس��ت و به گونه مشخص در قالب فصل 
هفت��م از اصول صد تا صد و شش��م قانون اساس��ی بازتاب 
یافته اس��ت. در متن فصل هفتم قانون اساس��ی چنین آمده 
اس��ت: »طبق دس��تور قرآن کریم »و امرهم شوری بینهم«، 
»و ش��اورهم فی االمر«، مجلس ش��ورای اسالمی، شورای 
اس��تان، شهرس��تان، ش��هر، محل، بخ��ش، روس��تا و نظایر 
این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کش��ورند. طرز 
تش��کیل و حدود اختیارات وظایف ش��وراها را این قانون 

معین می کند«.
تا به ام��روز)1396(، چهار دوره از برگ��زاری انتخابات 
ش��وراها می گذرد. هر چند این بازه زمانی، دیرپا نیس��ت اما 
بررس��ی و واکاوی س��ویه ها و کارکرده��ای مختلف همین 
چهار دوره ش��وراهای اس��المی طیفی از یافته ها و انگاره ها 
ف��راروی تصمیم گیران می نهد ک��ه پرداختن به آنها بی گمان 
بر کارایی ش��وراها خواه��د افزود. بر بنی��اد داده های مرکز 
آمار در س��ال 1395 نزدی��ک به 74درصد جمعیت کش��ور 
شهرنش��ین هس��تند؛ روندی که به نظر همچنان ادامه خواهد 
داش��ت. با این حال، داده ه��ا و یافته های برخاس��ته از چهار 
دوره برگزاری انتخابات ش��وراهای اس��المی ش��هر و روستا 
نش��ان می دهن��د ک��ه ش��وراها به عن��وان نه��ادی مردمی که 
نزدیک به 16س��ال از فعالیت ش��ان می گ��ذرد، هنوز جایگاه 
راس��تین خود را نیافته ان��د و با بازدارنده ه��ای جدی روبرو 
هس��تند. جان فوران در کتاب مقاومت ش��کننده بر این باور 

اس��ت که در ایران ائتالف های مردمی 
که بر بنیاد ش��عارهای فراگیر به وجود 
می آیند، پس از پیروزی های نخس��تین، 
در  ناهمس��ویی  عل��ت  ب��ه  هم��واره 
انگیزه ها و مناف��ع گروهی و طبقاتی به 
گسستگی و شکس��ت تهدید می شوند. 
از چنی��ن دیدگاه��ی، نویس��نده بر این 
ب��اور اس��ت ک��ه جمهوری��ت نظام در 
تدوین کنندگان  ادراک محیطی ذه��ن 
قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران 
ک��ه بر بنی��اد آرمان اس��تقالل، آزادی 
و جمه��وری اس��المی اس��توار بود، بر 
مش��ارکت و مداخله مردم بر سرنوشت 
و امور زیستگاهی ش��ان معنا می یابد. به 
دیگر س��خن، چنین شناسه یا ویژگی را 
برای نظام پیشین برنمی شمردند. از این 
رو، ش��وراها یک��ی از نمودهای آرمان 
یادش��ده به ش��مار م��ی رود. تجربیات 
از چه��ار دوره گذش��ته که  برگرفت��ه 
دغدغه مندان  نداشته،  کم  هم  ناکارایی 
را بای��د ب��ه اندیش��ه درب��اره افزای��ش 
به  برانگیزد.  بهره ها و کارایی ش��وراها 
نظر می رسد ش��وراهای اسالمی شهر و 
روستا چنان چه پیوس��ته پایش نشوند به 
سرنوش��ت آرمان های بربادرفته یک و 
نیم س��ده گذش��ته گرفتار خواهد آمد. 
در بیشتر نوش��تارهای موجود نیز شهر، 
ش��ورای ش��هر و مدیریت امور شهری 
پایش و نکوهش  در کانون پژوه��ش، 
پژوهش��گران، شهروندان و کارگزاران 
قرار داشته اس��ت. در متن پیش رو نیز 
بیشتر شوراهای اسالمی شهر در کانون 

بررسی و پیشنهاد قرار دارند.
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ت

