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شما چه گفته اید ،دربارهی ...
نیلوفر بیضایی :در سینمای ایران سرکشی زن به سخره گرفته میشود
نگین روستا :سینمای ایران سیاستی را دنبال میکند که حکومت ایران دنبال کنندهی آن است .مثالً دیگر حتی در جامعه
هم وجود یک زن سرکش و قدرتمند که مردان نتوانند به خواست خودشان مهارش کنند ،تحمل نمیشود و مورد تمسخر
و سرکوب قرار میگیرد .در واقع سیاستهای فرهنگی و هنری به طور خاص و هشیارانهای به جامعه تزریق شده و
ذهنها را همانطور که هدف بوده ،شکل داده.
کاوه غیاثوند :خانم بیضایی به خوبی میگوید ”آنچه در اثر ممنوعیتهای رابطهی عادی دو جنس با یکدیگر ایران را به
یکی از بیاخالقترین سرزمینها تبدیل کرده است ،در اکثر فیلمها غایب است“ .اما دیگر حتی تصور اینکه روزی برسد که بتوانیم تصویری از
رابطهی عادی دو جنس را روی پرده ی سینما ببینیم هم رویا است .دید افراد به این مسائل طوری پسرفت داشته که بعید میدانم اگر روزی هیچ
سانسوری هم وجود نداشته باشد و زنی بخواهد در چنین صحنهای از یک فیلم بازی کند ،مورد انواع تهمتها و بدگوییها قرار نگیرد .این اتفاقی بود
که برای خانم گلشیفته فراهانی حتی زمانی که دیگر ایران نبود ،افتاد .ایران واقعاً به یکی از بیاخالقترین سرزمینها تبدیل شده است.

سه زنِ فرهادی /مصطفی عزیزی
پویان مقدسی :مطلب خواندنی و مهمی ست .خوب است به عنوان مثال زنان فیلم باشو غریبه کوچک بیضایی و کاغذ بی خط تقوایی با داشتن دو شخصیت
امروزی و کنشگر برای رسیدن به خواستهای خود ،در کنار زنان فیلمهای فرهادی قرار بگیرند تا تفاوتهای نگاهی و اعتقادی فیلمسازان به روشنی مشخص
شود .فرهادی در پرداخت شخصیت دختر جوان فیلم شهر زیبا (ترانه علیدوستی) هم ،با همین زاویه نگاه عمل میکند و در پایان او را شخصیتی فرصت طلب و
دروغگو نشان میدهد .و این زاویهی دید همانطور که نوشتهاید در فیلمهای بعدی و بعدی او هم گسترشی جدی مییابد و تبدیل به نگاه مشخص و معینی از
فرهادی میشود.
امیر نوراللهی :من موافق این نگاه سراسر منفی هستم که برخی نسبت به سینمای فرهادی دارند .چون فکر می کنم فرهادی در حال روایت جامعهی ایران
است .واقعاً چقدر در کشور ما زنها به دور از خصوصیاتی اند که فرهادی به تصویر میکشد؟ چطور توقع داریم که تصویری تخیلی از جامعه ارائه شود؟ البته این که ایدهآلها را به تصویر
بکشیم ،کار بدی نیست اما توقع نادرستی است که کار همهی فیلمسازان و کارگردانان این باشد.

کاری از میثم آقاسیدحسینی

کارتون ماه
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کیوان کریمی فیلمساز محبوس در بند هشت زندان اوین ،با تائید حکم آزادی مشروط ،آزاد شد.
در پی تنبیه بدنی یک دانش آموز توسط مدیرآموزگار در روستای ریگ بحرین ،رئیس آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب ” در راستای احترام به افکار عمومی و پاسخگو
بودن مسئوالن در حوزهی تحت مدیریت خودشان“ ،استعفا داده است.
سخنگوی کاخ سفید ،اعالم کرد که آمریکا برادر قاسم سلیمانی ،فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل نقشش در نقض حقوق بشر در فهرست تحریمها قرار داده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل با رای مثبت به قطعنامه ی پیشنهادی سوئد ،آمریکا ،مقدونیه و مولداوی ،ماموریت اسما جهانگیر ،گزارشگر ویژهی حقوق بشر در ایران ،را تمدید
کرد.
در مسابقهی دو بینالمللی تهران ،تفکیک جنسیتی صورت گرفت و همچنین مسیر زنان در این مسابقه با مخالفت شورای تامین تهران تغییر کرد.
سنگ قبر عباس کیارستمی ،کارگردان پرآوازهی ایران شکسته و همچنین نهال گیالس مزار او کنده شد.
بانوان اعزامی به مسابقات بیلیارد آزاد چین به دلیل آنچه ”عدم رعایت شئونات اسالمی“ گفته شد ،به یک سال محرومیت محکوم شدند.
بنابر اطالعیهی پلیس همدان ،چهار گروه از مسافران نوروزی در پی خوانندگی به اتهام ”مطربی و هنجارشکنی“ دستگیر شدند.
مجید رضازاده ،رئیس مرکز درمان اعتیاد بهزیستی اعالم کرد که براساس آخرین آمار ”تزریق“ اولین راه انتقال ایدز در کشور است اما به سرعت به سمت انتقال ”جنسی“ میرود.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت که ظرف دو سال گذشته  ۴۲۹۱شکایت تنبیه بدنی در مدارس کشور ثبت شده است.
تماس صوتی تلگرام که در ایران فعال شده بود ،با دستور قضایی مسدود شده است.
احمد جنتی ،دبیر شورای نگهبان در ابالغیه ای که برای انتشار به روزنامه رسمی کشور داده ،خواستار جلوگیری از تایید صالحیت کاندیداهای اقلیتهای دینی در انتخابات
شوراهای شهر و روستا شد.
پنج شهروند بهایی به نام های احسان اشتیاق ،عنایت نعیمی ،فرزاد همایونی ،سروش پزشکی و سهراب نقی پور در منازلشان در اصفهان بدون اتهام مشخص بازداشت شدند.
هفت شهروند بهایی به نامهای مهناز جان نثار ،نسیم قنواتیان ،مارال راستی ،فرهاد امری ،آرش راسخی ،مهراهلل افشار و امید آفاقی ،بدون احضاریهی قبلی از سوی وزارت
اطالعات در شهرهای بندرعباس و قشم بازداشت شدند.
در آستانهی سالگرد اعتراضات خونین سال  ۴۱در اعتراض به تغییر بافت جمعیتی استان خوزستان ،دستکم  ۴۱شهروند عرب اهل اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
مولوی فضل الرحمن کوهی ،امام جمعه اهل سنت پشامگ سرباز پس از احضار به دادگاه ویژهی روحانیت ،بازداشت شد.
در پی بازداشت امام جمعه اهل سنت پشامگ در استان سیستان و بلوچستان ،اعتراضات گستردهی مردمی در شهرهای مختلف این منطقه شکل گرفت.
جعفر (شاهین) اقدامی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به بازرسی نامتعارف خانوادهها و کودکان خردسال در سالن مالقات زندان رجایی شهر کرج
با تراشیدن سر خود به مدت محدود دست به اعتصاب غذا زد.
آتنا دائمی مدافع حقوق بشر زندانی در بند نسوان (زنان) زندان اوین در اعتراض به محکومیت خواهرانش انسیه و هانیه دائمی ،دست به اعتصاب غذا زد.
طاهره ریاحی ،معصومه ضیاء ،مهسا رجعتی و مهرک کریم پور ،چهار کنشگر مدنی زندانی ،از بند نسوان (زنان) زندان اوین به سلولهای انفرادی بند ( ۹۱۴حفاظت قوهی قضاییه)
در این زندان منتقل شدند.
حدود  ۱۴زندانی با اتهامات مختلف به تصمیم سلیقه ای مسئوالن زندان تهران بزرگ (فشافویه) از سه ماه پیش از سایر زندانیان جدا و در سالنی کوچک و دربسته بدون حق
تماس و مالقات ،دسترسی به فروشگاه زندان و دریافت جیرهی بهداشتی محبوس هستند.
محاسن (ریش) یک زندانی سنی مذهب به نام ”حافظ محمود کلکی“ که نمازهای یومیه زندانیان زاهدان را امامت میکند ،توسط مسئوالن زندان با توهین و تحقیر تراشیده شد.
مدیر روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی استان کرمانشاه از قطع پای کشاورز نوسودی در شهرستان پاوه در اثر انفجار مین خبرداد.
در پی انفجار مین به جا مانده ازجنگ در پاسگاه ”کانی کن“ مریوان ،یک سرباز از ناحیهی پا قطع عضو شد و دو کادر دیگر دچار مجروحیت جزئی و موج گرفتگی شدند.
روز سیزده بدر جوان  ۰۱سالهی بانهای به نام ”اسماعیل عزیزیان“ هنگام گشت گذار در نزدیکی روستای کوپیچ علیا بر اثر انفجار مین مصدوم و پای وی از مچ قطع شد.
انفجار مین در منطقهی میمک واقع در شهرستان مهران از توابع استان ایالم باعث زخمی شدن یکی از عشایر منطقه شد.
منفجر شدن مین در شهرستان شوش جان یک کشاورز جوان هنگام کار در مزرعه را گرفت.
انور خضری زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج ،پس از نقض حکم اعدامش توسط دیوان عالی کشور در هفتمین سال حبس ،همچنان در بالتکلیفی به سر
میبرد.
یک دانشآموز نوجوان به خاطر رو شدن برگهی تقلب توسط معلم ،در پارک جنگلی حوالی بزرگراه شهید بابایی در شرق تهران دست به خودسوزی زد و جان سپرد.
یک کولبر جوان  ۹۱ساله به نام ”نظیر اداک“ ،بر اثر سقوط از صخره در گردنههای مریوان کردستان جان سپرد.
چهار کولبر در اثر ریزش بهمن در شهرستان خوی جان خود را از دست دادند.
دو کولبر کرد به نامهای عطا حسینی و آزاد محمودی در مناطق مرزی غرب کشور ”بر اثر حوادث غیرطبیعی“ جان خود را از دست دادند.
حکم جدید  ۴۱سال حبس نرگس محمدی ،نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با پایان یافتن حکم زندان قبلی او بالفاصله اجرا شد.
یک زندانی به نام ”محمد نُهتانی“ با اتهامات مربوط به مواد مخدر که چندین ماه در سلول انفرادی در زندان بیرجند محبوس بود ،به دلیل عدم تحمل فشارهای روانی وارده ناشی
از سکونت بلند مدت در سلول انفرادی ،دست به خودکشی زد و جان سپرد.
یک شهروند اهل سراوان به نام عبدالرحمن درازهی در اثر تیراندازی بی ضابطهی ماموران انتظامی در مسیر جالق-سراوان کشته شد.
حکم قطع دست یک زندانی به نام ”حمید معینی“ با اتهام ”قتل و سرقت“ در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد و  01روز پس از اجرای این حکم نیز وی در همین زندان به دار
آویخته شد.
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حقوقی

استقالل دادگستری ،الزمهی تحقق عدالت قضایی
به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات ،مصوب ،3/3/07/1
تخلفات زیر ،بخشی از تخلفات قابل پیگیری قضات محسوب

محمد مقیمی

میشود:
 .1اعالم نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای

وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

 .2صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل
دادگستری مستقل از چنان اهمیتی باالیی برخوردار است که از آن

 .3دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون

به عنوان یکی از اصول حکمرانی مطلوب یاد میشود .در واقع،

علت موجه

وجود دادگستری مستقل و کارآمد ضامن امنیت اقتصادی،

 .4رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن

اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی یک جامعه است .از سویی دیگر،

 .5خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکالی

الزمهی یک دادگستری مستقل وجود دموکراسی و تفکیک قوا

آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده

است .چنانکه اصل  051قانون اساسی به لزوم استقالل دادگاهها

 .6خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده

اشاره دارد .همچنین ،در اسناد بینالمللی حقوق بشری از جمله

 .7خروج از بیطرفی در انجام وظایف قضایی

مادهی  01اعالمیه جهانی حقوق بشر و بند  0مادهی  4میثاق

 .8پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به

بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی استقالل دادگستری مورد

اعتبار جایگاه قضایی

شناسایی قرار گرفته است.

 .9رفتار خالف شأن قضایی (رفتار خالف شأن قضایی عبارت

اما در هر جامعه و صنفی ،ارتکاب تخلف و بزه اجتنابناپذیر است؛

است از انجام هرگونه عملی که در قانون ،جرم عمدی

اگرچه وجود دموکراسی و برخی مولفههای دیگر ممکن است ،آن

شناخته میشود و یا خالف عرف مسلم قضات است؛ به

را به حداقل برساند ،ولی هیچگاه به صفر نمیرسد .در صورت

نحوی که قضات آن را مذموم بدانند).

ارتکاب تخلف یا بزه از سوی یک مقام

شایان ذکر است که رسیدگی به دعوای

قضایی کدام مرجع صالح به رسیدگی به

جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر

آن است!؟

قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و

اگر یک مقام قضایی مرتکب یک جرم

یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی

عمدی شود ،مرجع صالح به رسیدگی به

ایران در صالحیت دادگاه عمومی تهران

اتهام وی ،دادگاههای عمومی (دادگاههای

است .رسیدگی به دعوای مذکور در

کیفری تهران) است که البته باید ،نخست

دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا

از سوی دادگاه انتظامی قضات از مقام قضاوت تعلیق گردد

اشتباه قاضی در دادگاه انتظامی قضات است.

(مصونیت قضایی) .ولی اگر یک مقام قضایی مرتکب تخلف

همانطور که اشاره شد ،استقالل دادگستری و اجرای اصل

اردیبهشت انتظامی شود که به وظایف شغلی وی مربوط میگردد ،مرجع
 1396صالح به رسیدگی به اتهام ایشان ،دادسرا و دادگاه انتظامی قضات

تفکیک قوا در پرتو دموکراسی در تحقق عدالت قضایی نقش
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ماه آوریل در آمریکا ،ماه اطالع رسانی و پیشگیری در مورد
تعرض جنسی است .خشونت جنسی عرصهی مهم بهداشت
عمومی ،حقوق بشر و عدالت اجتماعی است” .تعرض جنسی“

الهه امانی
کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

) (Sexual Assaultدر برگیرندهی هرگونه رفتار ،فعالیت

تعریف ”رضایت“ که تصمیم آگاهانه ،بدون تردید ،ایهام و مثبت

و یا تماس جنسی است که بدون رضایت کامل و آگاهانهی

مبنی بر تماس یا فعالیت جنسی است:

فرد بر وی تحمیل گردد .تعرض جنسی یکی از اشکال خشونت

 .1در هر لحظه میتواند فسخ گردد.

جنسی است و در برگیرندهی شریک جنسی ،سواستفادهی

 .2رضایت به نوعی از رفتارهای جنسی ،به مثابه رضایت به سایر

جنسی از کودکان ،شکنجهی جنسی ،رابطه با محارم ،تجاوز
جنسی در مناسبات زوجین و سایر رفتارها ،فعالیت ها و
تماس های جنسی است که بدون رضایت کامل و آگاهانه
صورت گیرد.
نکته ی بسیار مهم و کلیدی در تعریف تعرض جنسی ،عدم
رضایت کامل فرد و یا زمانی است که فرد اساساً قادر به دادن
رضایت کامل نیست .این موارد ،فشارهای فیزیکی ،خشونت،

زنان

تعرض جنسی و مالحظاتی در باب مفهوم ”رضایت“

رفتارهای جنسی نیست.
 .3رضایت در یک مورد و یک مناسبت ،به مفهوم رضایت برای
زمانهای دیگر و مناسبات دیگر نیست.
 .4فردی که از نظر پزشکی و یا روانی ناتوان باشد” ،رضایت“
محسوب نمیگردد.
 .5قدمت در رابطه و یا داشتن تماس و رابطهی جنسی در سابق،
به خودی خود رضایت محسوب نمیشود.

تهدید ،ارعاب ،نادیده گرفتن اعتراضات فرد ،ایجاد مسمومیت و

 .6تماس و یا رفتارهای جنسی با افراد زیر  01سال قابل قبول

یا این که فرد تحت نفوذ الکل و مواد مخدر باشد و نتواند

نیست؛ زیرا افراد زیر  01سال که کودک به حساب میآیند(از

آگاهانه و با میل و ارادهی مثبت خود رضایت به تماس و

نظر قوانین بین المللی) ،نمی توانند از نظر قانونی مسئول

فعالیت جنسی گردد ،ارزیابی میشود .در قوانین جزایی آمریکا،

قلمداد شوند.
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 3مورد آن توسط فردی صورت می گیرد که دوست ،آشنا و

زنان

 .7رضایت افرادی که تحت نفوذ مواد مخدر و الکل بوده ،قابل

نزدیک به فرد قربانی است .در مواردی که فرد ،متعرض جنسی

پذیرفتن نیست.
 .8رضایت افرادی که در موقعیت

تعرض جنسی که در برگیرندهی طیف وسیعی از

خواب و یا نیمه خواب بوده،

رفتارهای جنسی بدون رضایت کامل و آگاهانهی فرد

هشیار نبوده و یا فاقد توان

است ،جرم محسوب شده و در ایاالت مختلف،

فیزیکی و یا روانی اتخاذ تصمیم

مجازاتهای متفاوتی دارد .عالوه بر قوانین ایالتی،

عقالنی باشند ،نمی تواند مورد
قبول واقع شود.
 .9هم چنین تمامی افراد ،اعم از
زن ،مرد و طیف وسیع کسانی
که از تنوع جنسی برخوردار

قوانین فدرال نیز مجازاتهای حداقل و حداکثری را
برای تعرضات جنسی در نظر گرفته است .در کالیفرنیا،
تعرض جنسی با در نظر گرفتن آسیبها و فرایندهای
فیزیکی ،روحی ،روانی ،شخصی ،تحصیلی و غیره برای
شخصی که مورد تعرض قرار گرفته داشته است،

هستند ،در قبال تعرض جنسی
مورد حمایت قانونی قرار
میگیرند.

میتواند مجازات  71 ،44و  41ماه زندان و پرداخت
جزای نقدی  01هزار دالری برای مجرمان به همراه

تعرض جنسی که در برگیرندهی

داشته باشد.

را نمی شناسد ،بیش تر موارد تعرضات
جنسی در اماکن عمومی و به ویژه در
شب صورت می گیرد و یا اینکه فرد
متعرض ،به حریم خصوصی خانهی
قربانی وارد شده و شخص را مورد
تعرض جنسی قرار میدهد .در مواردی
نیز فرد متعرض ،با برنامهریزی ،ایجاد
رابطه کرده و سپس با تهدید و ارعاب و
یا اغوا نمودن ،شرایط تعرض را فراهم
میآورد .از جمله این موارد ،جرم هایی
است که یک مجرم در کالبها و بارها
با فردی آشنا شده و با مسموم کردن
نوشابه و یا قهوه ،قربانی را به فضایی

طیف وسیعی از رفتارهای جنسی بدون رضایت کامل و آگاهانهی

کشانده و از ناتوانی و عدم هشیاری ناشی از مواد مسموم کننده،

فرد است ،جرم محسوب شده و در ایاالت مختلف ،مجازاتهای

تعرض جنسی را انجام میدهد.