پیشینه شوراهای اسالمی
به رغ��م وجود و تأکی��د قانون اساس��ی بر 
برگزاری و تشکیل ش��وراها این مهم بنا به 
دالی��ل گوناگون تا اس��فند 1377 اجرایی 
نشد. در این سال انتخابات شوراها در بیش 
از 400 ه��زار ح��وزه انتخاباتی و با حضور 
24 میلیونی رأی دهندگان برگزار ش��د. در 
پایان نزدی��ک به حدود 200 ه��زار نفر از 
برگزیدگان مردم برای اداره امور ش��هرها 
و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای 
اس��المی ش��هر یا روس��تا برگزیده شدند. 
در بس��یاری از حوزه ه��ا آمار ها نش��ان از 
پیروزی اصال ح طلبان در انتخابات ش��ورا ها 
داشت. ش��روع به کار ش��وراهای اسالمی 
از اردیبهشت س��ال 1378 و همزمان با پیام 
مقام معظم رهبری آغاز شد. از سال 1377 
تاکنون )1396( چهار دوره انتخابات ش��هر 
و روستا برگزار ش��ده است. پنجمین دوره 
آن نی��ز همزمان ب��ا انتخاب��ات دوازدهمین 
 29 در  ای��ران  جمه��وری  ریاس��ت   دوره 
اردیبهش��ت 1396 برگزار خواهد ش��د. بر 
پایه گزارش های موج��ود آمار نهایی ثبت 
ن��ام در پنجمین دوره انتخابات ش��وراهای 
اسالمی شهر و روستا، 287 هزار و 425 نفر 
در مدت یک هفت��ه ای اعالم داوطلبی بود 
که در همسنجی با دوره پیشین)92( رشدی 
14درصدی از ثبت نام ها را داش��ت. نیاز به 
یادآوری اس��ت که بنا به تغییر و اصالحی 
که توس��ط مجلس نهم در قانون انتخابات 
شوراها اعمال شد از شمار اعضای شوراهای 
شهر و روس��تا برای دوره های بعدی کاسته 
ش��د. به موجب مصوبه مجلس نهم ش��مار 
اعضاء اصلی و جانشین)علی البدل( شورای 

شهر به شرح زیر است.

شمار اعضای اصلی و جانشین )علی البدل( در شهرها

پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو شهرهای تا 50 هزار نفر
جانشین

شهرهای با جمعیت 50 هزار تا 
200 هزار نفر

هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر 
عضو جانشین

شهرهای با جمعیت 200 هزار 
تا 500 هزار نفر

نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو 
جانشین

شهرهای با جمعیت 500 هزار 
تا یک میلیون نفر

11 نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو 
جانشین

شهرهای با جمعیت یک میلیون 
تا دو میلیون نفر

13 نفر عضو اصلی و هشت نفر 
عضو جانشین

شهرهای با جمعیت بیش از دو 
میلیون نفر

15 نفر عضو اصلی و 10 نفر عضو 
جانشین

21 نفر عضو اصلی و 11 نفر عضو شهر تهران
جانشین

 همچنان که یاد ش��د بی��ش از چهار دوره از تجربه ش��وراها در 
کش��ور می گذرد. طی این ب��ازه زمانی برنامه و کارنامه ش��وراها در 
مقیاس ملی نش��ان می دهند که ج��دای از بایس��ته های جغرافیایی و 
محلی، برخ��ی متغیرها و عوامل وجود دارند ک��ه به صورت فراگیر 
کارایی ش��ورا را متأثر س��اخته و تقریباً در هر چهار دوره بر کارنامه 
شوراها سایه افکنده اند. در ادامه متغیرهای یادشده در قالب دو عنوان 

ناکارایی ها و بهره ها بررسی می شوند.