متفاوتی دارد .عالوه بر قوانین ایالتی ،قوانین فدرال نیز

در جوامع مختلف میزان گزارش در زمینهی تعرضات جنسی

مجازاتهای حداقل و حداکثری را برای
تعرضات جنسی در نظر گرفته است .در
کالیفرنیا ،تعرض جنسی با در نظر گرفتن
آسیب ها و فرایندهای فیزیکی ،روحی،
روانی ،شخصی ،تحصیلی و غیره برای
شخصی که مورد تعرض قرار گرفته
داشته است ،میتواند مجازات  71 ،44و
 41ماه زندان و پرداخت جزای نقدی 01
هزار دالری برای مجرمان به همراه
داشته باشد .قوانین فدرال نیز ،به میزان
شدت آسیب به فرد قربانی می تواند
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برای فرد مجرم تا  41سال زندان در

در جوامع مختلف میزان گزارش در
زمینهی تعرضات جنسی بستگی به برابری
جنسیتی در آن جامعه دارد .هرچه جامعه سنتی ،بسته
و از نظر قوانین و نهادهای حمایتی بیبهرهتر باشد،
میزان عدم گزارشات مربوط به تعرضات ،خشونت و

آزارهای جنسی ،کمتر است.
در ایران خالء وجود آمارها و دادههای قابل استناد،
عدم وجود شرایط تشویق کننده برای نهادهای
جامعهی مدنی در زمینهی تحقیق و درک ابعاد
واقعی تعرضات و خشونتهای جنسی یکی از موانع
جدی در زمینهی یافتن راهکارهایی برای مقابله با
آسیبهای اجتماعی از اینگونه است.

بستگی به برابری جنسیتی در آن جامعه
دارد .هرچه جامعه سنتی ،بسته و از نظر
قوانین و نهادهای حمایتی بی بهره تر
باشد ،میزان عدم گزارشات مربوط به
تعرضات ،خشونت و آزارهای جنسی،
کمتر است.
در ایران خالء وجود آمارها و داده های
قابل استناد ،عدم وجود شرایط تشویق
کننده برای نهادهای جامعهی مدنی در
زمینهی تحقیق و درک ابعاد واقعی
تعرضات و خشونت های جنسی یکی از
موانع جدی در زم ی نهی یاف تن
راهکارهایی برای مقابله با آسیب های

اجتماعی از اینگونه است.

بر اساس تحقیقات متعدد در آمریکا ،از هر  01مورد تعرض جنسی،

7

عدالت اجتماعی از آزادی و امنیت برای پاسخگو دانستن

دارد ،به دالیل فرهنگی ،عدم آشنایی زنان با قوانین و این ماده از

صاحبان قدرت در زمینهی تدوین قوانین و ارادهی سیاسی برای

قانون و همچنین عدم اعتماد به مراجع قانونی برای اجرای عدالت،

اجرای آن برخوردار نیستند .عالوه بر نقش دولت ،از نظر

عدم ارادهی سیاسی صاحبان قدرت در مواردی برای اجرای آن و

فرهنگی ،باز کردن مسئله و چاره جویی در زمینهی آسیبها و

فساد موجود در نهادهای دولتی و حقوقی مسئول پیاده نمودن

چالش های اجتماعی که در حوزهی روابط جنسیتی قرار دارد،

قوانین ،ضمانت اجرایی نداشته و حتی میتوان گفت که صوری

نکو و مورد پسند نیست .حتی در دوران رژیم پهلوی نیز ،به

است.

دالیل فرهنگی و سنتی ،شرایط تشویق

در دنیای غرب و به ویژه کشورهایی

کننده و باز برای گزارش دادن در مورد

در دنیای غرب و به ویژه کشورهایی که برابری که برابری جنسیتی در آنها بیشتر

تعرضات جنسی ،خشونت جنسی و یا

جنسیتی در آنها بیشتر تحقق یافته ،اگرچه

زنان

شهروندان و نهادهای جامعهی مدنی ،هواداران حقوق انسانی و

شد .این ماده که عمدتاً به اذیت و آزارهای جنسی در خیابان اشاره

تحقق یافته ،اگرچه تعرضات جنسی

حتی اذیت و آزار جنسی -چه در حوزهی تعرضات جنسی به طور کامل از بین نرفته است ،اما به طور کامل از بین نرفته است ،اما
خصوصی و چه در حوزهی عمومی از

موارد آن محدودتر شده و گزارشات این جرایم

موارد آن محدودتر شده و گزارشات

جمله مزاحمت های خیابانی ،متلک و یا

بیشتر و آمارها دقیقتر است .همچنین برای

این جرایم بیشتر و آمارها دقیقتر

دست اندازی جنسی ،-کمرنگ بوده متعرضان جنسی ،عالوه بر محکومیت کیفری در است .هم چنین برای متعرضان
است .ارزش های اخالقی از جمله حفظ زمینهی نقض قوانین ،کالسهای آموزشی نیز در جنسی ،عالوه بر محکومیت کیفری
آبرو ،یکی از چالشهای عمده در زمینهی نظر گرفته میشود تا به عمق آسیبهای جسمی ،در زمینهی نقض قوانین ،کالسهای

گزارش موارد تعرض جنسی در ایران بوده روحی و روانی تعرض و خشونتی که به فرد قربانی آموزشی نیز در نظر گرفته میشود تا
و هست .شکل گیری این ارزش های
اخالقی در بستر تجربهی شهروندان

تحمیل میکنند ،پی ببرند و در واقع مجرمان باز
تربیت شوند.

صورت می گیرد .زیرا در جوامع پدر و

به عمق آسیبهای جسمی ،روحی و
روانی تعرض و خشونتی که به فرد
قربانی تحمیل میکنند ،پی ببرند و

مردساالر با مناسبات قدرت جنسی و جنسیتی بسیار ناهمگون،

در واقع مجرمان باز تربیت شوند.

بار مسئولیت هرگونه تعرض و خشونت جنسی ،اکثراً به دوش

در ایران فعاالن حوزهی حقوق انسانی زنان و برابری جنسیتی،

زنان است و همواره قربانی خشونت و تعرض ،بانی و مسئول آن

کوششهای ارزندهای در این خصوص انجام دادهاند .از جمله این

قلمداد گردیده و بار دیگر در چرخهی خشونت انگارههای ذهنی

تالشها ،تهیهی متن پیش نویس قانون خشونت خانگی علیه

و فرهنگ سنتی ،فردِ قربانی متهم میشود.

زنان است .این متن اگرچه به طور مشخص گامی برای محدود

مادهی  10/قانون مجازات اسالمی(بخش تعزیرات و

کردن خشونت و تعرض در حوزهی خصوصی است ،اما نقطهی

مجازاتهای بازدارنده  -فصل هفدهم قانون قدیم) ،به مواردی

عزیمت برای تهیهی آن میتواند در مورد تعرضات و خشونتهای

از تعرضات جنسی اشاره دارد .بر اساس این ماده هر کس در

جنسی در حوزهی خصوصی و عمومی نیز صادق باشد .تهیه

اماکن عمومی و یا معابر ،متعرض و یا مزاحم اطفال و یا زنان

کنندگان این متن ،موارد ذیل را برای کار ارزندهی خود

بشود یا با حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید،

برشمردهاند:

به حبس دو ماه تا شش ماه و تا  34ضربه شالق محکوم خواهد

 .1ارائهی تعاریفی نوین از واژهی خشونت و اقسام آن

8
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زنان

احترام به حقوق و کرامت انسانی ،بدون وجود قوانین حمایتی،

 .2ارائهی راهکارهای حمایتی از ناحیهی جامعه و دولت که در

بدون تعامل کل جامعه و دولت با بخش خصوصی ،بدون ارادهی

برگرفته از قوانین متناسب با حقوق زنان باشد
 .3ایجاد تشکیالت گسترده و
منسجم برخوردار از بودجه الزم
تحت نظارت باالترین مقام
اجرایی کشور
 .4تعیین مقاصد و اهداف حمایت از
زنان در قالب شیوهای عادالنه و
نوین در رسیدگی قضایی
 .5وجود سازوکارهای پیشگیرانه،
درمان گر و یا قهرآمیز در مواجهه
با ناقضین حقوق زنان

در مقابله با خشونت ،تعرض و آزارهای جنسی
بدون حضور فعال افرادی از جامعه که خواهان
امنیت و توانمند سازی کلیهی شهروندان ،احترام به
حقوق و کرامت انسانی ،بدون وجود قوانین حمایتی،
بدون تعامل کل جامعه و دولت با بخش خصوصی،
بدون ارادهی سیاسی صاحبان قدرت برای اجرای

سیاسی صاحبان قدرت برای اجرای قوانین
و بدون حضور فعال نهادهای مردمنهاد،
تحقق نخواهد یافت .خشونت و تعرض
جنسی ،فرایند مناسبات نابرابر قدرت و
گسترده ترین مانع برای تحقق حقوق
انسانی نیمی از جامعهی بشری است.

قوانین و بدون حضور فعال نهادهای مردمنهاد،

منابع و مطالعهی بیشتر:

تحقق نخواهد یافت .خشونت و تعرض جنسی،

 .1حسینزاده ،سیما ،مزاحمت جنسی :تجربهی

فرایند مناسبات نابرابر قدرت و گستردهترین مانع

زنان تهران در فضاهای عمومی ،فصل نامهی

برای تحقق حقوق انسانی نیمی از جامعهی بشری ایران نامه ،سال  ،71شمارهی  ،7پاییز ،07/4
 .6ایجاد راهکارهای توانمند سازی
صص 014-017

زنان در برابر خشونت.

است.

 .2پیشنویس قانون منع خشونت خانگی علیه
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زنان ،وبسایت خشونت بس
.3

جامعه که خواهان امنیت و توانمند سازی کلیهی شهروندان،
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10

کودکان

کودک دامادها؛ اقلیتی دور از تیررس
است .قوانین در  47کشور این اجازه را به والدین میدهد که
برای پسران کمتر از  05سالشان ،بدون رضایت کودک ،همسر

رایحه مظفریان

انتخاب کنند .بدین معنا که اگر احتماالً کودک بعد از 05

نویسنده و پژوهشگر

سالگی با داشتن همسر انتخابی والدین مخالفت کند ،این

کارشناسان معتقدند ازدواج دختر و پسر در دوران کودکی یا

توانایی پیش از سن مذکور از او گرفته خواهد شد.

نوجوانی ،پیامدهای منفی و آسیبهای اجتماعی بسیاری به دنبال

جامعهی جهانی به دلیل افزایش تعداد ازدواجهای دختران ،آگاه

دارد؛ زیرا نوجوانی که هنوز به بلوغ کافی نرسیده ،قادر نیست

سازی و جلوگیری از آن را در صدر فعالیت های خود قرار داده

مسئولیت یک زندگی را بردوش بکشد .فقر فرهنگی ،پایبندی به

است در حالی که نادیده گرفتن بخش دیگری از اجتماع،

اصول و رعایت سنن قدیمی و سنتی توسط بسیاری از این

خالف قوانین حقوق بشر و حقوق کودک است .همانطور که

خانوادهها سبب شده تا دختران و پسران کم سن و سال ،گرفتار

ازدواج تاثیرات منفی برای دختران دارد ،مواردی هم برای

معضالت متعدد ناشی از ازدواج زودهنگام شوند.

پسربچهها قابل سنجش است .پسرها اغلب مجبور میشوند

براساس تحقیقات اخیر یونیسف 051 ،میلیون مرد در تمام نقاط

برای حمایت از خانوادهی جدید ،ترک تحصیل کنند و به

جهان زندگی میکنند که در کودکی

مشاغل پست روی بیاورند .این مسئله

ازدواج کردهاند .درحالی به این رقم قابل

جامعهی جهانی به دلیل افزایش تعداد ازدواجهای سبب تداوم چرخهی فقر به موجب

توجه اشاره میشود که تحقیقات اندکی

دختران ،آگاه سازی و جلوگیری از آن را در صدر ازدواج زودهنگام خواهد شد .هدف

برای رسیدگی به مسئلهی کودک فعالیت های خود قرار داده است در حالی که نادیده جهانی ،بیرون کشیدن نسلهای بعد از
دامادها انجام شده است .همچنین گرفتن بخش دیگری از اجتماع ،خالف قوانین حقوق این چرخه است.
آمارهای یونیسف نشان میدهد که از

بشر و حقوق کودک است .همانطور که ازدواج

ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که

مجموع ازدواجهای کمتر از  01سال در تاثیرات منفی برای دختران دارد ،مواردی هم برای قوانین آن بدون تعریف مشخصی از
جهان 01 ،درصد آن به پسران اختصاص پسربچهها قابل سنجش است .پسرها اغلب مجبور سن کودکی ،این اجازه را به قیم
دارد .البته باید به این نکته هم توجه

میشوند برای حمایت از خانوادهی جدید ،ترک

کودک میدهد تا قبل از  05سالگی

داشت که در مناطق مختلف ممکن است تحصیل کنند و به مشاغل پست روی بیاورند .این پسران را به خانهی بخت بفرستند!
مسئله سبب تداوم چرخهی فقر به موجب ازدواج

طبق مادهی  0140قانون مدنی” :عقد

مطالعات اخیر در برخی مناطق هند نشان زودهنگام خواهد شد .هدف جهانی ،بیرون کشیدن

نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 07

این ارقام کامالً برعکس شوند .مثالً
میدهد که درصد ازدواج پسرها پیش از

نسلهای بعد از این چرخه است.

رسیدن به سن  05سال تمام شمسی

رسیدن به سن قانونی بیشتر از دخترها
شماره  72است.
اردیبهشت در  54کشور جهان دختران کمتر از  05سال بدون اخذ رضایت و
1396

طبق قوانین ازدواج میکنند و رقم این کشورها برای پسران 47

سال تمام شمسی و پسر قبل از

منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه
صالح است“.
گرچه دختران از اینگونه ازدواجهای سلطه گرایانه و مصلحت

11

گرایانه به دلیل نبود حق انتخاب و عالقه ،استقبال

آمارگیریهای مشابه ،فرد در هنگام ازدواج ممکن است کمتر از

وجود دارد که نوجوان زیر 01

آنچه که در ازدواج باید بیشتر مورد توجه قرار طالق بیشتر از  05سال باشد و در گروه
سنی بعد لحاظ شود .این مورد برای
گیرد ،کیفیت ازدواج و تداوم آن به عنوان

سال ،ازدواج را فرصتی تلقی

کودکان

نمیکنند اما در مقابل مواردی هم

 05سال سن داشته باشد اما در هنگام

میکند تا از ناکامیها و مشکالتی مقدمهای برای ساخت خانوادهای سالم ،مستحکم و دختران هم به همین شکل صدق میکند.
که به دلیل شرایط فقر اقتصادی شاداب است تا بتواند تامین کنندهی کیفیت زندگی به همان اندازه که ازدواج دخترها مشکالتی
در خانواده با آنها مواجه است ،خانوادگی باشد .کیفیت زندگی خانوادگی به نحوی را سد راه پیشرفت آنها قرار میدهد ،برای
است که خانواده قادر به حل مسائل خود باشد و پسرها هم مشکالتی ایجاد میگردد که به
رهایی یابد.
آمارهای ثبت احوال در سال اعضای خانواده باید توان حل مساله را داشته باشند دلیل اقلیت بودن ،این گروه نباید از تیررس
 07/4نشان میدهد که  704مورد تا انطباق پذیری بیشتری صورت گیرد که الزمهی کارشناسان دور بمانند .نادیده گرفتن
ازدواج پسر کمتر از  05سال و آن بلوغ فرهنگی و اجتماعی است .مهمترین پیامد بخشی از جامعه به معنای رواج تبعیض
 73003مورد ازدواج دختر کمتر از ازدواجهای زودهنگام ساخت خانوادههایی فاقد جنسیت خواهد بود.
 04سال به ثبت رسیده است .کیفیت زندگی است که در همین خانوادهها طالق
همچنین در همین سال  0مورد
زودرس اتفاق میافتد.

قرار گیرد ،کیفیت ازدواج و تداوم آن به

طالق پسر کمتر از  05سال و

عنوان مقدمهای برای ساخت خانوادهای

 044/مورد طالق دختر کمتر از  04سال اتفاق افتاده است.

در

آنچه که در ازدواج باید بیشتر مورد توجه

سالم ،مستحکم و شاداب است تا بتواند تامین کنندهی کیفیت

این

زندگی خانوادگی

آمارگیری ها

باشد.

کیفیت

توجه به دو

زندگی خانوادگی به

نکته ،اساسی

نحوی است که

این

خانواده قادر به حل

آمارها تنها

مسائل خود باشد و

مواردی

اعضای خانواده باید

است.

که

توان حل مساله را

هستند

ازدواج و یا

داشته باشند تا

در

پذیری

طالق

محضرها به

انطباق
بهزاد( 12سالگی) و زینب( 17سالگی) در کرمان با هم ازدواج کرده اند  -عکس از مهر

ثبت رسیده

بیشتری صورت
گیرد که الزمهی

است؛ در حالیکه بسیاری از ازدواجها تا زمان رسیدن

آن بلوغ فرهنگی و اجتماعی است .مهمترین پیامد ازدواجهای

شخص به سن قانونی و یا بچهدار شدن و احتیاجات قانونی

زودهنگام ساخت خانوادههایی فاقد کیفیت زندگی است که در

مشابه به ثبت نمیرسند .نکتهی بعد آن است که در

همین خانوادهها طالق زودرس اتفاق میافتد.
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تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب سن در زمان ازدواج در سال
07/4

تعداد طالق ثبت شده بر حسب سن در زمان طالق در سال
07/4

استان

پسر کمتر از 05
سال

دختر کمتر از
 04سال

پسر کمتر از  05سال

دختر کمتر از  04سال

کل ایران

704

73003

0

044/

آذربایجان شرقی

1

7/44

1

041

آذربایجان غربی

0/

0107

1

11

اردبیل

0

0414

1

51

اصفهان
البرز
ایالم
بوشهر

4
4
4
1

157
44/
053
71/

1
1
1
1

71
0/
3
05

تهران

7

0370

1

1/

چهارمحال و بختیاری

4

4/4

1

3

خراسان جنوبی

4

404

1

07

خراسان رضوی

03

1744

1

401

خراسان شمالی

7

0141

1

40

خوزستان

55

4734

0

14

زنجان

01

0403

1

71

سمنان

0

044

1

4

سیستان و بلوچستان

70

0151

1

01

فارس

04

0341

1

44

قزوین
قم
کردستان

0
1
5

114
141
110

1
1
1

77
77
01

کرمان

1

0111

1

47

کرمانشاه

70

311

1

77

کهگیلویه و بویراحمد

4

0/7

1

3

گلستان
گیالن

41
0

14/
171

1
1

44
05

لرستان

01

0115

1

7/

مازندران

1

0001

1

51

مرکزی
هرمزگان

1
04

511
114

1
1

47
01

همدان

07

0330

1

33

یزد

0

413

1

5
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میان دامن حقوق بشر و دامنهی مقدسات همواره دعواست .هر
اندازه که حقوق بشر پیشروی میکند تا آزادی بیشتری به
بیان و نقدِ آدمی بدهد ،مقدسات هم مصادیق بیشتری پیدا

اندیشه

حق حیات؛ قربانی دعوا میان حقوق و حقیقت
محمد جواد اکبرین
دین پژوه

می کند تا مبادا تیر نقد و نفی به حرم و حریمِ معتقدان و

پس نمیتوان تنها به نفرت پراکنیِ قومی و نژادی حساس بود اما

دینداران برسد.

نوبت به مذهب که میرسد چنان دستِ آزادی بیان را باز گذاشت

البته مادهی  ۹۱از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،مرز

که عمالً این قوانین بدون مصداق و بی معنا شود .در نقطهی

این رویارویی را تعیین کرده تا مبادا به نام حقوق بشر و آزادی

مقابل نمی توان چنان دامنهی مقدسات را فراخ دانست که هر

بیان راهی به خشونت و نفرت پراکنی ” قومی و نژادی و

نقدی توهین تلقی شود و نفرت برانگیزد و خشونت تولید کند.

مذهبی“ باز شود؛ این سه توصیفِ قومی ،نژادی و مذهبی در

در دنیای جدید و ظرفیت شبکه های اجتماعی ،که کوچکترین

بند  ۹از این ماده آمده و نقض آن قابل پیگرد قضایی است .در

صداها به سرعت قابل نشر و واکنش است به نظر میرسد

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب  ۴۲۱۲هم تصریح

حقوقدانان و فقیهان و مُفتیان باید در مصادیق خارجی این عناوین

شده که هرگونه تبلیغات که موجب دامن زدن به تنفر قومی و

بیشتر تامل کنند.

نژادی و مذهبی شود جزو جرایم قابل مجازات است (بند  ۴از

اما علیرغم همهی ابهام ها در مصادیق ،باب مجازات اعدام به

ماده .)۴۰

بهانه ی توهین به مقدسات برای همیشه باید بسته شود؛ این قدر

قانونگذار وقت در یک گزارهی قانونی تعابیری شبیه این سه

متیقّنِ مراعات حقوق بشر است که جان آدمی نباید قربانی این

توصیف را به کار

مفاهیم و ابهامها شود.

میبرد ،این تعابیر

این ابهام حتی در

در خالء و بیهوده

م تو نی که م س ت ند

متولد نمیشود و

اعدام هاست نیز وجود

مصداق بیرونی و

دارد؛

ه یچ

بستری برای اجرا

مجازاتی در قرآن برای

دارد؛ بنابر این

توهین کننده به خدا و

به

پیامبر وجود ندارد و

تفکیکِ این سه و

اندک روایاتی که برای

پیگیری مجازات

اعدام توهین کننده به

جرایمی از این

آنها استناد میشود ،در

قا نو ن گذار

دست در دنیای خارج توجه داشته است.

م ثالً

طبقه بندی احادیث صحیح قرار نمی گیرد .ادعای اجماع فقیهان
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همهی این نکات نشان میدهد که نه

اندیشه

شیعه و سنی بر اعدام ادعایی غلط

است و این ادعا در هر دو طائفه،

در قانون مجازات اسالمی مصوب  ۴۰۲۹نیز

مرزهای نقد و توهین شفاف است ،نه

انبوهی از قیدهای کشدار وجود دارد؛ در مادهی  ۹۱۰میتوان حقوق بشر را در برابر نفرت پراکنی
مخالفان برجستهای دارد.
در قانون مجازات اسالمی مصوب آمده هرگاه متهم به سب (توهین) ادعاء نماید که ” قومی و نژادی و مذهبی“ نادیده گرفت و
 ۴۰۲۹نیز انبوهی از قیدهای کشدار اظهارات وی از روی اکراه ،غفلت ،سهو یا در حالت نه میتوان تسلیم توسعهی مقدسات شد.
وجود دارد؛ در مادهی  ۹۱۰آمده هرگاه مستی یا غضب یا سبق لسان [عادت به فحاشی] یا اگر در هر نقطه از این مسئلهی پیچیده
متهم به سب (توهین) ادعاء نماید که بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری تردید وجود داشته باشد ،یک نکته اما باید به
بوده است ،سبالنبی محسوب نمیشود.
امری گفتگو ناپذیر تبدیل شود و از
اظهارات وی از روی اکراه ،غفلت،
سهو یا در حالت مستی یا غضب یا همهی این نکات نشان میدهد که نه مرزهای نقد و محدودهی دعوا کنار رود و آن ”جان انسان“
سبق لسان [عادت به فحاشی] یا بدون توهین شفاف است ،نه میتوان حقوق بشر را در است .اگر بر سر هر حقی از بشر بتوان تامل
توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از برابر نفرت پراکنی ”قومی و نژادی و مذهبی“ نادیده و دعوا کرد حق حیات باید فراتر از دعوا
دیگری بوده است ،سبالنبی محسوب گرفت و نه میتوان تسلیم توسعهی مقدسات شد.

میان حقوق و حقیقت و باالتر از قوانین و

نمیشود.

تشخیصها و مصداقها بنشیند.
عکس ماه
دوازده مبلغ مذهبی ،در چهارمین روز از امدادرسانی به زلزلهزدگان استان خراسان رضوی ،به منظور ”بهبود شرایط روحی زلزلهزدگان“
به مناطق زلزله زده اعزام شدند  -عکس از مهر
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پرونده ی ویژه

فراز و فرود نهاد شوراها در ایران

اندیشه

یافت.
محمد محبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

به نوعی پارلمان آن شهر یا روستا محسوب میشود و اکثراً
اختیار انتخاب شهرداران را برعهده دارند.

در تجربهی زندگی بشر در دوران مدرنیته و تکامل زیست انسانها

سابقه ی نهاد شوراها در ایران قبل از انقالب

براساس مفهوم دموکراسی ،از نهاد ”شوراهای محلی“ ،به عنوان

پس از نهضت شکوهمند مشروطه و تصویب قانون اساسی

یکی از دستاوردهای مهم یاد میشود .برخی فکر ایجاد شوراهای

جدید ،فکر نهاد شوراها از طریق قانون اساسی بلژیک و فرانسه

محلی (شوراهای شهر و روستا) را در ویژگیهای دولت-شهرهای

به ایران رسید .به عبارت دیگر ،یکی از دستاوردهای بسیار حائز

یونان باستان جستجو میکنند .به طور مثال در شهر آتن باستان،

اهمیت نهضت مشروطه خواهی ،جدا از به رسمیت شناختن

یک مکانی بود به نام ” آگورا“ که شهروندان آتن در آن جمع

تفکیک قوا ،تقسیم قدرت سیاسی و اداری کشور بین حکومت

میشدند و دربارهی امور شهر خودشان تصمیم میگرفتند .برخی

مرکزی و حکومت های محلی بود .در متمم قانون اساسی

حتی سابقهی آن را قدیمیتر میدانند و وجود نهادهای شورایی

مشروطیت ،چهار اصل به شوراها پرداخته است که تحت عنوان

محلی را به شمال غرب ایران -یعنی سکونتگاههای اولیهی مادها

”انجمنهای ایالتی و والیتی“ مشهور هستند:

 -نسبت میدهند؛ مرحوم دکتر جهانشاه درخشانی در کتاب

اصل نودم :در تمام ممالک محروسه ،انجمن های ایالتی و

دانشنامهی کاشان (جلد دوم ،از ص  744تا  )734به ویژگیهای

والیتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود و قوانین

دولت-شهرهای مادی از حدود  7هزار سال پیش ،در آذربایجان و

اساسیه آن انجمنها از این قرار است.

کردستان کنونی ایران به تفصیل پرداخته است.

اصل نود و یکم :اعضای انجمنهای ایالتی و والیتی بالواسطه

در دورهی مدرن و پس از نهضتها و انقالبهای مهم در جهان

از طرف اهالی انتخاب می شوند ،مطابق نظامنامه انجمنهای

هم چون نهضت مگناکارتا و مشروطیت در انگلستان ،انقالب

ایالتی و والیتی.

استقالل آمریکا و انقالب فرانسه ،نهادهای دموکراتیک از جمله

اصل نود و دوم :انجمن های ایالتی و والیتی اختیار نظارت نامه

پارلمان های ملی و ایالتی پا گرفتند .اما فکر تشکیل شوراها برای

در اصالحات راجعه به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین

شهرها و روستاها ،شاید از نظریات توماس جفرسون ،یکی از

مقرره.

بنیانگذاران ایاالت متحده آمریکا و نویسندهی اعالمیهی استقالل

اصل نود و سوم :صورت خرج و دخل ایاالت و والیات از هر

آمریکا ،اخذ شده است .این سیاستمدار اندیشمند ،نظریهای دارد

قبیل به توسط انجمنهای ایالتی و والیتی طبع و نشر میشود.

تحت عنوان ”دموکراسی کشاورزان آزاد“ .او معتقد بود که هر 011

از اولین و مهم ترین تصمیمات مجلس شورای ملی پس از

شهروند در روستا و شهر باید از طرف خود یک نماینده معرفی کند

استقرار مشروطه تهیه و تصویب قانون انجمنهای ایالتی و

شماره  72و آن نمایندگان ،مقامات و اعضای پارلمان را برگزینند.
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شورای شهر یا انجمن شهر یا انجمن روستا ،در کشورهای غربی

والیتی و قانون بلدیه ،مصوب  41ربیع الثانی  0745ه.ق بود .با

در قرون نوزدهم و بیستم ،نهاد شوراهای شهر و روستا و شهرستان

تصویب این دو قانون که تاییدی بود بر ضرورت نهاد شوراها و

و استان ،به تدریج به قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک راه

سیستم عدم تمرکز ،ادارهی امور محلی و شهرداری ها به

17

واگذار میشد .به موجب مادهی  4فصل اول قانون انجمنهای

کامل دارد.

ایالتی و والیتی ،در مرکز هر ایالتی

به دلیل نبود فرهنگ شورایی در کشور ،این

منتخبان ایالت و توابع آن و

انجمنهای ایالتی و والیتی ،در مرکز هر

واقع هیچگاه و در هیچ زمانی انجمنهای ایالتی

نمایندگانی که از انجمنهای والیتی

ایالتی انجمنی موسوم به انجمن ایالتی از

و والیتی به طور واقعی تشکیل نشد .از سویی

اندیشه

انجمنی موسوم به انجمن ایالتی از

 .به موجب مادهی  4فصل اول قانون

اصول قانون اساسی به درستی اجرا نشد .در

پرونده ی ویژه

انجمن های ایالتی و والیتی و بلدیه که منتخب اهالی بود،

خود است که در خرج و دخل آن در امور امنیت آبادی اختیار

فرستاده می شوند ،تشکیل می شود .منتخبان ایالت و توابع آن و نمایندگانی که از بیشترین فشار برای تشکیل انجمنهای ایالتی
تشکیل انجمن های ایالتی و والیتی انجمنهای والیتی فرستاده میشوند ،تشکیل و والیتی از جانب فرقهی دموکرات آذربایجان
به منظور پیشبرد سریع برنامه های میشود .تشکیل انجمنهای ایالتی و والیتی و کردستان ،به عنوان دو تشکل تحت حمایت
ا ج ت ما عی ،ا ق ت صادی ،ع مرا نی ،به منظور پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی ،شوروی بود .رهبران فرقهی دموکرات
بهداشتی ،فرهنگی و آموزشی در

اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی و

آذربایجان -که در  04شهریور  0744با انتشار

استان ،شهرستان ،شهر ،بخش و آموزشی در استان ،شهرستان ،شهر ،بخش و بیانیهای تاسیس شده بود ،-اعالم کرده بودند
روستا انجام می گیرد .انجمن های
که تحت حاکمیت ایران باقی خواهند ماند ،ولی
روستا انجام میگیرد.
ایالتی حق اظهار نظر در وصول

خواستار سه اقدام اصالحی عمده شدند :استفاده

مالیات به هر عنوان که موافق باشند ،دارند و میتوانند به

از زبان آذری در مدارس و ادارات دولتی؛ صرف درآمدهای مالیاتی

کلیهی شکایاتی که از حاکم ایاالت و والیات میرسید،

منطقه برای رشد و توسعه خود منطقه؛ و تشکیل انجمن های

رسیدگی کرده؛ هر گاه رفتار حاکم بر خالف قانون باشد به او

ایالتی مقرر در قانون اساسی .در مهاباد نیز ناسیونالیستهای کرد

تذ کر د ه ند؛
مادا می

ت شو یق

به

که

شوروی ،فرقهی

ادارات عدلیه

د

کرات

تشکیل نشده،

کرد س تان

در صورتی که

تشکیل دادند و

از

حقوق و مزایای

که

مشابهی را برای

دربارهی او از

آن

م ن ط قه

یکی از محاکم

خواستار شدند.

عرفیه صادر

(آبراهامیان .ایران

شده باشد به

بین دو انقالب،

انجمن شکایت

ص  )411در بند

ک سی
ح ک می

مو

را

کند ،انجمن می تواند در همان محکمه امر به استیناف و

سوم بیانیهی هشت مادهای تاسیس فرقهی دموکرات کردستان به

تجدید رسیدگی نماید؛ هر ایالت یا والیت دارای بودجه خاص

”تاسیس بی درنگ انجمن ایالتی کردستان“ تاکید شده بود.
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اندیشه

پرونده ی ویژه

پس از سقوط فرقهی دموکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد و

نهاد شوراها در ایران بعد از انقالب

شکست رهبران آنها ،یعنی جعفر پیشهوری و قاضی محمد و سیر

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در اصل هفتم،

تحوالت سیاسی-اجتماعی ایران در دهههای  41و  ،71نهاد

شوراها محلی را در ردیف مجلس از ارکان تصمیم گیری و

انجمنهای ایالتی و والیتی به جز در دورهی کوتاه نخست وزیری

ادارهی امور کشور دانسته است” .طبق دستور قرآن کریم» :و

دکتر مصدق مورد توجه قرار نگرفت .مسئلهی انجمنهای ایالتی و

امرهم شوری بینهم«و »شاورهم فی االمر« ،شوراها ،مجلس

والیتی بار دیگر و به طور جدی در کابینهی اسداهلل علم در اوایل

شورای اسالمی ،شورای استان ،شهرستان ،شهر ،محل ،بخش،

دههی  41مطرح شد .علم برای نشان دادن پایبندی خود به قانون

روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و ادارهی امور

اساسی و مشارکت مردم در سرنوشتشان ،اعالمیهای مبنی بر

کشورند .موارد ،طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها

ضرورت برگزاری انتخابات انجمنهای ایالتی و والیتی صادر کرد

را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند“.

و بدین منظور الیحهی جدیدی را برای اجرای اصول  /4تا /4

همچنین در فصل هفتم قانون اساسی از اصول  011تا ،011

متمم قانون اساسی در باب انجمنهای ایالتی تهیه و تصویب نمود

ابعاد مختلف نهاد شوراها تبیین شده است .اما تفاوت شوراها

که نسبت به نظامنامهی انتخاباتی مجلس شورا دارای نکات

در قانون اساسی جمهوری اسالمی در مقایسه با قانون اساسی

جدیدی بود؛ از جمله اینکه از شرایط منتخبان،
قید مسلمان بودن حذف شده بود و منتخبان در

مشروطه این است که اوالً از اختیارات
تصویب نامهی دولت از همان روز

شوراها به شدت کاسته شده و در حد یک

مراسم تحلیف می توانستند به کتاب آسمانی انتشار با مخالفت برخی محافل از جمله نهاد تخصصی و فنی ادارهی شهر و روستا
سوگند یاد کنند؛ دیگر اینکه زنان نیز همانند روحانیت روبهرو شد که آیت اهلل خمینی ،باقی مانده است؛ ثانیاً ،شوراها رنگ
مردان می توانستند در انتخابات شرکت کنند .شاخصترین فرد معترض به این تصویب ایدئولوژیک گرفته و به نام ” شوراهای
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(تاریخچهی شورا -وبسایت شورای شهر

نامه بود .از این زمان تا سال ،0753

اسالمی شهر و روستا“ لقب یافتهاند؛ و ثالثاً

اصفهان) تصویب نامهی دولت از همان روز

انجمنهای ایالتی و والیتی ،به سان

شورا های کار گری را ت حت ع نوان

انتشار با مخالفت برخی محافل از جمله

دولت مستعجل بودند و در برخی از

” شوراهای اسالمی کار“ و شوراهایی برای

روحانیت روبهرو شد که آیت اهلل خمینی،

شهرها و روستاها با اختیارات بسیار

واحدهای تولیدی ،صنعتی و کشاورزی به

شاخص ترین فرد معترض به این تصویب نامه

محدود ،اجرا میشدند.

فصل شوراها در قانون اساسی اضافه کرده
است (اصل  .)014حال آن که شوراهای

بود .از این زمان تا سال  ،0753انجمن های
ایالتی و والیتی ،به سان دولت مستعجل بودند و در برخی از

کارگری ،وجهی حکومتی ندارد و باید در قالب اتحادیه ها و

شهرها و روستاها با اختیارات بسیار محدود ،اجرا میشدند.

سندیکاهای مستقل کارگری جای گیرد.
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احصاء و از وجه سیاسی آن کاسته شده است” .برای پیشبرد

مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد

عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی و

ایران بعد از انقالب ،نهاد ”شورای عالی

بررسی قرار گیرد“ .با این حال ،از زمان

سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم

استانهاست“ که به طور بالقوه میتواند

تشکیل اولین شورا در سال  0733تاکنون،

با توجه به مقتضیات محلی ،ادارهی امور پارلمان دوم برای ایران باشد .در اصل  ،010فعالیت درخور توجهی از این نهاد در سیستم
هر روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان یا

این نهاد تعریف شده است” :به منظور

جمهوری اسالمی ایران شاهد نبودیم.

استان با نظارت شورایی به نام شورای

جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در

علیرغم اینکه شوراها از همان سال 0751

اندیشه

سریع برنامه های اجتماعی ،اقتصادی،

شاید ویژگی خاص نهاد شوراها در کند .این طرح ها باید در مجلس مورد

پرونده ی ویژه

در اصل  011اختیارات شوراها در حد مسائل فنی و تخصصی

استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و

ده ،بخش ،شهر ،شهرستان یا استان تهیهی برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و در قانون اساسی آمد و بانی آن هم مرحوم
صورت می گیرد که اعضای آن را مردم نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ،شورای عالی آیت اهلل طالقانی از نمایندگان مجلس
همان محل انتخاب می کنند .شرایط

استانها مرکب از نمایندگان شوراهای

بررسی نهایی قانون اساسی بود ،اما این

انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و استانها تشکیل میشود .نحوهی تشکیل و

اصول از قانون اساسی نزدیک به  41سال

حدود وظایف و اختیارات و نحوهی وظایف این شورا را قانون معین میکند“.

معطل ماند و اجرا نشد .البته یک انتخابات

انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و

شوراها را دولت موقت برگزار کرد که به

سلسله مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و

دلیل آنکه حزب جمهوری اسالمی (به عنوان بزرگترین تشکل

تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی و تابعیت حکومت

سیاسی سالهای اول انقالب) دربارهی آن سکوت کرد و بقیهی

مرکزی باشد ،قانون معین میکند“.
شاید ویژگی خاص نهاد شوراها در
ایران بعد از انقالب ،نهاد ”شورای عالی
استانهاست“ که به طور بالقوه میتواند
پارلمان دوم برای ایران باشد .در اصل
 ،010این نهاد تعریف شده است ” :به
منظور جلوگیری از تبعیض و جلب
همکاری در تهیهی برنامههای عمرانی
و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای
هماهنگ آن ها ،شورای عالی استانها
مرکب از نمایندگان شوراهای استانها
تشکیل می شود .نحوهی تشکیل و
وظایف این شورا را قانون معین

علیرغم اینکه شوراها از همان سال
 0751در قانون اساسی آمد و بانی آن هم
مرحوم آیت اهلل طالقانی از نمایندگان مجلس
بررسی نهایی قانون اساسی بود ،اما این اصول از
قانون اساسی نزدیک به  41سال معطل ماند و
اجرا نشد .البته یک انتخابات شوراها را دولت
موقت برگزار کرد که به دلیل آنکه حزب

جمهوری اسالمی (به عنوان بزرگترین تشکل
سیاسی سالهای اول انقالب) دربارهی آن
سکوت کرد و بقیهی سیستم هم همراهی نکرد،
فقط با مشارکت  01درصد واجدین شرایط
برگزار شد.