ناکارایی ها
واکاوی نتایج حاصل از فعالیت چهار دوره برگزاری انتخابات شوراها 
نش��ان می دهد که کارایی و به��ره وری آنها از همان روز نخس��ت با 
کاستی های جدی قانونی و فرهنگی همراه بوده است به نوعی که در 
هر چهار دوره نمود داشته اند و به رغم شعارهای گوناگونی که پس از 
رخداد ریزش پالسکو درباره ارزش تخصص و کارامدی در رسانه ها 
ب��ه ویژه فضای مجازی مطرح ش��د احتماالً در پنجمی��ن انتخابات نیز 
برای چندمین بار رخ خواهد داد. بدین معنا که اجرای قانون انتخابات 
ش��وراهای شهر و روستا در سراسر کشور بدون بسترسازی الزم برای 
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آگاهی ش��هروندان در مورد اهمیت نهاد شورا و خودداری از اجرای 
آزمایش��ی در چند استان پیش از اجرای سراسری برای آسیب شناسی 
و رفع کاس��تی های قانون��ی و بازدارنده ه��ای اداری -فرهنگی و در 
نهایت نبود فرهنگ س��ازی درباره اهمیت نهاد ش��ورا در اداره شهرها 
باعث شد در عمل بسیاری از اعضاء شوراها که با شعار خدمت روی 
کار آمدند، گس��تره بهره رسانی ش��ان به خود و نزدیکان محدود شود 
و فارغ از هرگونه دیدگاه کارشناس��ی در حوزه مس��ائل و برنامه های 
ش��هری باعث ش��دند تا در عمل در رش��د و توسعه ش��هرهای حوزه 
مسئولیت شان کارایی الزم را نداشته باشند. از این رو، نخستین کاستی 
بنیادی به قانون شوراها و شیوه گزینش انتخاب شوندگان برمی گردد. 
بر بنیاد قانون یادش��ده در سه دوره نخست انتخابات شوراها هر فردی 
با هر میزان سواد می توانست نامزد ورود به شوراهای شهر شود. همین 
مسئله نخس��تین آجر کج ناکارآمدی نهاد شوراها را در قالب ثبت نام 
شمار زیاد افراد فاقد تخصص و سواد کافی بنا نهاد. پیامدهای کاستی 
یادش��ده س��بب ش��د در دوره های بعدی این وضعیت برای داوطلبان 
ش��ورای روس��تاهای باالی 200 خانوار به م��درک تحصیلی دیپلم و 
در پنجمین دوره ثبت نام ش��وراها مدرک لیسانس یا معادل آن برای 
ش��هرهای باالی 20 هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شود. با این حال، 
باالبردن س��طح مدرک تحصیلی مانع از آن نش��د که از ش��مار ثبت 
نامی ها کاس��ته شود به گونه ای که در همس��نجی با سال 92، رشدی 
14درص��دی رخ دهد یعنی از حدود 256 ه��زار به حدود 287 هزار 
نفر. از این رو، الزام انتخاب ش��وندگان به داش��تن دیپلم و کارشناسی 
بس��ندگی الزم را نداش��ته اس��ت. بر این پایه، تخصصی شدن شوراها 

گزینه ای گریزناپذیر می نماید.
پدیده ش��هر سویه های گوناگون امنیتی، زیست محیطی، فرهنگی، 
اقتص��ادی، سیاس��ی، اجتماع��ی، ژئوپلیتیک، کالب��دی و غیره دارد و 
پیش��برد س��ریع برنامه های اج�تماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداش��تی، 
فرهنگی، آموزش��ی و دیگر امور رفاهی پیونددار با شهروندان که در 
اصل یک صد قانون اساسی به آنها اشاره شده است با اختیارات قانونی 
شوراها چندان سازگار نیست. سویه ها و برنامه هایی که پیامدهای آنها 
به ش��دت و به صورت زنجیره وار به هم پیوسته بوده و ده ها سازمان و 
نهاد اجرایی و مس��ئول، درگیر س��ویه ها و پیامدها آن هس��تند. این در 
حالی اس��ت که نظارت بر آنها از گس��تره اختی��ارات محدود قانونی 
شورا بیرون است. چنین محدودیتی سبب شده تا شوراها بیشتر بر امور 
مربوط به شهرداری توان نظارت و پیگیری را داشته باشند. بر این پایه، 
بسامان س��ازی امور)مانند تدوین برنامه های رش��د و توسعه هماهنگ 

شهری، شناس��ایی و اولویت بندی تخصصی 
چالش ه��ای ش��هری، ایجاد مناب��ع درآمدی 
پایدار برای ش��هرداری، جذب سرمایه گذار 
بخش خصوص��ی، اجرای اصل 44 و کاهش 
تصدی گری ش��هرداری و افزایش مشارکت 
نخبگان با ش��هرداری، فعال سازی کمیته های 
زی��ر مجموعه ش��ورا با حضور اندیش��مندان 
و کارشناس��ان، در صورت نی��از راه اندازی 
کمیس��یون های جدید به فراخور چالش های 
پیش رو و غیره( و کارامدی ش��وراها نیازمند 