سیستم هم همراهی نکرد ،فقط با
مشارکت  01درصد واجدین شرایط برگزار
شد .و افراد منتخب شوراها در چند شهر
معدود ،بعد از سقوط دولت بازرگان،
اجازهی کار پیدا نکردند .هرچند از همان
روزهای نخست هم در بسیاری از شهرها
و اکثر روستاها ،به دلیل عدم استقبال
مردمی ،این نهاد پا نگرفت .تا اینکه در
سال  ،0733این اصول معطل ماندهی
قانون اساسی توسط دولت محمد خاتمی
اجرا شد .در  4/اردیبهشت  07/1هم،
انتخابات پنجمین دورهی آن برگزار خواهد
شد.

میکند“ .و حتی در اصل  ،014به ” شورای عالی استانها“،

به دلیل نقص در اصول مختلف مربوط به شوراها که در باال ذکر

حق پیشنهاد طرح به مجلس داده شده است” :شورای عالی

شد ،و نقص های ساختاری در ” قانون تشکیالت ،وظایف و
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اختیارات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

معدودی ار مقامات رده باال ،شرط مسلمان بودن و شیعه بودن،

 0735با اصالحات  “0714و همچنین نبود فرهنگ شورایی در

به طور صریح یا ضمنی ذکر شده است؛ مثل رهبری ،رئیس

ایران و کار

جمهوری ،رئیس

ش ک نی

قوهی قضاییه،

ن هاد های

فقهای شورای

م خ ت لف،

نگهبان ،اعضای

کار نا مهی

مجلسین شورای

شوراها در

ا سال می

و

ایران چندان

خبرگان (البته در

درخشان و

اصل  14قانون

قابل دفاع

ا سا سی،

5

نیست.

کرسی مجلس
به

چا لش
نا مزدی

اختصاصی برای

اقلیت های دینی و مذهبی در انتخابات شوراها

پیروان ادیانی مسیحی و زرتشتی و کلیمی در نظر گرفته شده

در چند روز باقی مانده به اعالم لیست نامزدهای انتخابات

است) .اما برای تصدی سایر مقامات ،صراحتی در قانون اساسی

شوراهای شهر در اردیبهشت  ،07/1احمد جنتی ،دبیر شورای

نیست .لذا هیچ منعی وجود ندارد که مثالً یک مسلمان سنی

نگهبان ،در نامهای و با استناد به یک سخنرانی از مرحوم آیت اهلل

مذهب و یا یک ایرانی زرتشتی ،به مقام وزارت برسد؛ به

خمینی ،بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی ،که خواستار رد صالحیت

خصوص وزارتخانه هایی که موضوعاتشان فنی و تخصصی

نامزدهای پیرو مذاهب و ادیان غیر شیعه اثنی
عشری در انتخابات شوراها شده است .از آنجا
که در الیحهی انجمن های ایالتی و والیتی
سال  ،0740نبود شرط مسلمان بودن نامزدها،
باعث اعتراض آیت اهلل خمینی و روحانیون
همفکر وی شد ،بد نیست این موضوع هم
مورد توجه قرار گیرد .همین یک مسئله به
خوبی نشانگر شکست نهاد شورا در ایران است
و این که نهادهای انتصابی در به شکست
شماره 72
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طور

کشاندن این نهاد دموکراتیک -که میتواند
فرهنگ دموکراسی در کشور را بسط دهد،-

در چند روز باقی مانده به اعالم
لیست نامزدهای انتخابات شوراهای
شهر در اردیبهشت  ،07/1احمد جنتی،
دبیر شورای نگهبان ،در نامهای و با

استناد به یک سخنرانی از مرحوم آیت
اهلل خمینی ،بنیانگذار نظام جمهوری
اسالمی ،که خواستار رد صالحیت
نامزدهای پیرو مذاهب و ادیان غیر شیعه
اثنی عشری در انتخابات شوراها شده
است.

است.
در انتخابات شوراها ،شورای نگهبان ،اختیاری
برای تعیین صالحیتها ندارد و نظارت بر این
انتخابات بر عهدهی مجلس است .به دلیل
تغییر در ترکیب مجلس در پی انتخابات 3
اسفند  ،07/4نامزدهای زیادی برای عضویت
در شوراهای شهرها تایید صالحیت شدهاند.
حتی خبرهایی مبنی بر تایید صالحیت عبداهلل
مومنی ،از فعاالن سرشناس جن بش
دانشجویی در دو دههی اخیر و زندانی
سیاسی سابق شنیده میشود .ظاهراً عدهای از

مقصر درجهی اول هستند.

نامزدهای پیرو ادیان و مذاهبی غیر از شیعه اثنی عشری هم

گفتنی است در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،فقط برای

تایید صالحیت شدهاند که این مسئله نگرانی حضرات شورای
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اسالمی کشور“ ،شرایط انتخاب شوندگان شوراها را احصاء کرده

شورای نگهبان و در مادهی  0/آن یک حق ویژه فراتر از قانون

است .اگرچه در بند ج این ماده ،شرط ”اعتقاد و التزام عملی به

اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است” :اعالم

اسالم و والیت مطلقه فقیه“ ذکر شده است ،اما در تبصرهی 0

مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با توجه به

ذیل این ماده صراحتاً آمده است که” :اقلیتهای دینی شناخته

اصل چهارم قانون اساسی ،در هر زمان که مقتضی باشد توسط

شده در قانون اساسی به جای اسالم باید به اصول دین خود

اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می یابد و تابع مدتهای

اعتقاد و التزام عملی داشته باشند“ .همین صراحت نشان

مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمیباشد “...این ماده از

میدهد که از نظر قانونگذار ،عضویت پیروان ادیان شناخته شده

آیین نامه حتی با مفهوم و منطوق اصل  4قانون اساسی هم قابل

در قانون اساسی ،در شوراها ،هیچ منعی
ندارد .همین قانون با همین تبصره ،در
سال  0735به تصویب مجلس و به تایید
شورای نگهبان رسیده است .و باید پرسید
چرا حضرات شورای نگهبان بعد از 40
سال تازه یادشان افتاده که این تبصره
خالف شرع است!؟ نص اصول  /4قانون

اساسی ،با این عمل شورای نگهبان در
تضاد آشکار است .این اصل مقرر میدارد:
”کلیهی مصوبات مجلس شورای اسالمی
باید به شورای نگهبان فرستاده شود.

”اعالم مغایرت قوانین و
مقررات یا موادی از آنها با شرع با
توجه به اصل چهارم قانون اساسی ،در
هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت
فقهای شورای نگهبان انجام مییابد و
تابع مدتهای مذکور در اصل نود و
چهارم قانون اساسی نمیباشد “...این
ماده از آیین نامه حتی با مفهوم و منطوق
اصل  4قانون اساسی هم قابل توجیه
نیست.

پرونده ی ویژه

مادهی  ” 41قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای

نمی تواند خالف آن تصویب شود ،اما در آیین نامهی داخلی

اندیشه

نگهبان را در پی داشته است.

از آنجا که قانون اساسی ،مادر همهی قوانین است و هیچ قانونی

توجیه نیست.
وانگهی حتی اگر بپذیریم که فرصت شورای
نگهبان برای بررسی قوانین از حیث انطباق یا
عدم انطباق با شرع ،نه  41روز که تا ابد هست،
باز هم با هیچ استداللی نمیتوان پیروان سایر
ادیان را از نامزدی و حتی عضویت در شورای
شهر منع کرد؛ چون بر طبق اصل  011قانون

اساسی ،هیچ یک از وظایف شوراهای شهر،
جنبهی دینی و شرعی ندارد و عمدتاً تخصصی
است .حتی استناد شورا به یک سخنرانی آقای
خمینی ،برای لغو تبصرهی  0ماده  41قانون

شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ

” قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور“

وصول از نظر انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسی مورد

هم درست نیست؛ این صرفاً یک سخنرانی است نه یک فتوای

بررسی قرار دهد و چنان چه آن را مغایر ببیند ،برای تجدید نظر

رسمی فقهی.

به مجلس بازگرداند ،در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا

یکی از ایرادات قانون اساسی (در کنار انبوه ایرادات) ،نبود مرجعی

است“؛ و بالفاصله در اصل  /5تصریح میدارد” :در مواردی که

برای تجدید نظرخواهی از تصمیمات شورای نگهبان در رابطه با

شورای نگهبان مدت  01روز را برای رسیدگی و اظهار نظر

تفاسیرش از قانون اساسی است .بر طبق اصل  ،/1تفسیر قانون

نهایی کافی نداند ،می تواند از مجلس شورای اسالمی حداکثر

اساسی بر عهدهی شورای نگهبان است و اگر کسی در حال حاضر

برای  01روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود“؛ یعنی

بخواهد از تفسیر موسع این شورا از اصل  4قانون اساسی و و قائل

نهایت فرصت شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس در

شدن اختیار ابدی برای لغو همهی قوانین به دلیل عدم انطباق آن

مورد انطباق یا عدم انطباق آن ها با قانون اساسی و موازین

با شرع توسط شورای نگهبان ،شکایتی کند ،مرجعی برای آن

شرعی ،نهایتاً  41روز است نه  41سال!

وجود ندارد.
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بسط مفاهیم برابریخواهی در کل کشور و تمرکززدایی از تهران
هرچند در اخبار مربوط به انتخابات شوراها سخن از افزایش

زنان

ساقی لقایی
فعال حقوق زنان

چشمگیر حضور زنان در میان است و طبعاً باور این اخبار دلخواه
هر فرد برابریخواهی است ،اما بر اساس همین آمار منتشر شده،
متاسفانه نمیتوان گفت حضور زنان افزایش قابل توجهی داشته

حضور اجتماعی زنان در عرصههای مختلف بعد از انقالب  ۴۰۴۱و

است .بر اساس آمار منتشر شده ،ثبت نام نامزدها در انتخابات

قدرت گرفتن جمهوری اسالمی دستخوش دگرگونی شد .از

شوراها نسبت به دور پیشین رشدی  ۴۱درصدی داشته ،در حالی

اجباری شدن حجاب تا حذف زنان از برخی مشاغل مثل قضاوت و

که رشد حضور زنان نسبت به دور قبل کمتر از یک درصد است.

وزارت و پستهای کلیدی مدیریتی .در واقع هر آنچه که زنان در

یعنی داوطلبان زن در دور قبل  5/4درصد از کل داوطلبان را

زمینه های مختلف با کد یمین و عرق جبین به دست آورده بودند،

تشکیل میدادند و در این دوره  1/7درصد از کل داوطلبان زن

از دست رفت و دست یابی به حقوق برابر دچار عقبگرد تاریخی

هستند.

تلخی شد که تاکنون نیز ادامه دارد.

مطابق آمار رسمی وزارت کشور  ۹۴۱هزار و  ۱۹۴نفر برای

مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران بعد از جمهوری

انتخابات دور پنجم شوراهای شهر و روستا ثبت نام کردهاند که

اسالمی ،پس از دوم خرداد  ۴۰۱۱و روی کار آمدن دولت خاتمی

از این میان  ۴۱هزار و  ۴۴۴نفر زن هستند .یعنی  1/7درصد زن

دوباره بر سر زبانها افتاد و با شکل گیری و فعالیت سازمانهای

در مقابل  /7/3درصد مرد رقابت خواهند کرد که رقابتی کامالً

مردم نهاد از سر گرفته شد؛ اما از همان آغاز با مخالفت ها و

نابرابر است.

سنگاندازی های پرتعداد گوناگون روبهرو شد .پیوستن ایران به

بر اساس این آمار تعداد داوطلبان زن برای شوراهای شهر ۱

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ،با وجود تالش های

هزار و  ۱۱۰نفر و تعداد داوطلبان مرد  ۱۴هزار و  ۴۱۴نفر است.

بسیار به نتیجه نرسید و با تغییر دولت نه تنها به فراموشی سپرده

در عین حال  ۴۴هزار و  ۴۱۹زن برای عضویت در شوراهای

شد ،بلکه جای آن را قوانین تبعیضآمیزتر از آنچه پیش از آن

روستایی داوطلب شدهاند که باید در مقابل  ۹۹۴هزار و  ۰۲۴مرد

وجود داشت ،گرفت .قوانینی که هرچند با نام ”حمایت از خانواده“

رقابت کنند.

مطرح شد ،اما در واقع با بسط نابرابری نابودی بیشتر نهاد خانواده

اما آن چه امیدوارکننده است نگاهی به جدول آمار میزان رشد

را نیز به دنبال داشت.

نامزدهای زن به تفکیک استان هاست که نشان میدهد در

اما فعاالن حقوق زنان در ایران طی این سالها بیکار و منفعل

برخی استان ها مثل سیستان و بلوچستان ،ایالم ،یزد ،آذربایجان

نماندند و با بردن مفاهیم برابری خواهی به بطن جامعه ،بذری

غربی و البرز رشد کاندیداتوری زنان بیش از  ۴۴تا یکصد

کاشتند که با وجود سرکوب و تحدید و تبعیضهای مضاعف ،دارد

درصد بوده و در استان لرستان ثبت نام زنان در شوراهای

جوانه میزند .نمونهاش حضور زنان به عنوان نامزدهای انتخاباتی

روستایی رشد  ۲۱درصدی داشته است و این به معنای بسط

شماره  72شوراهای شهر و روستاست؛ آن هم نه از نظر رشد چشمگیر“ی که

مفاهیم برابریخواهی به بطن جامعه در کل کشور و تمرکززدایی

در برخی اخبار به آن اشاره شده ،بلکه از منظر تداوم مسیر رو به

از تهران است .ثبت نام صد در صدی زنان در یکی از روستاهای

باالی نمودار حضور زنان در شوراها.

جنوب شرق کشور در پی عملکرد قابل دفاع نمایندگان زن
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اعتماد عمومی به مدیریت زنان است و چه خوب است اگر زنانی

است که شوراها و به ویژه زنانی که به شوراها راه مییابند بر

که به شوراهای شهرهای بزرگ راه می یابند نیز در این دوره

عهده دارند.

عملکرد درخشانی داشته باشند.

افزایش تعداد داوطلبان در شهرهایی به جز کالنشهرها ،نشان از

اجتماعی زنان هرچند به خودی خود

سیاسی اجتماعی زنان و همچنین توسعهی

حائز اهمیت است ،اما در کنار کیفیت
حضور آنان معنایی دوچندان می یابد.
حضور زنان در شوراها به عنوان
نهادهای رسمی غیرسیاسی ،در صورت
داشتن نگرش برابریخواه و تبعیضزدا،
می تواند فضای شهری را به برابری
نزدیک تر کند .ایجاد فضای امن برای
حضور اجتماعی زنان تنها یکی از
وظایف شوراها در قبال نیمی از جمعیت
هر شهر و روستایی است .به طور مثال

افزایش نسبت مشارکت سیاسی و اجتماعی
زنان هرچند به خودی خود حائز اهمیت است،
اما در کنار کیفیت حضور آنان معنایی دوچندان

مییابد .حضور زنان در شوراها به عنوان
نهادهای رسمی غیرسیاسی ،در صورت داشتن
نگرش برابریخواه و تبعیضزدا ،میتواند فضای
شهری را به برابری نزدیکتر کند .ایجاد فضای
امن برای حضور اجتماعی زنان تنها یکی از
وظایف شوراها در قبال نیمی از جمعیت هر شهر
و روستایی است.

فضاهایی مثل ورزشگاهها که ورود زنان
برای تماشای مسابقات به آن ها ممنوع است و یا آزادی زنان

فکری آن مناطق و اعتماد مردم برای
سپردن مدیریت شهری به زنان است.
درسی که فعاالن فضای انتخاباتی در
کالنشهرها نباید از آن غافل بشوند.
رشد یک درصدی داوطلبان زن در
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا
به معنی افزایش یک درصدی حضور آنان
در شوراها نیست .هنوز فرصت باقی است
و این به نگرش زنان شرکت کننده و
هوشمندی گروه ها و احزاب فعال در

انتخابات در یارگیری ها و ائتالف های
انتخاباتی بستگی دارد.

برای

با وجود ثبت نام

ورزش ها یی

نه چندان زیاد

ثل

زنان ،بر اساس

دوچرخه سواری

ت جر به های

در سطح شهر

پ ی ش ین

از تبعیض های

ا ن ت خا با تی،

اجتماعی آشکار

ا ن ت خاب

و غ یرقا نونی

چشمگیر زنان

علیه زنان است

دور از انتظار

که رفع آن از

نیست ،هرچند

یف

برای ا ظ هار

م

و

ظا

شورا ها ست.

عکس از مهر

کاری از میثم آقاسیدحسینی

هم چنین برچیدن نهادهای سرکوبگر مثل گشت ارشاد که

زنان

افزایش نسبت مشارکت سیاسی و

تجربهی موفق نمونه های پیشین حضور

پرونده ی ویژه

شوراهای دور فعلی ،نشان از استقبال مردم از شایستهساالری و

کارشان تجاوز به حریم آزادی فردی زنان است ،از دیگر وظایفی

باید تا  ۹۲اردیبهشت منتظر ماند.
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احمد حکیمی پور :نمرهی عملکرد نظارتی شورای شهر تهران زیر  01است

گفتگو

ضابطه هستیم .به هر صورت نهادهای مدنی و سیاسی باید یک
گفتگو از علی کالئی
احمد حکیمی پور ،سیاستمداری است که به جز حضور در

چهارمین دوره از مجلس شورای اسالمی و عضویت در شورای
مرکزی مجمع نمایندگان ادوار مجلس ،در دورهی اول و چهارم
(دوره ی کنونی) شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز عضو شورای
شهر تهران بوده است.
دبیرکل حزب اراده ملت ایران که نامزد پنجمین دورهی انتخابات
شوراهای شهر و روستا نیز شده است ،در گفتگوهای پیشین خود
همواره انتقادات بسیاری را متوجه شهرداری تهران و سردار
قالیباف دانسته است.
خط صلح در گفتگویی اختصاصی با دکتر احمد حکیمی پور ،به
تجربیات وی به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تهران پرداخته
و به منظور بهبود عملکرد و تاثیرگذاری شوراها بر صحنهی
اجتماع و مدیریت از وی سواالتی پرسیده است .در این گفتگو به
نقدها و پیشنهادات آقای حکیمی پور در دو بخش انتخابات و
عملکرد نظارتی شوراها جهت راهگشایی نیز پرداخته شده است.

مرحله قبل از ثبت نام حضور داشته باشند و یک انتخاب درون
جریانی و درون سازمانی شکل بگیرد تا افراد مستقیماً به
عرصهی انتخابات ورود نکنند .این اشکال بزرگی است که وجود
دارد و معتقدم بر این اساس باید قانون انتخابات ایران اصالح
شود تا از شخص محوری به سمت سازمان و حزب و نهاد
محوری برود.
ما باید برنامهریزی ها را مد نظر قرار دهیم .فضاهای هیجانی
انتخاباتها زود گذر است .باید معلوم شود که افراد چه میگویند
و قرار است در آینده چه کاری انجام دهند .کسی که خودش را
در معرض انتخابات قرار داده ،بعد از آن هم باید اعمال و
رفتارش مورد ارزیابی جامع قرار گیرد .باید معلوم باشد که چه

تحویل میگیرد و چه میخواهد تحویل دهد .من اسم شفافیت
در این زمینه را ” برنامه محوری“ می گذارم .یعنی مردم هم
بیشتر به برنامهها رای دهند و نه به شخص .رای مردم نباید
هیجانی و براساس شعارهای پوپولیستی و به اشخاصی باشد که
دوره ی کار با یک نهاد مدنی را نگذراندند و صرفاً با تکیه بر
محبوبیت هایی که در زمینه های دیگر کسب کردند ،میآیند و
خودشان را در معرض حوزههایی قرار میدهند که شاید اساساً

جناب حکیمی پور ،از آنجا که شورا جزوی از سیستم

توان کارآمدی در آن حوزه نداشته باشند .البته هیچ اشکالی ندارد

مدیریت کشور و نهادی برای تاثیرگذاری مردم بر

که هنرمند ،بازیگر ،ورزشکار یا هر فردی بیاید و در معرض

سرنوشت خود تلقی میشود ،شما به عنوان عضوی از شورای شهر

انتخاب قرار بگیرد .در واقع این مسئله منع قانونی ندارد اما

تهران چه ضعفها یا کاستیهایی را در پروسهی ثبت نام ،گزینش

می خواهم بگویم که این افراد باید مدت زمانی را هم در

و انتخابات شوراها شاهد بودید؟

نهادهای واسط بین دولت و ملت که کارشان تمرین دموکراسی

به نظر من ساختار انتخابات در ایران باید تغییر کند و مثل بسیاری

در جامعه است ،فعالیت کرده باشند .باالخره باید به نحوی با این

شماره  72از کشورهای دنیا شود .اما به طور کلی ،بزرگترین ضعف این است

امور و کارهایی که اسم آن را ”فرهنگ کار جمعی“ میگذارم،

که سیستم انتخابات ایران حزبی نیست و ما چه در انتخابات

خو گرفته باشند .باید سابقه داشته باشند و بدانند که این محیط

شوراها و چه مجلس و ریاست جمهوری ،شاهد ثبت نامهای بی

کار[شوراها] با محیطهایی که قبالً در آنها مشغول به فعالیتی

اردیبهشت
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تفاوت در گزینش و تایید

همین مسئله کمک میکند که تمامی

صال ح یت در ان ت خا بات

در انتخابات شوراها نسبتاً نظارت کم است و خیلی سلیقه ها و همهی عالقمندان این
در خصوص کاندیداها سختگیری نمیشود .دلیل شانس را داشته باشند و به نظر من

شوراها و انتخابات مجلس شورای
اسالمی عمدتاً در چیست؟

به هر حال در انتخابات شوراها نسبتاً سیاسی نیست و به حوزهی اجتماعی و خدمات برای
نظارت کم است و خیلی در خصوص مردم مربوط میشود .به همین خاطر اینجا انتخابات

این امتیاز بزرگی است.
شما به دو بحث تحزب و

گفتگو

هم آن است که جنس کار فرق میکند؛ امر ،امرِ

پرونده ی ویژه

بودند ،متفاوت است.

شاهد امکان رقابت و تنوع کاندیداها به نسبتِ بیشتری بودیم.

جامعهی مدنی اشاره

کاندیداها سختگیری نمی شود .دلیل جنس سیاسی ندارد و از همان اول نظارتش را سخت کردید .این دو مشخصه طی روندی
هم آن است که جنس کار فرق نگرفتند و در نتیجه مجلس شورای اسالمی ناظر این که از شورای شهر اول تا امروز شاهد

می کند؛ امر ،امرِ سیاسی نیست و به موضوع است .از همان اول که شوراها شکل گرفتند ،آن بودید ،چه سیری را طی کرده
حوزهی اجتماعی و خدمات برای مردم ما شاهد امکان رقابت و تنوع کاندیداها به نسبتِ است؟
مربوط میشود .به همین خاطر اینجا

بیشتری بودیم .همین مسئله کمک میکند که

انتخابات جنس سیاسی ندارد و از تمامی سلیقهها و همهی عالقمندان این شانس را
همان اول نظارتش را سخت نگرفتند و داشته باشند و به نظر من این امتیاز بزرگی است.
در نتیجه مجلس شورای اسالمی ناظر

این موضوع است .از همان اول که شوراها شکل گرفتند ،ما

تفاوتهایی بوده و بر اساس آنچه که
من در زندگی شهری هم می بینم،
تغییرات محسوسی اتفاق افتاده است.
اکثر مسائلی که مراجعین ما در

شورای شهر اول مطرح میکردند ،دغدغه های شخصی را در
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عکس از تسنیم

26

گفتگو
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برمی گرفت .مثالً یا مشکالت مربوط به ساختمانشان را مطرح

پیگیر این مسائل شکل گرفته است .همهی این ها نشان

می کردند ،یا در رابطه با اشتغال مراجعه میکردند ،یا در پی

میدهد که تغییر مردم از ” شهرنشین“ به ” شهروند“ در حال

گرفتن تخفیف در پرداخت عوارض به شهرداری بودند .اما در

شکلگیری است .همان طور که میدانید ،هر کسی که در شهر

حال حاضر و در دورهی چهارم -که داریم به پایان آن میرسیم-

زندگی می کند ،لزوماً شهروند نیست و شهروند کسی است که

 ،احساس می کنم تفاوت های کیفی بسیاری ایجاد شده و

به حقوق خودش مسلط است و میداند چگونه باید آن حقوق را

دغدغه های مراجعین عمدتاً غیرشخصی و مربوط به شهر و

دنبال کند .بخشی از این مسائل را باید از آثار نهاد شورا طی

مسائل عمومی شهر است .من اسم این را فرهنگ ”مطالبهگری“

چهار دوره -ولو کم -و همچنین نهادهای شورایاری دانست.

گذاشتم .در واقع فرهنگ نظارت
اجتماعی در طی این مدت در تهران
رشد کرده است .این رشد هم نتیجهی
چهار دوره شورای شهر در تهران و
هم چنین نقش نهادهای شورایاری در
این شهر است .در حال حاضر ما از
طرفی شاهد رشد کیفی فرهنگ
مطالبه گری و مشارکت جویی ،و از
طرف دیگر خواستار شفافیت و پیگیر

مطالبات عمومی شهر بودن ،هستیم.
شوراها را در این زمینه بسیار موثر
میدانم و خصوصاً انتخابات دورهی
اخیر که بسیار پویاست و خیلی ها
احساس کردهاند که باید به این عرصه
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حضور زنان در انتخابات

در حال حاضر و در دورهی چهارم -که

داریم به پایان آن میرسیم ،-احساس میکنم
تفاوتهای کیفی بسیاری ایجاد شده و دغدغههای
مراجعین عمدتاً غیرشخصی و مربوط به شهر و مسائل
عمومی شهر است .من اسم این را فرهنگ
”مطالبهگری“ گذاشتم .در واقع فرهنگ نظارت
اجتماعی در طی این مدت در تهران رشد کرده است.
این رشد هم نتیجهی چهار دوره شورای شهر در
تهران و همچنین نقش نهادهای شورایاری در این
شهر است .در حال حاضر ما از طرفی شاهد رشد
کیفی فرهنگ مطالبهگری و مشارکت جویی ،و از
طرف دیگر خواستار شفافیت و پیگیر مطالبات
عمومی شهر بودن ،هستیم.

شوراها و به عنوان عضوی
از این نهاد را چگونه ارزیابی میکنید؟
آیا میزان حضور زنان در شوراها را کافی
میدانید؟
علیرغم تالش هایی که شده و
فعالیتهایی که به خصوص در سالهای
اخیر شدت گرفته است تا زنان در
عرصههای عمومی حضور پر رنگتری

داشته باشند ،ما کماکان این عقب
ماندگی را داریم و شاهد چنین تعادلی در
جامعهمان نیستیم .به نظر من این امری
است که به مرور اتفاق خواهد افتاد و ما
شاهد این هستیم که حضور زنان در این

ورود پیدا کنند .شورا شناخته شده و جا افتاده است و مطمئناً

عرصه ،سال به سال سیر صعودی خودش را طی میکند .با این

انتخابات این دوره هم ،نسبت به دوره های قبلی پر شورتر و

حال در شوراها اتفاقاً زنان حضور خوب و فعالی دارند .در این

رقابتیتر خواهد بود.

دوره هم زنان کاندیدا زیاد هستند و به هر حال تالش اصالح

این مسائل را به عنوان نقاط قوت میبینم .نهادسازی به نوعی

طلبان این است که به نوعی خانمها را بیاورند.

شکل گرفته است .ان.جی.او ها بیشتر و فعالتر شدند .مثالً ما

فکر میکنم جدا از این نکتهی مهم که زنان باید قبل از ورود

در دورهی اول هیچ ان.جی.او ای در خصوص مسائل گردشگری

به شوراها ،به حوزهی فعالیت های اجتماعی آشنا باشند ،باوری

و بناهای تاریخی در تهران نداشتیم .اما در حال حاضر این قبیل

است که باید در خودشان به وجود بیاید .صحبتی مرحوم

سازمان ها زیاد شدند ،با هم اتحادیه تشکیل دادند و در ارتباط

هاشمی [اکبر هاشمی رفسنجانی] در این خصوص میکردند و

هستند .یعنی در خصوص دغدغههایی از قبیل بحث آلودگی هوا،

آن این بود که زنان خودشان به خودشان رای نمیدهند .زنان

محیط زیست و فضای سبز و آسیبهای اجتماعی که برای مردم

باید خودشان به این باور برسند که در صحنه حضور داشته

به وجود آمده و نسبت به آن حساس شدند ،نهادهای غیر دولتی

باشند؛ اگر چنین شود ،نصف جامعه زن است و قطعاً رای
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گفتگو
احمد حکیمی پور در کنار حسن روحانی

می آورند .چنین باوری متاسفانه هنوز در خود جامعهی زنان

به هر حال جایی که بنگاه اقتصادی باشد و در آن درآمد و پول و

ایجاد نشده است .این یک مسئلهی فرهنگی است که باید به

امتیازات باشد ،زمینهی سواستفاده و فساد هم بیشتر است .در

تدریج پیش برود و نمی توان با یک
قانون یا بخشنامه آن را حل کرد .البته
نهادها هم باید به تدریج فضا را باز کنند
تا باالخره این پیوند برقرار شود .از طرف
دیگر هم هرچه از تهران و شهرهای
بزرگ ایران دورتر شویم ،به دلیل سیر
کردن در فضاهای سنتی ،حضور زنان
کمتر هم میشود .به هر حال ،همان طور
که گفتم تا بتوانیم به یک نقطهی تعادل
برسیم ،زمان خواهد برد.
اخبار زیادی از وجود فسادها
به خصوص رانت خواری و

جایی که بنگاه اقتصادی باشد و در
آن درآمد و پول و امتیازات باشد ،زمینهی
سواستفاده و فساد هم بیشتر است .در اینجا
هم گردش مالی باالست و به نوعی برای
کسانی که قصد سواستفاده دارند ،اغواگر است.
همچنین نباید فراموش کرد که آدم خوب و بد
و کسانی که سو استفادهچی هستند ،در هر

جایی ممکن است پیدا شود .پس در مورد
چرایی آن ،میتوان گفت قابل درک است .اما
مهم این است که کاری شود تا این اتفاقات
نیفتد.

اینجا هم گردش مالی باالست و به نوعی
برای کسانی که قصد سواستفاده دارند،
اغواگر است .همچنین نباید فراموش کرد
که آدم خوب و بد و کسانی که سو
استفاده چی هستند ،در هر جایی ممکن
است پیدا شود .پس در مورد چرایی آن،
میتوان گفت قابل درک است .اما مهم این
است که کاری شود تا این اتفاقات نیفتد.
اولین مسئله این است که بایستی مسئلهی
فساد را سیاسی و جناحی نکرد .اگر این
مورد سیاسی و جناحی شود ،برای کسانی
که دنبال سواستفاده و رانت هستند ،یک

فسادهای اقتصادی در شوراهای شهرهای مختلف تاکنون

سپر فعالیت فراهم میشود و پشت طیف بندیهای سیاسی پنهان

منتشر شده است .به نظر شما چرا این فساد وجود دارد و چرا

می شوند .بحث بعدی هم این است که باالخره برای این اتفاق

نوع آن عمدتاً اقتصادی است؟

باید نظارتمان را از ”نظارت موردی“ به سمت ”نظارت فرایندی“
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بیاوریم .نظارت موردی بیش تر نظارت بعد از اتفاق است که

به وجود بیاید که اعضای شورا ،به صورت آنالین و هر زمانی

چندان چاره ساز نیست و فقط هشدار دهنده است .اما نظارت

که خواستند به آن دسترسی داشته باشند؛ ببینند مثالً در فالن
معامله تشریفات قانونی رعایت شده است یا نه .سیستمی که

نظارت موردی بیشتر نظارت بعد از اتفاق است که

مرتب گردش پذیر و رصد پذیر باشد و اعضای شورا آن را زیر

چندان چاره ساز نیست و فقط هشدار دهنده است.

نظر داشته باشند .اما در حال حاضر ما عمدتاً مسائلی را در نظر

اما نظارت فرایندی ،نظارت قبل از اقدام است و اجازه

میگیریم و رصد میکنیم که اتفاق افتاده است .در واقع کسی

نمیدهد که اساساً فساد و مناسبات رانتی شکل گیرد.

میآید و موردی را به شورا گزارش و یا شکایت می کند ،و

بر همین اساس ما در دورهی چهارم دنبال ایجاد چنین

درست یا غلط بودن آن رصد میشود .مثالً همسایهای زنگ

نظارتی بودیم و یک کمیسیون ویژه هم برای آن

میزند و میگوید در کنار خانهی ما دارند درختی را اره میکنند

تعریف کردیم که آن را شکل دهد؛ با این حال این

و بعد باید عضو شورای شهر برود و این مسئله را ببیند .این

موضوع در پایان دوره [دورهی چهارم شورای شهر

سبک که نظارت موردی است ،دیگر جواب نمیدهد و مشکل

تهران] ،از نظر بنده موفق نبوده و هنوز به نتیجهای

شهر تهران را حل نمیکند .باید همهی فرایندهای کار شفاف و

که به دنبال آن بودیم ،نرسیدهایم .باید بیشتر کار

قابل دسترسی باشد .متخصص یک داشبرد نظارتی را طراحی و

کرد تا این نظارت فرایندی نتایج خودش را بیشتر

در اختیار اعضای شورا قرار دهد که آنها بتوانند عملکرد بهتری

نشان دهد.

داشته باشند .در دورهی چهارم گفتند که همهی این طرحها را
شهرداری دیده و در اختیار اعضا قرار خواهد داد .اما ما عمالً
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فرایندی ،نظارت قبل از اقدام است و اجازه نمیدهد که اساساً

یکی از کارکردهای اساسی شورا ،نظارت

فساد و مناسبات رانتی شکل گیرد .بر همین اساس ما در دورهی

است .این نظارت باید بر اساس اطالعاتی که دریافت

چهارم دنبال ایجاد چنین نظارتی بودیم و یک کمیسیون ویژه هم

میکنیم ،اعمال میشود .باید با فرایندهایی از ارائهی

برای آن تعریف کردیم که آن را شکل دهد؛ با این حال این

اطالعات موسسین درآمد و هزینه ،سیستمی به وجود

موضوع در پایان دوره [دورهی چهارم شورای شهر تهران] ،از نظر

بیاید که اعضای شورا ،به صورت آنالین و هر زمانی که

بنده موفق نبوده و هنوز به نتیجهای که به دنبال آن بودیم،

خواستند به آن دسترسی داشته باشند؛ ببینند مثالً در

نرسیدهایم .باید بیش تر کار کرد تا این نظارت فرایندی نتایج

فالن معامله تشریفات قانونی رعایت شده است یا نه.

خودش را بیشتر نشان دهد.

سیستمی که مرتب گردش پذیر و رصد پذیر باشد و

شما در گفتگوهای پیشین خودتان گفته بودید که

اعضای شورا آن را زیر نظر داشته باشند .اما در حال

شورای شهر از بدو شکلگیریاش در انجام وظیفهی

حاضر ما عمدتاً مسائلی را در نظر میگیریم و رصد

نظارتی خود موفق و کارآمد نبوده است .مکانیزم پیشنهادی شما

میکنیم که اتفاق افتاده است .در واقع کسی میآید و

به عنوان فردی که تجربهی حضور در این صحنه و برخورد با

موردی را به شورا گزارش و یا شکایت میکند ،و

مشکالت را داشته ،چیست؟

درست یا غلط بودن آن رصد میشود.

یکی از کارکردهای اساسی شورا ،نظارت است .این نظارت باید بر
اساس اطالعاتی که دریافت می کنیم ،اعمال می شود .باید با

دیدیم که این اتفاق نیفتاد و دوستان برای اینکه دوباره کاری

فرایندهایی از ارائهی اطالعات موسسین درآمد و هزینه ،سیستمی

نشود و هزینهی دیگری تحمیل نشود ،گفتند عیبی ندارد .پس
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آن ها را ببینند .اما در عمل دیدیم که چنین اتفاقی صورت

نزدیم و به عقب هم حرکت نکردیم .در واقع کارهایی صورت

نگرفت .خود شورا هم دنبال این کار

ما در اولین دورهی شورا ،طرحی را دنبال

نرفت .مسئلهی دیگر هم این است
که باید عملکرد شورا به صورت
چطور مردم می توانند بر
خود شوراها نظارت داشته
باشند؟
این حق مردم است که بدانند .ما در
اولین دورهی شورا ،طرحی را دنبال
می کردیم که خواستار آن بود تا
مذاکرات شورا به صورت مستقیم از
تلوزیون پخش شود و هر هفته صدا
و سیما در شبکهی تهران زمانی را به

میکردیم که خواستار آن بود تا مذاکرات شورا به
صورت مستقیم از تلوزیون پخش شود و هر هفته
صدا و سیما در شبکهی تهران زمانی را به بررسی
عملکرد یکسالهی شورا اختصاص دهد که مردم
بتوانند آن را ببینند .این طرح ،طرح خوبی بود و این

حق را به مردم میداد اما دوستان برخورد خوبی
نکردند و به بهانهی صرفه جویی ،آن را رد کردند.
اما این عین حق مردم است که اتفاق نیفتاد .شورا
هم تابع رای اکثریت است و به هر حال ما در اقلیت
بودیم و طرحمان ابتر ماند؛ همانطور که
طرحهای دیگری هم هیچ وقت به نتیجه نرسید.

بررسی عملکرد یکسالهی شورا اختصاص دهد که مردم بتوانند

عقب هستیم .من فکر میکنم در بعد
نظارت ما باید وقت بیشتری بگذاریم و
در بعد قانونگذاری سرعت را کم کنیم.
دیگر ما به حد کافی مصوبه داریم .اینکه
این ها را پیگیری و نتایجشان را بررسی
کنیم ،بهتر جواب خواهیم گرفت تا اینکه
بخواهیم مصوبات ،طرح ها و لوایح جدید
داشته باشیم .اگر مثالً بنده اختیاری داشته
باشم ،کالً تعداد جلساتی که دنبال
مصوبات و لوایح است ،کم می کنم و
بیشتر به نظارتهایی که دورهای است و
به رصد کردن سیستم شهرداری از

نزدیک بها میدهم.

آن را ببینند .این طرح ،طرح خوبی بود و

نمرهی شورای شهر تهران از نظر نظارتی زیر

این حق را به مردم میداد اما دوستان

 01است اما به لحاظ قانونگذاری ،گذراندن

برخورد خوبی نکردند و به بهانهی صرفه

نمرهی شورای شهر تهران از نظر نظارتی طراحها و لوایح و مصوبات ،نمرهاش باالی 05
زیر  01است اما به لحاظ قانونگذاری ،است .من بارها هم گفتهام که باید بین

مردم است که اتفاق نیفتاد .شورا هم

گذراندن طراحها و لوایح و مصوبات،

تصمیمات و انجام آن یک رابطهی تعادلی

تابع رای اکثریت است و به هر حال ما

نمرهاش باالی  05است .من بارها هم

برقرار کرد .در مورد انجام تصمیمات عقب

جویی ،آن را رد کردند .اما این عین حق

گفتگو

شفاف به گوش مردم برسد.