اصالح قوانین و ساختارهای موجود است.
ناکارامدی و ناکامی در کار گروهی بخشی 
از فرهنگ عمومی مردم این س��رزمین است که 
نمودهای آن را در بس��یاری از امور حاکمیتی و 
مدیریتی کشور از مقیاس خرد و کالن می توان 
دید که به طبع ش��وراها نیز طی این چهار دوره 
نمی توانسته از این کاستی فرهنگی و آسیب های 
پیونددار ب��ا آن دور باش��ند. داده ه��ا و یافته ها 
گویای آن هستند که برگزیدگان شورای شهر 
در برخی مراکز اس��تان ها به واسطه ناهمسویی 
درون��ی برخاس��ته از گرایش ه��ای سیاس��ی و 
اندیشه ای ناهمسو، کارویژه تقنینی و نظارتی شان 
در برابر مدیریت ش��هری به کاهش بهره وری و 

کارامدی انجامیده است.
داده ها گویای آن هستند که هر جا گردش 
مال��ی ب��اال و کارک��رد نهاده��ای پایش گری 
و بازرس��ی ب��ا کاس��تی هم��راه باش��د، فس��اد 
مال��ی گریزناپذیر اس��ت. حاکمی��ت فرهنگ 
رانت جوی��ی بر اقتصاد جامعه به ویژه ش��وراها 
در قالب قانون فروشی به صورت تراکم فروشی 
و تغیی��ر کاربری زمین در ش��هرها، ناکارامدی 
س��امانه های س��نتی نظارتی بر نهادها، ابهام در 
وج��ود آزادی ه��ای مدنی و کارک��رد احزاب 
زمین��ه برای فس��اد فراگی��ر و رو به گس��ترش 
بسیاری از اعضای ش��وراهای شهری را فراهم 
کرده است. این در حالی است که به هر میزان 
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بر پیش��ینه و تجربه پارلمان ش��هری در کش��ور 
می گذرد، انتظار درس��تی و پاک دستی در آن 
افزای��ش می یابد. در حالی ک��ه در عمل چنین 
نیس��ت و آمارهای نگران کننده و رو به فزونی 
از بازداش��ت و دس��تگیری اعضای ش��وراهای 
شهر و مدیران ش��هری به ویژه در کالن شهرها 
دس��ت کم طی یک س��ال گذش��ته منتشر شده 
است. برای نمونه در پرونده شورای شهر تبریز 
برای 44 نفر کیفرخواس��ت صادر شد، شهردار 
بن��اب، معاون ش��هردار و تع��دادی از اعضای 
ش��ورای اس��المی ش��هر و همچنی��ن دو عضو 
ش��ورای ش��هر بخش بومهن شهرستان پردیس 
استان تهران بازداشت ش��دند، یکی از اعضای 
شورای شهر خمینی شهر به اتهام جرائم مالی با 
صدور قرار بازداش��ت روانه زندان شد، 23 نفر 
از کارمندان شهرداری شهرستان گچساران در 
اس��تان کهگیلویه و بویر احمد به اتهام اختالس 
دس��تگیر ش��دند، هفت عضو ش��ورای ش��هر 
آب��اده به اتهام تخلفات مالی دس��تگیر ش��دند، 
در ش��هرداری تهران مباح��ث امالک نجومی، 
تفریغ بودجه ش��هرداری، ابالغ نکردن بودجه، 
قرارداده��ای نجومی، اس��تخدام های نجومی و 
انح��راف چند باره از بودجه روش��ن نش��د. در 
واپس��ین روزهای اس��فند سال گذش��ته طرح 
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در صحن 
مجلس شورای اس��المی رأی نیاورد و پذیرفته 
نشد و نمونه های دیگر. همچنان که پیش تر آمد 
هر جا گردش مالی باال و بازرس��ی با کاستی و 
ناکارامدی همراه باشد، فساد مالی گریزناپذیر 
است؛ با این حال، بیش از یک هزار و 200 شهر 
در ایران وجود دارد هر چند داده های یادش��ده 
درباره تبهکاری های مالی در همسنجی با شمار 
شوراهای ش��هر کشور باال نیس��ت اما افزایش 
بَس��امد آنها رنجش شهروندان و بدگمانی آنها 
از کارکرد شورای ش��هر و مدیریت شهری را 

در پی داشته است. 

همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات ریاس��ت جمهوری در همس��نجی با دیگ��ر انتخابات همواره 
جذابیت بیشتری برای نخبگان و گروه های سیاسی کشور داشته است. 
به نظر می رسد یکی از دالیل آن را بتوان به حوزه اختیارات قوه اجراییه، 
ظرفیت و قدرت گفتمان س��ازی نامزدها و رؤس��ای جمهوری در نظام 
اجتماعی و نیز عرصه حاکمیتی نسبت داد. بدین مفهوم که تجربه نشان 
داده است گفتمان ریاس��ت جمهوری، در پیروزی افراد و جریان های 
سیاسی همسو در انتخابات مجلس شورای اسالمی و شوراها، کارکرد 
باالیی داش��ته اس��ت)اکثریت اصالح طلبان مجلس ششم، اولین دوره 
انتخابات شوراها و اکثریت اصول گرایان در مجلس هفتم، هشتم و نهم، 
اکثریت نس��بی اصالح طلبان و اعتدال گرایان مجلس دهم و نیز برابری 
نسبی اصالح طلبان و اصول گرایان شورای شهر تهران(. دیگر آنکه در 
کش��ور ما انتخابات ریاس��ت جمهوری ماهیتی انتقادی و چالشی دارد. 
از این رو، به نظر می رس��د در فرآیند پنجمین دوره انتخابات شوراهای 
اس��المی در ش��هرهایی با جمعیت بیش از یک میلیون که فهرست های 
انتخابات��ی اصول گرا و اصالح طلب نقش مؤث��ری در خلق پایگاه رأی 
برای نامزدها دارد، متأثر از انتخابات ریاست جمهوری قرار می گیرند. 
بدی��ن ترتیب اینکه جو غالب در اختیار چه جریان سیاس��ی باش��د، در 
پیروزی فهرست انتخاباتی ش��وراها اثرگذار خواهد بود؛ شناسه ای که 
ای��ن نهاد خدماتی اجتماعی را بیش از پیش از تخصص و کارشناس��ی 
دور و سیاس��ی می کند. از این رو کارزار انتخابات ریاس��ت جمهوری 
دیده نش��دن تبلیغات و برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری را در پی 
خواهد داش��ت. این موضوع به ویژه در کالن ش��هرها موجب می شود 
که چهره های کمتر شناخته ش��ده اما خبره در شناس��اندن خود به مردم 
با چالش ها و دش��واری هایی روبرو شوند و چهره های صرفاً سیاسی به 
ش��وراها راه بیابند که ب��ا اهداف قانون اساس��ی و آرمان هایی که نظام 
جمهوری اسالمی ایران بر آن استوار شده اند، سازگار به نظر نمی رسند 
زیرا مدیریت اجرایی شهر موضوعی سراسر فنی و کارشناسی است که 

در غیر این صورت به پیشبرد امور زیستگاهی آسیب می رساند.

بهره ها
ب��ر بنیاد آمار س��ال 1395 نزدیک به 75درصد جمعیت ایران شهرنش��ین 
هس��تند و در آینده نیز بر شمار و درصد شهرنش��ینان افزوده خواهد شد. 
روند رو به رشد داوطلبان ورود به شوراها نشان داده است در قالب طیف 
متنوعی از خواس��ت ها، انگیزه های گوناگونی برای ورود به شورا وجود 
دارد که گویای عالقه مندی ش��هروندان برای مش��ارکت در امور جاری 
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و زیستگاهی اس��ت. تا پیش از برپایی ش��وراها زمینه مشارکت مردم در 
س��اختار قدرت به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی 
محدود می ش��د اما با اجرایی شدن قانون ش��وراها دو رخداد بزرگ پدید 
آمد: نخس��ت افزایش مش��ارکت مردم در سرنوشت خود و گسترش آن 
ب��ه الیه های پایی��ن جامعه و دیگ��ری افزایش نقش نظارت��ی بر عملکرد 
ش��هرداری ها به عنوان بخش عمومی در مجموع��ه حاکمیت. از این رو، 
م��ردم در اداره امور جاری و زیس��تگاهی خود و به گونه ای در س��اختار 
اجرایی کشور نقش پذیری و نقش آفرینی بیشتری یافتند. شوراها فرصت 
شایس��ته ایجاد کرده اند که در صورت وج��ود اراده معطوف به خدمت 
برگزیدگان شورا در قالب برنامه و همکاری جمعی می توانند در توسعه و 
پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، 
آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و توجه به بایسته های 

محلی مندرج در قانون شورا توانمند و کامیاب نمود بیابند.