گرفته ،اما نسبت به وضعیت مطلوب هنوز

پرونده ی ویژه

”پسورد“ را بدهید و بگذارید اعضای شورا ورود کنند و همهی

وضعیت گذشته بهتر است و ما حرکتی رو به جلو داشتیم .در جا

در اقلیت بودیم و طرحمان ابتر ماند؛ گفتهام که باید بین تصمیمات و انجام آن هستیم و باید بیشتر تالش کنیم.
اگر در پایان نکتهای مد نظرتان
همانطور که طرحهای دیگری هم هیچ یک رابطهی تعادلی برقرار کرد .در مورد
وقت به نتیجه نرسید.
عملکرد چهارمین دورهی

انجام تصمیمات عقب هستیم و باید بیشتر

است ،بفرمایید.
من امیدوارم دوره به دوره به آن شورایی که

تالش کنیم.

شوراها را چطور ارزیابی

در قانون اساسی است و به عنوان رکنی از

می کنید و اگر قرار باشد به آن نمرهای

تصمیم گیری در ادارهی امور تاکید شده است،

بدهید ،آن نمره چند خواهد بود؟

نزدیکتر شویم.

من مسائل را نسبی میبینم و عقیده دارم که نمیتوان مطلق
قضاوت کرد .از نظر من وضعیت شورا در حال حاضر به نسبت

با تشکر از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.
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اندیشه

پرونده ی ویژه

شوراها؛ شورآفرین یا یاس آور!؟
عملی نمی شود .مگر در سنندج که این شورای نیم بند تشکیل
رضا علیجانی

شد ،ضرری به جایی رسید .و میبینیم آنجا نسبتاً از همهی
منطقه کردستان آرامتر است یعنی گروهها و افراد دست اندرکار

روزنامه نگار

این طور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگه ما چه کاره

از شورای طالقانی تا هیات مدیره شهردایها

هستیم؟! شما هیچ!! بروید دنبال کارتان ،بگذارید این مردم

برای نسل من کلمهی ”شورا“ بسیار شورانگیز بوده است .امروزه

مسئولیت پیدا کنند.

اما چه احساسی روی آن دارم؟

امیدواریم که همهی ما هشیار بشویم .فرد ،فرد ،مسئولیت قبول

”پیام طالقانی شهادت است و شورا“؛ این شعار که طالقانیِ زود از

بکنیم و خودرایی و خودخواهی را کنار بگذاریم ،گروه خواهی،

دست رفتهی ما با آن تا بهشت زهرا بدرقه شد ،هم رنگی از دوران

فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای نخواسته استبداد زیر

انقالب دارد و هم بویی از دوران استقرار .شهادت یادآور

پردهی دین را کنار بگذاریم و بیاییم با مردم ،با دردمندها ،با رنج

تالشهای با تمام وجود و پر هزینهی گذشته بود در نفی ستم و

کشیده ها ،با محروم ها هم صدا بشویم .خداوند همهی ما را

استبداد و شکنجه و زندان و اوین؛ و شورا سودایی بود که در

بیامرزد“.

سرهای پرشور میپرورید .اما شورا در شعار بدرقهی طالقانی رنگ

طالقانی درست تشخیص داده بود انحصار و استبدادی زیر

و بوی گله و اعتراض به وضع موجود هم داشت .شعاری بود علیه

پردهی دین در حال شکل گیری بود.

انحصارطلبی جریان قدرتمندی در حکومت در حال استقرار .چرا

اما ”شورا“ی طالقانی شورایی بود که آرمان خواهانه میخواست

که طالقانی در آخرین سخنرانی خویش در نماز جمعهای که از

همهی تصمیم گیری ها دربارهی زندگی جمعی را تا حداکثر

جنس دیگر بود ،چنین گفته بود:

امکان همگانی کند .ولی هر آرمانی نیاز به مدلی برای اجرا دارد.

” صدها بار من گفتم که مسئلهی شورا از اساسی ترین مسائل

دموکراسی شورایی که طالقانی و شاید نسل پرشماری از آرمان

اسالمی است؛ حتی پیغمبرش با آن عظمت میگوید ،با این مردم

خواهان در ذهن می پروریدند نیز نیامند ،مدل بود .عمر بعد از

مشورت کن ،به این ها شخصیت بده ،بدانند که مسئولیت دارند،

انقالب طالقانی بس کوتاه و حسرت انگیزتر از آن بود که

متکی به شخص رهبر نباشند ،ولی نه اینکه نکردند ،میدانم که

فرصتی برای اهتمام به این امر مهم به او و دوستدارانش بدهد.

چرا نکردند ،هنوز هم در مجلس خبرگان بحث میکنند در این

بعد از آن هم این مهم در کشاکش حوادث روزگار رو به

اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده بشود :باید ،شاید ،یا

فراموشی رفت .تا آن هنگام دموکراسی شورایی در سطح جهان

اینکه می توانند .علی می فرمود :من استبد برایة هلک :هر که

عمدتاً نام پرزرق و برق و روکشی بود که در بلوک شرق بر

استبداد کند ،در کارهای خودش هالک میشود .من شاور الرجال

انحصار و استبداد حزبی کشیده شده بود .کاربردش در برخی

شارکهم فی عقولهم :وقتی من یک دید دارم ،با یک نفر از شما ،با

کشورهای جهان سومی هم چون لیبی هم مضحک تر از این

شماره  72ده نفر وقتی مشورت می کنم ،ده دید پیدا می کنم ،ده عقل به

حرف ها بود .هر چند از دور دل می برد ،اما از نزدیک زهره

عقل خودم ضمیمه میکنم .چرا نمیشود؟ نمیدانم! امام دستور

می ترکاند .سواد و حوصلهی فعاالن سیاسی و روشنفکری و

میدهد ،ما هم فریاد میکشیم ،دولت هم تصویب میکند ،ولی

پیش فرضهای سفت و سختشان نیز کمتر مجال میداد که به
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کشورهای اسکاندیناوی) توجه کند و سر این نسل شلوغتر از

بدین ترتیب بود که قانون شوراها که به ضرب و زور طالقانی

آن بود که خود مدلی بپروراند .شورا بیشتر شورانگیز بود و

تصویب شده بود و شرط و راه آشتیای بود که او پس از قهر (به

ج هت ن ما

تا

خا طر

بازدا شت

حوزههای خرد اما

سر گو ب گرا نه

شورای کارخانه و

فرزندش) ،فراراه

شهر بود که اولی

انقالب گذاشته بود

سر عت

خ طر

به

و

و

سرکوب شد و یا

بازگشت استبداد و

به ا ن ج من های

شکنجه که با این

اسالمی فروکاست

قهر چند روزه به

و دومی نیز در

صدا درآمده بود با

س یل حذف و

این کلید (شوراها)

انحصار حاکمان

عکس از فردا نیوز

مزا ح می ت ل قی

خاموش شد و نیز
مثل برق و باد به

می شد که نباید به دست خود برای خویش موی دماغ درست

فراموشی سپرده شد .زان پس بارها و بارها این قانون مورد اصالح

کرد! داستان امیال جریان انحصار در سطح کالن تری پیش

قرار گرفت .مطالعهی سیر اصالح قانون شوراها در مجالس

میرفت :شعار و آرمان جمهوری خواهی
را باید به قید و بند کشید .و این شد اصل
والیت فقیه در قانونی اساسی .قدرت
جمهور مردم در باالترین سطحش نیز بی
تنفیذ ولی فقیه مشروعیت ندارد .حال باید
حساب کار دست شوراخواهان آرمان خواه
میآمد که داستان چیست .سال شصت به
آخر نرسیده بود که سیلی واقعیت ،آنها را
از آسمان رویاهایشان بر زمین سخت و
خونین واقعیت پرتاب کرد .شوراهایی هم
که به عنوان نمونهی آزمایشی در چند
شهر معدود از سوی دولت موقت برگزار

مطالعهی سیر اصالح قانون
شوراها در مجالس گوناگون از طنزهای
روزگار ماست .معلوم نیست چه اصراری بوده
است به اصالح مکرر قانونی که قرار نبود
اجرا شود! یک کار اداری و تشریفاتی بوده و

یا چالش وجدان معذب و انرژی نهانی
انقالب که صدای خسته و خس خس
سینهی پر درد طالقانی آن را فرایاد میآورد
با سیر در پیش گرفته قدرت مستقر و منافع
دست اندرکارانش از جمله در مجلس آیا!؟
نمیدانیم.

شده بود ،عمرشان کوتاه تر از آن بود که شاهد ماسیده شدن

گوناگون از طنزهای روزگار ماست .معلوم
نیست چه اصراری بوده است به اصالح مکرر
قانونی که قرار نبود اجرا شود! یک کار
اداری و تشریفاتی بوده و یا چالش وجدان
معذب و انرژی نهانی انقالب که صدای
خسته و خس خس سینهی پر درد طالقانی
آن را فرایاد میآورد با سیر در پیش گرفته
قدرت مستقر و منافع دست اندرکارانش از
جمله در مجلس آیا!؟ نمیدانیم.
در این طی طریق قانون شوراها ،شورای
طالقانی  -یعنی شورایی برای تصمیم گیری
دربارهی همهی امور زندگی از صدر تا ذیل از

خرد تا کالن ،-تبدیل شد به شورای شهر .اما به گفتهی
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اندیشه

الگویی کالن .در

خود سرا نه

آژ یر

پرونده ی ویژه

الگوهایی در گوشه های دیگری از جهان (از جمله در برخی

آرمانهای بلند انقالب در سرمای برهوت سال شصت باشد.
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اندیشه

پرونده ی ویژه

کارشناسان در امور هر شهر  03نهاد موثرند ” .یک“ی از آن ها

 31کار کارستانی کرد و ”نه“ای بزرگ به انحصار طلبان گفت.

شهرداری است .هر چند شهرداری بسیار مهم است اما امور یک

در دولت جدید که برخی شعارهایش رنگ و بوی شعارها و

شهر (مانند

و عده های

آب و برق و

انقالب و دولت

تلفن و راه و

(موقت) برآمده از

ا تو بس

و

آن را میداد ،گاه

تاک سی

و

غباری از برخی

مترو و مدرسه

الواح اول انقالب

و آموزش و

پاک میشد و نیم

نظم و انتظام

ن گا هی

بدان

و پلیس و

انداخته می شد.

و

شوراها یکی از

آلودگی هوا و

ا ین ا لواح بود.

و

که

ترا ف یک
توری سم

ن سل

غیره) ،بسیار

ما

اول

خاطرهای پرشور و

فراتر از حوزهی مسئولیت و مشغولیت شهرداری هاست.

آرمانی از شوراها داشت و نسل نویی که چشم به دهان تازه باز

القصه؛ شورای آرمانی (اما بی مدل) طالقانی ،تبدیل شد به شورا به

شده و خاطره گوی غیر رسمی انقالب و حوادث بعد از آن

عنوان هیات مدیرهی شهرداریها که به

داشت ،باور کرد که شورا چیز خوب و

سان هر هیات مدیرهای ،مهم ترین

در دولت جدید که برخی شعارهایش رنگ و بوی فراموش شدهای بوده است که باید برای
شعارها و وعدههای اول انقالب و دولت (موقت) نفی انحصار و استبداد زدایی احیا شود و

وظیفهاش انتخاب مدیر و در این جا

شهردار است .و بعد تصویب بودجه برآمده از آن را میداد ،گاه غباری از برخی الواح اول چنین هم شد .اولین انتخابات شوراها با
شهرداری و نظارت بر حسن اجرای کار انقالب پاک میشد و نیم نگاهی بدان انداخته سالم و صلوات برگزار گردید و همچون
شهرداری و روش های کسب درآمد میشد .شوراها یکی از این الواح بود .نسل ما که نهادهای دیگر ،اکثریت باالیی از آن را
اختصاصیاش و هزینه کردن درآمدها و خاطرهای پرشور و آرمانی از شوراها داشت و نسل کسانی به دست آوردند که حرف ها و
نویی که چشم به دهان تازه باز شده و خاطره گوی وعده های تازه ای داشتند .به یاد دارم
بودجهای که دارد.
در سیر و سلوک کالن کشور البته این غیر رسمی انقالب و حوادث بعد از آن داشت ،باور که تنها یک نفر از مدیران سن
هم گفته شده بود که تجربهی شوراها کرد که شورا چیز خوب و فراموش شدهای بوده است گذشتهی قدرت گرفتگان بعد از انقالب
در قدرت مستقر به بن بست رسیده که باید برای نفی انحصار و استبداد زدایی احیا شود بود که سخنی خالف جهت گفت و
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است و شوراها یک به یک حذف شدند؛

و چنین هم شد.

از شورای رهبری گرفته تا شوراهای

شوراها را خرج زیادی و بی حاصل
خواند .او هم دیگر در هیاهوی

عالی قضایی و ظاهراً تنها میهمان ناخواندهی باقی مانده همین

مطبوعات و فعاالن سیاسی و مدنی جرات نکرد این سخنش را

شورای شهر بود .تا اینکه جامعهی ایران در نفسگاه دوم خرداد

تکرار کند!
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و آغازی بود بر پایان رویای اصالح طلبان .این شورا در

شهرداریها -به خصوص با بستر مناسبی که برای فساد مالی در

کشمکش پایان ناپذیر اختالف های شخصی و تعارض منافع

آنها وجود دارد ،-فراهم میسازند که بهتر از مدیریت تک نفره و

بسیاری از اعضایش نیمه کاره توسط هووی اصلی؛ وزارت

در پشت صحنه و پنهان شخص شهردار در شهرهای مختلف

کشور ،در برخوردی فرصت طلبانه تعطیل شد .انصاف اینکه

است.

تجربهی شوراها در همهی کشور البته چنین نبود.

 -شوراها بستری برای فعال شدن جامعهی مدنی و تجربه آموزی

شورای دوم با قهر مردم به محافظه کاران سپرده شد .احمدی

مدیریت خرد اجرایی برای انبوهی از شهروندان (قریب دویست و

نژاد شهردار برآمده از این شورا بود که سکوی پرواز برایش

پنجاه هزار نفر) است تا خود مستقیماً مشکالت زندگیشان را حل

فراهم شد برای ریاست جمهوری و شد آنچه شد و بر سر

و فصل کنند.

کشور و مردم رفت آنچه رفت.
حاال مائیم و این تجربه و سیری
پرفراز و نشیب در آستانهی انتخابات
ششمین دوره شوراها.
تجربهی تلخ و شیرین شوراها
برخی شوراها از فاسدترین نهادهای

کشور بودهاند و اعضای شان با
دستگیری به خاطر فساد مالی روبرو
شدهاند و برخی نیز خدمات مهمی به
روستا و شهرشان کردهاند .تاکنون اما
تحقیق و کاری پژوهشی دربارهی
کارکرد و پروندهی شوراها در مقیاس
سراسر کشور انجام نشده است .شاید

برخی شوراها از فاسدترین نهادهای
کشور بودهاند و اعضایشان با دستگیری به خاطر
فساد مالی روبرو شدهاند و برخی نیز خدمات مهمی
به روستا و شهرشان کردهاند .تاکنون اما تحقیق و
کاری پژوهشی دربارهی کارکرد و پروندهی شوراها
در مقیاس سراسر کشور انجام نشده است .شاید
وزارت کشور و شورای عالی استانها خود میبایست
متصدی این پیمایش میشدند که تاکنون نشدهاند.
هیچ موسسهی خصوصیای نیز پا در میدان این
تحقیق نگذاشته است .بنابراین ما با سیاههای از
تجربههای تلخ و شیرین بدون جمع بندی کالن
مواجهایم.

پرونده ی ویژه

(خاطرات خانم وسمقی”-حتما راهی هست“ -را باید خواند).

امکان مقداری نظارت و شفاف سازی و کنترل عملکرد

اندیشه

تجربهی شورای اول در کالن شهر تهران بسیار تلخ بود

وظایفشان و حتی در سطح هیات مدیرهی شهرداریها ،حداقل

بستر شوراها (و شورایاریها) میتواندعرصه و مرحلهای برای تربیت مدیران
واقعگرا و با تجربه برای سطوح کالنتر
باشد.
 کنترل نظارتی برای فیلتر کردننامزدها در شوراها کمتر از دیگر نهادهای

انتخابی است .این امر میتواند تجربهی
نوینی از دموکراسی برای مردم و حتی
جریانات تندرو باشد که در برابر
دیدگان شان امکان بازتر بودن عرصه
برای نامزدهایی با گرایشات مختلف را
تجربه کنند و به تدریج برایشان عادیتر
شود!

وزارت کشور و شورای عالی استانها خود میبایست متصدی

 -نقش مهم نمایندگان مجلس در هر منطقه در تایید یا حذف

این پیمایش می شدند که تاکنون نشدهاند .هیچ موسسهی

نامزدهای شورا ،اهمیت انتخاب نماینده و انتخابات مجلس را نیز

خصوصیای نیز پا در میدان این تحقیق نگذاشته است.

برای مردم بیش از پیش یادآور می شود .در شهرهایی که

بنابراین ما با سیاههای از تجربههای تلخ و شیرین بدون جمع

نمایندگان راست و محافظه کار بیشتر باشند ،امکان قلع و قمع

بندی کالن مواجهایم.

نامزدهای اصالح طلب و دگراندیش بیشتر میشود.

اما براساس داده های فکری و عملی در دسترس می توان

و باالخره نکتهی مهم اینکه:

گفت:

-شهرداریها در کالن شهرهای کشور و در راسشان و مهمتر از

 -شوراها علیرغم همهی کاستی ها در قوانین و شرح

همه در تهران ،در نقش گنج قارون جریاناتی است که در جامعهی
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پرونده ی ویژه

ایران در اقلیت قرار دارند .به خصوص جریانات تندروی امنیتی و

تجربه ی شهردار شدن و سپس ریاست جمهوری احمدی نژاد

نظامی که پایگاه و عقبهی طبقاتی خاصی ندارند و تنها به پول

هم نشان داد که آن ها نهاد شهرداری را سکوی پرواز برای

نفت متکی هستند .آن ها معموالً به نهادهایی که چرخهی مالی

مقامات باالتر می دانند .قالیباف نیز بیش از یک دهه است

اندیشه

باالیی دارند نزدیک می شوند تا
ف عا ل یت های

هز ی نهی

س یا سی

سرکوبگرانه و فرهنگی بسته و جزم
گرایانه شان را از منابع عمومی و در
واقع از جیب مردم تامین کنند
(بازداشت شهردارهای تهران بعد از
انتخابات  31و تمرکز بر دانشگاه آزاد
بعد از انتخابات  /4نمونههایی از این
راهبرد جریان تندرو نظامی-امنیتی
است) .حامی پروری آن ها و امتیازاتی
که باید به بدنهی خود بدهند ،با
استخدام در موسسات و شرکت های
گستردهی زیر نظر شهرداری های

تجربهی شوراها از اولین تا پنجمین دوره
نشان داده است که دو شرط سالمت مالی و
شجاعت اخالقی از پیش شرطهای اولیهی اعضای
شورای شهر است .سالمت مالی که فرد به شورا به
عنوان منبع غارت شخصی و اقوام و آشنایان ننگرد و

شجاعت اخالقی برای اینکه تسلیم تهدیدها و
تطمیعها نشود .انتخاب قالیباف به عنوان شهردار
تهران با فرصت طلبی یکی از اعضای شورا در
ابتدای کار و رای نیاوردن استیضاح قالیباف بعد از
حادثهی پالسکو در انتهای کار شورای چهارم ،بیش
از پیش نیاز مبرم به دو شرط یاد شده را به
همگان گوشزد میکند.

شهرهای بزرگ و نیز دیگر امتیازاتی چون واگذاری زمین و مسکن

امکانات شهرداری تهران -که باید برای
حل معضالت گستردهی مردم این شهر
استفاده کند ،-جهت مقاصد سیاسی
شخصی و جریانی بهرهبرداری میکند.
نصب گستردهی بیلبوردهایی علیه
مذاکرات هستهای در حالی که دولت
رسمی کشور در حال مذاکره جهت پایان
دادن به پروندهی ویرانگر هستهای بود
یکی از نمادهای این سواستفادهی
سیاسی از جیب مردم علیه خواست
اکثریت آنها بود.
سالمت مالی و شجاعت اخالقی دو

پیشنیاز نامزدهای شورا

و حقوق های

ت جر بهی

و

شوراها از اولین

ک مک های

تا پ ن ج م ین

به

دوره نشان داده

ن هاد های

است که دو

و

شرط سالمت

غیره میسر

ما لی

و

است.

ش جا عت

کالن
ما لی
واب س ته

ا ین
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پایتخت را به گروگان گرفته است و از

گ نج

اخالقی از پیش

قارون را باید

شرط های

از جر یا نات

اولیهی اعضای

ا ق ل یت ا ما
قدرتمند که

شورای ش هر

عکس از مهر

است .سالمت

سیاستهای داخلی و منطقهای و خارجی جزمی و ماجراجویانه و

مالی که فرد به شورا به عنوان منبع غارت شخصی و اقوام و

خالف منافع اکثریت ملت ایران دنبال میکنند؛ پس گرفت.

آشنایان ننگرد و شجاعت اخالقی برای اینکه تسلیم تهدیدها و
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نیاوردن استیضاح قالیباف بعد از حادثهی پالسکو در انتهای کار

باید مسیر هر نوع باندبازی و پارتی بازی به نفع افراد ذی نفوذ و

شورای چهارم ،بیش از پیش نیاز مبرم به دو شرط یاد شده را

به خصوص اعمال نفوذ جریانات قدرتمندی را که با اهرمهای

به همگان گوشزد میکند .به نظر میرسد این دو شرط اهمیتی

مالی برای تامین هزینههای تبلیغات میتوانند هر لیستی را تحت

بیشتر و پیش تر از هر شرط و شرایط دیگر از جمله گرایش

تاثیر قرار دهند ،مسدود کرد .تنظیم فهرست نهایی میدانی برای

سیاسی نامزدهای شورا دارد .تجربهی مثبت آقای حافظی در

آزمون اخالقی-سیاسی اصالح طلبان است که تاثیر مضاعفی نیز

شورای شهر ،این را به خوبی نشان داد.

در نحوه ی برخورد مردم با انتخابات ریاست جمهوری دارد .بستر

برخورداری از مزیتهایی که به درد

تجربهی اعضایی که با فهرست اصالح اصالحات نباید میدان تاخت و تاز
طلبان وارد شورای شهر شدند و آنگاه در انتخاب کسانی قرار بگیرد که می خواهند از

شهرداری) بیاید؛ اعتقاد و پایبندی

افکار اصالح طلبی فرصتی برای قدرت

کار شهر (و در واقع هیات مدیرهی

شهردار و یا در مبارزه با فساد و حتی در استیضاح

پرونده ی ویژه

فرصت طلبی یکی از اعضای شورا در ابتدای کار و رای

برای ورود به شوراها پیدا میکنند ،مسئوالنهتر برخورد شود.

اندیشه

تطمیع ها نشود .انتخاب قالیباف به عنوان شهردار تهران با

تنظیم فهرست هایی که به نام اصالح طلبان شانس بیشتری

به استفاده از نظرات کارشناسان هر شهردار ناکارآمد به خواستهی مردم پشت کردند و تحت گیری خودشان بسازند و منتفع شوند.
حوزه؛ پایبندی به تصمیمگیریهای تاثیر رانتهای شهرداری قرار گرفتند و نیز تجربهی بهترین کار اصالح طلبان شفاف سازی
جمعی (به خصوص پایبندی اعضای فهرست امید در مجلس که بعضاً افرادی وارد شدند که نحوهی شکلگیری فهرست ها ،هرچه
غیر سیاسی که آشنایی با برنامهها و هیچگونه صالحیت برای نمایندگی مجلس نداشتند و گستردهتر کردن دایرهی تصمیمگیران و
پیچیدگیهای پشت صحنه جریانات

کارکرد بعدیشان نیز نشان از همین ضعف و خطا

رعایت خرد جمعی است.

نظامی و امنیتی ندارند)؛ امکان داشت (جدا از جمع دیگری که پس از انتخاب خوش وظیفهی جامعهی مدنی -به خصوص
عملی و توانایی جسمی و روحی درخشیدند و به وعدههایشان وفادار ماندند)؛ نشان در شهرهای بزرگ و در راس شان
برای ارتباط با اقشار مختلف مردم میدهد که این بار باید در تنظیم فهرستهایی که به تهران -این است که تغییر شهردار از
طریق شورا را در راس اهداف این
جهت درک مشکالت شهری؛ و نام اصالح طلبان شانس بیشتری برای ورود به
غیره از دیگر شرایط ضروری برای

شوراها پیدا میکنند ،مسئوالنهتر برخورد شود.

نامزدهای شورای شهر است.

مرحلهی خود قرار دهند تا جریان
امنیتی -نظامی تندررو را از یک امکان

تجربهی اعضایی که با فهرست اصالح طلبان وارد شورای

بزرگ مالی محروم کنند.

شهر شدند و آنگاه در انتخاب شهردار و یا در مبارزه با فساد و

شورایی که فهرست اصالح طلبان را نهایی می کند و در

حتی در استیضاح شهردار ناکارآمد به خواستهی مردم پشت

راس شان آقای خاتمی ،از این پس باید در برابر عملکرد کسانی

کردند و تحت تاثیر رانت های شهرداری قرار گرفتند و نیز

که در فهرست قرار میدهند پاسخگو باشند .در نبود احزاب ،این

تجربه ی فهرست امید در مجلس که بعضاً افرادی وارد شدند

افراد که از قضا در نهادهای بینام یا غیرحزبی فعال شدهاند ،باید

که هیچ گونه صالحیت برای نمایندگی مجلس نداشتند و

در برابر نامزدهایشان مسئولیت بپذیرند .این امر مستلزم

کارکرد بعدیشان نیز نشان از همین ضعف و خطا داشت (جدا

جمعبندی تجارب پیشین توسط این شوراها (و آقای خاتمی) و به

از جمع دیگری که پس از انتخاب خوش درخشیدند و به

کارگیری روشمند آن تجارب مثبت و منفی برای فهرستها و

وعدههایشان وفادار ماندند)؛ نشان میدهد که این بار باید در

نمایندگان بعدی است .این چنین باد.
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طالقانی و تحت تاثیر جو سیاسی ناشی از مرگ او صورت گرفت.
علی اصغر رمضانپور

اندیشه

پرونده ی ویژه

انتخابات شوراها :راه ناتمام مشارکت سیاسی

روزنامه نگار
انتخابات شوراهای شهر و روستا آخرین بخش از قانون اساسی
جمهوری ایران است که به اجرا درآمد .این قانون  ۴۲سال پس از
تصویب قانون اساسی ،در سال  ۴۰۴۴به اجرا در آمد .علی
خامنهای ،نخستین رئیس جمهوری ایران که توانست دورهی
ریاست جمهوری خود را به پایان برساند و اکبر هاشمی رفسنجانی،
رئیس جمهوری سال های پس از جنگ ،اعتقادی به اجرای این
قانون نداشتند و آن را عامل ایجاد تنش سیاسی و مدیریتی
میدانستند که مانعی بر سر راه اعمال مدیریت از باالست.
بی اعتمادی مقام های باالی سیاسی که به نام نیروهای حزب

اللهی و حامی والیت فقیه ،قدرت را در ایران در سالهای نخست
جنگ قبضه کردند ،ریشه در نزاعهای سیاسیِ نخستین سال پس
از پیروزی انقالب داشت.
آیت اهلل محمود طالقانی ،که به داشتن گرایشهای چپ انقالبی
مشهور بود ،حامی اصلی ادارهی شورایی کشور بود .طالقانی بارها
از این که انحصارگرایانی قدرت را در دست دارند که مانع تشکیل
شوراها میشوند سخن گفت” :چرا نمیشود؟ نمیدانم! امام دستور
میدهد ،ما هم فریاد میکشیم ،دولت هم تصویب میکند ،ولی
عملی نمی شود ...گروه ها و افراد دستاندرکار شاید این طور
تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگر ما چه کاره هستیم؟!“
طالقانی معتقد بود که تحقق ادارهی شورایی کشور ،پیام اصلی
انقالب سال  ۴۱است” :اولین مسئله برای یک ملتی که در مقابل
طغیان و ظلم قیام کرده ،همین است که مردم احساس کنند که در
شماره  72سرنوشت خودشان دخالت دارند“.
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در نهایت ،تصویبِ بندی که مبنای قانون انتخابات شوراهای شهر

و روستا در قانون اساسی ایران است ،یک روز پس از مرگ

شوراها و تحول سیاسی
اجرای قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز تحت تاثیر فضای
سیاسی پس از دوم خرداد  ۴۰۱۴صورت گرفت .محمد خاتمی
رئیس جمهوری وقت توانست رهبران نظام را قانع کند تا نخستین
دورهی انتخابات شهر و روستا را در سال  ۴۰۱۱برگزار کند .نتیجهی

انتخاباتِ نخستین دوره ،از نظر سیاسی تحت تاثیر برآمدن
دیدگاههای اصالح طلبانهی پس از دوم خرداد و نشانهای از پیروزی
سیاسی اصالح طلبان بود .اما نتیجهی عملی و اجرایی شوراها تقریباً
فاجعه بار بود .شوراهای بی تجربه و تنش شدید میان آنها از یک
سو ،و شهرداران و فرمانداران و استانداران از سوی دیگر و درگیری
داخلی درون شوراها ،مدیران رده باالی اجرایی کشور را نگران کرد.
نتیجهی این ناخشنودی در کاهش مشارکت مردم در دومین دورهی
انتخابات شوراها در سال  ۴۰۴۴دیده میشود .مشارکت عمومی در
انتخابات شوراها از  ۱۱درصد در سال  ۱۱به نزدیک به  ۱۲درصد
سقوط کرد .در تهران این سقوط بیش تر بود .مشارکت در دومین
دورهی انتخابات شوراها در تهران نزدیک به  ۴۰درصد بود و کمتر
از  ۱۱۱هزار نفر در تهران رای دادند .همین نارضایتی از شورای
شهر تهران که در اولین دوره در اختیار اصالح طلبان بود ،به
برآمدن اصولگرایان در شورای شهر دورهی دوم منجر شد .شکستی
که یکی از ریشه های قدرت گرفتن محمود احمدی نژاد بود که در

سال  ۴۰۴۹از طرف شورای شهر تهران به عنوان شهردار انتخاب
شد.
ورود شوراها به جناح بندیهای سیاسی
به این ترتیب دومین دورهی انتخابات شوراهای شهر و روستا به
جناحهای سیاسی حاکم در ایران نشان داد که برای به دست گرفتن
قدرت ،به دست گرفتن قدرت در شوراها ضروری است؛ به ویژه
این که خارج بودن روند تعیین صالحیت کاندیداها از سیطرهی
قدرت شورای نگهبان آزادی عمل بیشتری برای حضور چهرههایی
فراهم می کرد که معموالً از حضور در مجلس باز میماندند .وجود
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نیز به شوراها راه یابند .تحولی که به افزایش حضور سیاسی

جنتی به راه یافتن نمایندگان اقلیتهای دینی به شوراها انجامید.

نیروهای مستقل از دو جناح اصلی حاکم در فضای شهرها و

راه ناتمام شوراها

روستاها شد .به طوری که در چهارمین دورهی انتخابات ،در ۱

شوراهای شهر و روستا هنگامی از توانایی تاثیرگزاری موثرتر بر

شهر از  ۰۴شهر عمدهی کشور ،مستقلها دارای اکثریت در شورا

روند کلی ادارهی کشور و روند دموکراتیزاسیون برخوردار خواهند

هستند و در  ۴۰شهر بیش از  ۰۱درصد شورا و یا نزدیک به آن را

بود که بتوانند بر روند کلی قانونگذاری در کشور تاثیر داشته باشند.

در دست دارند.

شاید به همین دلیل است که رهبران سیاسی جمهوری اسالمی

شوراها و تحول مدنی

ترجیح دادهاند باالترین نهاد شوراها ،یعنی شورای عالی استانها را

شوراها نه فقط به تدریج اهمیت سیاسی بیشتری یافتند ،بلکه در

در نوعی محدودیت سیاسی بیش تر قرار دهند .مراجعه به سایت

غیاب انجمن های مدنی ،به عاملی برای افزایش مشارکت مدنی

شورای عالی استانها نشان میدهد که موضوعات مطرح شده در

اقشاری منجر شد که به دلیل سرکوب سیاسی از صحنهی

این نهاد تا چه حد سطحی و کم اهمیت است .این نهاد تاکنون از

سیاست رانده شده بودند.

قدرت قانونی خود برای فرستادن طرح

افزایش حضور چهرههای مورد

و الیحه به مجلس هیچ بهرهای نبرده

حمایت اقلیت های قومی و

است .همچنین این نهاد از این قدرت

مذهبی و افزایش حضور زنان

خود برای افزایش قدرت شوراها در

در رده های مد یر ی تی از

سطح استانی استفاده نکرده است.

پیامدهای این تحول بود .این

نهادی که در نهایت باید بتواند بر

تحول در شهرهای کوچک و

تعیین استاندار تاثیر بگذارد.

روستاها چشمگیرتر بود .میزان

بررسی برگزاری  ۱دورهی انتخابات

حضور جوانان در شوراها به وضوح افزایش یافت .بیشترین گروه

شهر و روستا نشان میدهد که روند تحول سیاسی این شوراها

سنی در میان کسانی که برای پنجمین دورهی انتخابات شوراهای

مستقل از روند کلی سیاسی کشور نیست اما از این ظرفیت

شهر و روستا ثبت نام کردهاند ،کسانی هستند که بین  ۰۱تا ۰۴

برخوردار است که به تغییر معادلهی قدرت به نفع گروههای مستقل

سال سن دارند.

از جناحهای سیاسی حاکم کمک کند .همچنین این ظرفیت وجود

تشدید نظارت بر انتخابات شوراها

دارد که از طریق افزایش سهم شوراها در انتخاب بخشداران و

افزایش اهمیت سیاسی شوراها به افزایش نظارت سیاسی برای

فرمانداران و استانداران به کاهش تمرکزگرایی در ایران منجر شود؛

تعیین صالحیت کاندیداها ،از سومین دورهی انتخابات در سال

تمرکزگراییای که مانع افزایش سهم مردم در ادارهی روستاها،

 ۴۰۴۴از جانب وزارت کشور و نهادهای اطالعاتی منجر شد .از

شهرها ،و استان های خود است .بدون رسیدن به این دو تحول

این دوره میزان حضور اصولگرایان و تندروهایی که مورد حمایت

سیاسی و مدیریتی ،انتخابات شوراهای شهر و روستا راهی ناتمام در

نهادهای دولتی بودند در شوراها افزایش یافت .آخرین نشانهی

افزایش مشارکت سیاسی مردم و پیشبرد روندهای دموکراتیک در

خواست سیاسی برای کنترل شوراها ،اعالم نگرانی شورای نگهبان

ایران خواهد بود.
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پرونده ی ویژه

جناح اصلی سیاسی ،بلکه چهرههای مستقل از جناحهای سیاسی

که در روزهای پیش از اعالم کاندیداهای شوراها به اعتراض احمد

اندیشه

همین امکان ،سبب شد تا نه فقط چهره های مورد حمایت دو

از روند بررسی صالحیت ها در انتخابات شوراها بود .ابراز نگرانیای
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پرونده ی ویژه

بررسی امنیت شهری در پرتو حقوق شهروندی
غذایی و عدم امنیت بهداشتی .بنابراین ،امنیت انسانی در معنای

اندیشه

امیر حسین نوربخش
پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

گسترده یعنی رهایی از نیاز ،رهایی از ترس و ” آزادی
شرافتمندانه زیستن“ [تاجبخش ]4/-51 3 0713 ،اما این موضوع که
در بین تمام ابعاد امنیت انسانی-که مجامع حقوقی بدان اشاره

”از نسل حاضر سوال کنید که :می خواهی دنیا پنجاه سال دیگر

کردهاند -یکی بر دیگری برتری و ارجحیت دارد ،سخن

چگونه باشد؟ و یا این که :مایل هستی پنج سال دیگر زندگیات

گزافه ای نیست .به عنوان مثال امنیت محیط زیست ،قطعاً در

چگونه باشد؟ پاسخ ها اغلب این گونه شروع می شود :اگر هنوز

برخی از کشورهای جهان سوم اصالً محل بحث نیست ،ولی از

دنیایی باشد ،و یا اینکه :به شرط آن که هنوز زنده باشم ...؛ ما با

طرف دیگر امنیت شخصی در همان دول از اهمیت دو چندانی

نسلی روبهرو هستیم که به هیچ وجه مطمئن نیست آیندهای داشته

برخوردار است .این ادعا نیز موضوع جنگ های موجود در

 ]753075/از زمانی که آدمی پا به حیات گذاشت،

خاورمیانه است که یک شهروند سوری ،در حال حاضر بدون

اهمیتی خاص برای حفظ جان و مال و در معنای عام آن تامین

توجه به خرابی های ایجاد شده در کشور ،شهر و محل زندگی

امنیت خویش -که ما آن را اطمینان به آینده میدانیم -برایش به

خود و محیط زیست پیرامونی ،آنقدر امنیت جانی و شخصیاش

وجود آمد .آن چنان که در گزارش توسعه انسانی  0//4سازمان

مهم است که به هر ریسمان پارهای دست میاندازد تا بتواند از

باشد[ “ .آرنت،

ملل به این نتیجه رسیدند که ابعاد امنیت

آن کشور خارج شود و به نوعی

انسانی ) (HUMAN SECURITRYو

به عنوان مثال امنیت محیط زیست ،قطعاً در برخی پناهجوی کشوری شود که صرفاً
از کشورهای جهان سوم اصالً محل بحث نیست ،برای جانش اهمیت قائل هستند .اما

یا تهدیدات امنیت انسانی را در هفت

مقولهی اصلی و مهم بیان نماید :امنیت ولی از طرف دیگر امنیت شخصی در همان دول از در یک جامعهی ایده آل ،در عین
اقتصادی ،امنیت غذایی ،امنیت سالمتی ،اهمیت دو چندانی برخوردار است .این ادعا نیز موضوع این که تمام هفت بعد امنیتی از نظر
امنیت محیط زیستی ،امنیت شخصی ،جنگهای موجود در خاورمیانه است که یک شهروند شهروندان یکسان تلقی میشود ،ولی
امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی؛ بر این سوری ،در حال حاضر بدون توجه به خرابیهای ایجاد با این وجود یکی از مواردی که چون
اساس ،امنیت انسانی در مفهوم رهایی از

شده در کشور ،شهر و محل زندگی خود و محیط

مدیریت کننده ،رهبر و راهبر دیگران

هراس ،عمدتاً در سه گروه کالن تقسیم زیست پیرامونی ،آنقدر امنیت جانی و شخصیاش است و ابعاد امنیتی انسان ها را
بندی می شود :امنیت شخصی ،امنیت مهم است که به هر ریسمان پارهای دست میاندازد تا سازماندهی می کند ،از اهمیت دو
اجتماع و امنیت سیاسی .تمرکز اصلی

بتواند از آن کشور خارج شود و به نوعی پناهجوی

امنیت انسانی بر خطراتی است که افراد و کشوری شود که صرفاً برای جانش اهمیت قائل
جوامع بشری را نشانه رفته و می تواند
هستند.