نتیجه گیری
ش��ورا در ایران جدیدترین کنش گر در ح��وزه مدیریت مقیاس محلی به 
ش��مار می رود که دست کم پویش و پویندگی آنها طی یک سده اخیر با 
افت و خیزهای بس��یاری همراه بوده؛ افت و خیزی که بازدارنده انباش��ت 
تجربه در مدیریت مقیاس محلی بوده اس��ت. با پیروزی انقالب اسالمی، 
بازت��اب آموزه های دینی در قانون اساس��ی در قال��ب اصول  صد تا صد و 
ششم نمود یافت. با این حال، اجرایی شدن قانون شوراها در کشور تا سال 
1377 به تأخیر افتاد. از آن زمان تا به امروز چهار دوره از برپایی انتخابات 
شوراهای اس��المی شهر و روس��تا می گذرد. عالقه مندی به مشارکت در 
سرنوشت و امور جاری و زیستگاهی در کشور ما روند رو به رشدی داشته 
است و ش��وراها برای مدیریت امور محلی، فضای شایسته ای فراروی این 
خواست فراگیر گشوده اند. بر بنیاد آمارهای منتشرشده بیش از 287  هزار 
نفر در پنجمین دوره انتخابات ش��وراها نام نویسی کردند که در همسنجی 
با دوره پیش 14درصد افزایش داش��ته است. وضعیتی که گویای گرایش 
شهروندان در قالب طیفی از انگیزه ها و تجربه های گوناگون برای مشارکت 
فزاینده در امور زیس��تگاهی است. با این حال، داده ها و یافته ها گویای آن 
هستند که کارنامه شوراها با چالش ها و نکوهش هایی نیز روبرو بوده است 
که به نوعی در مقیاس کشور بسامد باالیی نیز داشته است. چالش های که 
از یک سو، برآیند وظایفی اس��ت که قانون اساسی بر دوش برگزیدگان 
ملت نهاده اس��ت و با اختیارات آنها هماهنگ نیست، چالش دیگر پیشینه 
ضعیف فرهنگ ایرانیان در کارهای گروهی و ش��ورایی اس��ت که کمتر 

کامیاب بوده اس��ت و در بس��یاری از شوراهای 
ش��هر ب��ه وی��ژه در مراکز اس��تان ها به واس��طه 
رویکردهای سیاسی، حزبی و منفعتی، بهره وری 
ش��وراها را برآش��فته است. از س��وی دیگر به 
واسطه گردش مالی باال در شهرداری و ضعف 
نهادهای بازرسی زمینه تبهکاری مالی در برخی 
اعضاء ش��وراهای شهر فراهم آمده است. موارد 
برش��مرده همگی ب��ه نوعی در ه��ر چهار دوره 
بازتاب داشته است اما به نظر می رسد هر اندازه 
بر تجربه شوراهای ش��هر افزوده شده، کارکرد 
این ش��وراها با بدگمانی بیشتری همراه می شود. 
واقعیت آن اس��ت ک��ه فس��ادهای رخ داده، در 
همسنجی با 1200 شهر رقم باالیی نیست. از این 
رو، بدگمانی یادش��ده برآیند حساسیت جامعه 
نس��بت به سوء اس��تفاده مالی برگزیدگان مردم 
اس��ت. پدیده ای که کارکرد شوراها را نیازمند 
بازرسی و ش��فافیت بیشتر توس��ط سازمان های 
مردم نه��اد و نهادهای قضایی و حقوقی می کند. 
در پنجمین دوره ش��ورای شهر چالش پیش رو، 
سیاسی شدن بیش��تر اعضاء شورای شهر خواهد 
بود ک��ه از خواس��ت های مردمی ب��رای ورود 
کارشناس��ان به شورای ش��هر خواهد کاست و 
بر بدگمانی موجود بیشتر دامن خواهد زد. زیرا 
انتخابات شورای شهر به شدت متأثر از گفتمان 
نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری خواهد 
بود. از این رو، به نظر می رسد چنان چه انتخابات 
شوراها با انتخابات مجلس یا مستقل برگزار شود 
از زیان های موجود خواهد کاست و شوراها را 

کارشناسی تر خواهد کرد.
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