شماره  72بقای آن ها را با تهدید روبه رو کند؛

اردیبهشت
1396

چندانی برخوردار است .این بعد
”امنیت سیاسی“ است .این ادعا از آن
حیث است که اگر شهروندان امنیت
سیاسی کافی و کامل را نداشته باشند،

تهدیداتی مانند نسل زدایی ،خشونت ،بیماری یا تهدید علیه

هیچ یک از انواع امنیت دیگر برایشان معنا نمییابد.

معیشت و بهداشت انسانی مانند بحران های مالی ،عدم امنیت

پیش از آغاز بحث الزم است به منظور دقیقتر شدن مباحث،
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” امنیت انسانی ،امنیت حقوقی و امنیت قضایی“ مفاهیم اصلی

مولود تحوالت امنیت به معنای سنتی( )0و امنیت ملی است ،و در

مورد استفاده در این مقالهاند که بنا بر تعریفهای ارائه شدهی

حال حاضر حقوقدانان بر آناند که مفهوم امنیت را گسترش داده،

زیر مورد بهره برداری قرار میگیرند.

و در دنیای امروز ” بر نگرانیهای روزمرهی زندگی افراد“ تمرکز

امنیت :ریشه ی لغوی این واژه از ثالثی مجرد ”أمن“ است و با

نمایند .لذا امنیت انسانی ،از یک سو ،امنیت در مقابل خطرات

مشتقاتی مانند استیمان ،ایمان و ایمنی همخانواده است ،و به

دیرینهای مانند گرسنگی ،بیماری و سرکوب را در بر میگیرد و از

مفهوم اطمنیان و آرامش در برابر خوف ،تفسیر و ترجمه شده

سوی دیگر ،شامل امنیت در مقابل حوادث ناگهانی و زیان باری

است؛ چنین تعاریفی تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک بوده و

می شود که در جریان زندگی روزمره رخ میدهند .اما این مقوله،

شامل دو بعد ایجابی و سلبی در تعریف امنیت است .از یک سو،

جایگزین امنیت کشور نیست ،بلکه این دو وابستگی متقابلی به

اطمینان و آرامش

یکدیگر داشته و مکمل

فکری و روحی ،از

هم هستند .این امر

سوی دیگر فقدان

مبین آن است که

خوف ،دلهره و نگرانی

بدون امنیت انسانی،

که مو جب س لب

دسترسی به امنیت

آرامش و اطمینان

کشور ممکن نیست و

گردد .لذا ا م ن یت

به همین دلیل است

از

که م ف هوم ام ن یت

”اطمینان خاطری که

انسانی آن گونه که در

ع بارت

ا ست

بر اساس آن ،افراد

عکس از رویترز

جامعهای که زندگی

گزارش ”توسعه انسانی
بر نا مهی

ع مران

می کنند ،نسبت به حفظ جان ،حیثیت و حقوق مادی و معنوی

سازمان ملل متحدUNITED NATIONS (0//4 -

خود بیم و هراسی نداشته باشیم“[ .هاشمی]431 307/4 ،

DEVELOPMENT PROGRAME, HUMAN
") DEVELOPMENT REPORTترسیم شده است ،دارای

حفاظت (  3 )Safeguardحفاظت(یا حراست ،تضمین،
حمایت ،حفظ و مفاهیم نظیر آن) در معنای لغوی که به حفظ،
نگهداری و حمایت از چیزی اشاره دارد .لذا در معنای اصطالحی
” حفاظت“ عبارت است از ” تمهید و ارتقاء امنیت انسانی از
طریق شناسایی تهدیدات شایع و حاد ،پیشگیری از مخاطراتی
که هنوز روی ندادهاند ،تخفیف و تسکین مخاطرات به وقوع
پیوسته همراه با صدمات محدود و واکنش به منظور حفاظت از
شأن و کرامت انسانی قربانیان و بازماندگان از بالیا و تامین

پرونده ی ویژه

باشیم” .امنیت و حفاظت“ ” ،شهرنشینی ،شهروند و شهردار“،

امنیت انسانی :امینت انسانی ،معنایی که در دنیای امروز دارد،

اندیشه

نگاهی به مفاهیم کلیدی مورد استفاده در این مقاله داشته

معاش آنها“.

][Alkire, 2003: 8

 4ویژگی مهم و کلیدی است .0 :دغدغهای است جهانی که به هر
انسان در هر جای جهان مربوط می شود؛  .4اجزای تشکیل
دهندهی آن هم چون زنجیرهای در هم تنیده شده و به هم
وابستهاند به طوری که تهدید برای یک بخش ،دیگر بخشهای
مجموعهی جهان را نیز تهدید میکند؛  .7هم چنین در امنیت
انسانی ،پیشگیری قبل از وقوع اتفاق ناگوار ،بهتر از درمان پس از
آن است؛  .4دارای مفهومی ”فرد محور“ است .با توجه به مقدمات
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بیان شده در تعریفی جامع ”امنیت انسانی“ را میتوان این چنین

را اِلمانهایی از سیستمی بغرنج و پیچیده میداند که میخواهند

تعریف کرد ” :هدف امنیت انسانی محافظت از هستهی حیاتی

با فراگیری تکنیک های تمدن شهری جدید به غنای کیفیت

همه ی افراد بشر در مقابل تهدیدات شایع است؛ به نحوی که با

زندگی جدید خود بیفزایند.

شکوفایی و کمال بلند مدت آدمی سازگاری داشته باشد“)4(.

امنیت حقوقی و تفاوت آن با امنیت قضایی

شهر نشینی :شهر نشینی به نوعی حاصل انتقال زندگی روستایی

از جنبهی واژه شناسی ،امنیت حقوقی حوزهی نظم عمومی را به

به شهری ست .حاکم شدن مفهوم قانون در شهرها و ثابت شدن

تمامی در بر میگیرد .واژهی ” حقوق“ در این اصل بیانگر آن

اصول حکمرانی شایسته و در راس آن حاکمیت قانون موجب شد

است که حق های شهروندان از تعرض مصون هستند ،و این

شهر در ادبیات عرفی و ملی کشورها ،جایی باشد که قانون در آن

همان غایت امنیت حقوقی است .در مفهوم مضیق امنیت

فصل الخطاب است و تمامی امور و شعون در این ارتباط تنظیم

شخصی تنها از جنبهی حقوق کیفری باید تضمین شود و سایر

البته این هرگز بدان معنا نیست که

جنبه های امنیت حقوقی انسان اعم از بازداشت خودسرانه ،رفتار

فرضاً محیطهای غیرشهری ،زاغهها ،پیرامون شهرها و نیز دهات

های غیر قانونی چون شکنجه ،تفتیش عقاید ،اصل برائت ،اصل

و روستاها نباید قانونمند باشند .بلکه به دلیل زیست اکثریت مردم

قانونی بودن جرم و مجازات ها یا در مثال جزئی تر بازرسی

جهان در شهرها ،چنین اندیشیده شده است .چرا که قانون تنها

اتومبیلها توسط پلیس و بررسی اوراق هویت شهروندان ،به بوته

پناهگاه امن شهروندان در برابر قدرت بی حد و حصر

فراموشی سپرده میشود .ولی ما قائل به این هستیم که انتخاب

حکومتهاست.

شدن و شرکت در انتخابات نوعی حق است که در ذیل امنیت

شهروند :شهروند کسی است که به عنوان عضو جامعه و نهاد

سیاسی مورد بحث قرار میگیرد .لذا اهمیت اصل امنیت حقوقی

در

در روابط حکومت و شهروندان و نیز روابط شهروندان با یکدیگر

واقع ،شهروندی نوعی موقعیت اجتماعی برای فرد است که به

خالصه می گردد .امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق

واسطه ی حقوق ،اختیارات و نیز وظایفی که بر آن مترتب است،

امنیت قضایی مطرح مینمایند .در این مقوله نیز ،امنیت حقوقی

تعریف می شود .شمولیت حق شهروندی ،که مهمترین حق بشری

با تحقق آگاهی شهروندان از حقهای خویش در رسیدگیهای

بنیادین به شمار میرود برای همگان است .این در حالی است که

قضایی و حتی پیش از آن ،به صورت تضمینی برای ثبات و

در جوامع شهری کشورهای در حال توسعه ،بیشتر با شهرنشینها

شفافیت نظام حقوقی ظاهر میشود .به دیگر سخن ،اگر در نظام

مواجه هستیم تا شهروندان؛ چرا که این دو مفهوم تفاوت اساسی با

حقوقی امنیت حقوقی و برابری شهروندان تضمین نشود،

هم دارند .لذا ما معتقدیم هر شهرنشین ،شهروند نیست .شهروند

بیگمان در آن جامعه نمیتوان از تضمین و حمایت موثر حقها

یک مفهوم توسعه یافته و وسیعتر از مفهوم شهرنشین است.

و آزادی های شهروندان سخن راند .اما امنیت قضایی متشکل از

شهردار :شهردار کسی است که در راس هرم مدیریت شهری به

مجموعه شاخص هایی است که از اعتماد و اطمینان شهروندان

جهت اهمیت تصمیمات و تاثیراتی که در زندگی شهروندان در

به رسیدگی و نظام قضایی سرچشمه میگیرد .دادرسی منصفانه

ابعاد مختلف دارد ،تحت نظارت حقوق عمومی و ماموران رسمی

و معیارهای مربوط به آن ،یکی از شاخصهایی است که ضریب

است .تصدیگری نخستین و تنهاترین کار ویژه و وظیفهایست

اطمینان شهروندان به مرجع قضایی را افزایش میدهد .لذا ما

که شهرداری ها نه تنها به عنوان بخشی از نظام سیاسی بلکه به

امنیت قضایی را چنین بیان میکنیم” :عملکرد صحیح ،بههنگام

عنوان شاخهای مهم از قدرت بروکراتیک عهدهدار آن هستند.

و بدون تبعیض سیستم قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف

بوروکراسی زائیدهی نظمی درون سازمانی و نوین است که آدمها

شده و اطمینان عمومی نسبت به اینکه قضات و مراجع قضایی

میگردد.

[موتمنی]77 30714 ،

شهری از حقوق شهروندی برخوردار
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قضایی ،مرحلهای بعد از تحقق کامل امنیت حقوقی است.

به زندگی روزانه (رهایی از نیازمندی)و  .7اجتناب از هتک حرمت

نقش امنیت سیاسی در حقوق شهروندی

(زندگی احترام آمیز) .پس همان طور که اشاره شد ،امنیت سیاسی

امنیت سیاسی به معنای وجود دستگاه سیاسی است که در آن

گرچه زیر مجموعهی دایره بزرگ انواع و اقسام ”امنیت انسانی“

مردم آزادانه و بدون ترس و وحشت بتوانند مواضع سیاسی و

است ،ولی با این وجود به واقع شاهد تاثیرات همه جانبهی بعد

باورهای خود را در چارچوب قوانین موجود بیان کند .در حقیقت

سیاسی هستیم.

بین امنیت سیاسی و میزان استبدادی بودن رژیمهای سیاسی،

امنیت سیاسی در موضوع بحث ،حول حقوق شهروندی و باالخص

رابطهی معکوس وجود دارد.

انتخاب شهردار است.

و ما در این مقاله معتقدیم

انتخاب این مقام در

اگر در جامعه پیشرو با توجه

حقوق عمومی ،با رای

به ابعاد مختلف امنیت

غیرمستقیم مردم است.

انسانی ،و با محوریت امنیت

سابق بر این نیز دولت

سیاسی میتوان حق انتخاب

دخالت مستقیم داشت و

مستقیم شهرداران را در تمام

شهردار را تعیین میکرد.

شهرهای خرد و کالن به

تحوالت اجتماعی و حق

شهروندان داد ،قطعاً این

تعیین سرنوشت در کنار

موضوع باعث می شود تا بعد امنیت سیاسی به طور کامل و

اعتماد بیشتر به عموم مردم در دیگر کشورها ،سبب شده است

جامع محقق گردد و در نتیجه این مقوله موجب حل معضالت

که انتخاب این مقام ،بر عهدهی خود شهروندان ،آن هم با رای

امنیت حقوقی و قضایی نیز میگردد .این نوع امنیت همچنین

مستقیم قرار گیرد و حقوق عمومی نیز ابزارهای الزم را برای

بیانگر زندگی مردم در جامعهای است که در آن به حقوق بشر

تحقق این هدف تامین نماید .این تحول مهم باید از نظر مبنایی

اولیه آنها احترام گذاشته میشود .نکتهی قابل توجه در ”امنیت

مورد بررسی قرار گیرد و به تبع آن ،اثراتی که به دنبال خواهد

سیاسی“ این است که اگر این بخش به نحو احسن حل نشود

داشت ،بازخوانی و بازبینی شوند .نظام حقوقی ایران ،تا کنون

تبعات آن تهدید امنیت است ،و عدم وجود این مقوله زائل شدن

انتخاب مستقیم شهردار را توسط شهروندان یک شهر تجربه

حقوق ملت را در پی دارد.

نکرده است و همین کافی است تا به اهمیت موضوع پی برده

پیرامون اهمیت امنیت سیاسی همین بس که عدم توجه به این

شود .در پرتو این نظریه است که طرحی در خصوص انتخاب

بُعد از امنیت انسانی دارای تاثیرات کلی و کالنی مانند سطح

شهرداران تهیه شده و مراجع اجرایی و تقنینی به دنبال تصویب و

پایین تولید ناخالص ملی سرانه ،سطح پایین رشد اقتصادی،

اجرایی کردن آن هستند ،این در حالی است که بدون شناخت

تورم ،نابرابری ،بیکاری ،فقر ،رشد یا کاهش جمعیت ،بی ثباتی

دقیق مبنا و ابعاد حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی آن ،ممکن است

اقتصادی در سطوح ملی ،منطقهای و جهانی ،رکود اقتصادی و

تبعات نامطلوبی متوجه مدیریت شهری شود و نیز بهم ریختگی در

غیره را به همراه دارد .حال با توجه به این موارد در معنای

تعیین وظایف و اختیارات قانونی را به دنبال داشته باشد .اعمال
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شکایت وی رسیدگی منتج به حکم می شود“ .پس امنیت

دانست .0 :حفظ و ترویج بقای انسانی (رهایی از ترس)؛  .4توجه

اندیشه

بر اساس نص قانون عمل کرده و اگر کسی شکایت کند ،به

عامتر می توان امنیت سیاسی را مدیریت کنندهی سه مورد مهم
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حاکمیت و اعمال تصدی به مانند شمشیری دو دَم در این وادی

و مجلس شهر دو رکن اصلی آن هستند .در انگلستان بخشی به

عمل میکنند و نظر پژوهشگران را در پرتو خویش قرار میدهند.

نام حکومت محلی وجود دارد که تمامی امور را زعامت میکند.

چرا که میزان تاثیرشان معیاری برای سنجش حکمرانی شایسته

شهردار و پارلمان محلی به فعالیتشان مشروعیت میبخشند.

خواهد بود.

این دو نهاد در تعاملی محسوس با مردم و غیرمحسوس با ملکه

همچنین باید دید انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم شهردار چه اثراتی

قرار دارند)7( .

در تحقق اصول عمومی حکمرانی شایسته (مشتمل بر شفافیت،

ایاالت متحده امریکا (کلیهی شهرها) :در نظام ایاالت متحدهی

حاکمیت قانون ،انعطافپذیری و پاسخگویی) دارد.

آمریکا شوراها نقشی بسیار مهم در مدیریت شهری دارند.

بررسی تطبیقی انتخاب شهرداران در برخی کشورها

انتخاب اعضای این شوراهای مهم به صورت عمومی و از میان

نظم انتخاباتی شهردار در جهان متاثر از نظم ساخت مدیریت

صفوف مردم است .شهرداران نیز منتخب مردم هستند و آنان نیز

شهری است که اهمیت خاصی دارد .در واقع شیوهی مدیریت بر

با حفظ وظایف مدیریتی نمایندهی بخش عمومی محسوب

شهرهای دنیا بر نحوهی انتخاب شهرداران دنیا هم تاثیر خود را

میگردند .و از این حیث میتوان گفت :نوعی تعادل برقرار است.

گذاشته و این امر از همزیستی حق و سیاست حکایت دارد که

[همان منبع]44 :

ا مری ا ج ت ناب

آ ل مان :در ج م هوری

ناپذیر است.

فدرال آلمان با توجه به

فران سه :ک شور

ساز و کار متفاوت ایالتی،

یک

ا ن ت خاب

فران سه

و ض ع یت

جمهوری نیمه

شهرداران متفاوت است.

متمرکز با نظامی

هر چ ند که ا صوالً

نیمه ریاستی و

انتخاب شهرداران به

ن ی مه پار ل ما نی

صورت مستقیم و با

ن ظر

مراجعه به آرای عمومی

ا ست.
ش هرو ندان
طر یق

از

ن هادی

و به مدت پنج سال است
راب فورد ،شهردار شهر تورنتو که قدرت وی توسط شورای این شهر محدود شده بود  -عکس از تورنتویست

مستقل به نام شهرداری در فرانسه اعمال می گردد .اعضای

جمهوری ایتالیا دارد .پس از فروپاشی دیوار برلین دو آلمان یکی

شورای منطقه به طور مستقیم توسط ساکنان هر شهر انتخاب

شد و قوانین بخش غربی تقریباً بر بخش شرقی تفوق یافت.

می گردند .تشکیالت فرمانداری و شهرداری با هم بسیار همراستا
هستند .برای شهرداری منطقهی پاریس بزرگ هم یک شورای
شهر وجود دارد .نقش شهردار در فرانسه بیشتر نظارت و ایجاد
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و از این حیث شباهت به

تعادل است .شهردار عالوه بر انجام امور شهرداری نمایندهی
حکومت مرکزی نیز شناخته میشود[ .مرد علی/حسین پور ]44 307/1

انگلیس (لندن) :اداره ی این شهر با الهام از تعالیم نظام سلطنتی

انگلستان با سازمانی به نام ”نظام شهر بزرگ لندن“ است .شهردار

[همان منبع]45 :

کانادا (تورنتو) :به موجب قانون اساسی این کشور شهرداریها
اصوالً از دولت مرکزی مستقل هستند .شورای کالنشهرها بر
شهرداریهای این کشور نظارت میکند و این نظارت به حدی
است که شورا می تواند در صورت لزوم قدرت شهردار را تا حد
قابل مالحظهای کاهش دهد .این شورا  44 +0عضو دارد که

آخرین عضو ،در واقع همان شهردار است .در این شهر شهردار

43

انتخاب میکنند .در توکیو نیز بارقههای نظام لیبرال دموکراسی

در این گفتار میخواهیم ماحصل صحبتهای دو قطب علمی-

به چشم می خورد و شهردار منتخب مستقیم مردم است .اما

سیاسی جهت تنویر دانشمندانهی کار را به گفتگو بنشینیم .انتظار

فردگرایی لیبرالیستی سبب شده شوراها قدرت استیضاح چندانی

این است که خواننده بتواند در مقام یک دانندهی کل در پایان این

را نداشته باشند.

گفتار به دیدی جامع از گسترهی تحقیقاتی نگارنده دست یابد.

][Ohmae, 1990: 29

هند (کلیهی شهرها) :هند اکنون به لحاظ وسعت و جمعیت

پرونده ی ویژه

ژاپن (توکیو) :ژاپنی ها شهردار را برای یک دورهی چهار ساله

آثار و تبعات مثبت حقوقی -سیاسی انتخاب مستقیم شهرداران

اندیشه

به واسطهی رای مستقیم مردم انتخاب میشود.

جمهور شود[ .همان منبع]4/ :

بنابر تفکری علمی و دانش بنیان قصد آن کردیم تا فارغ از
منویات فرضیهای در انتهای کار و

بزرگ ترین دموکراسی جهان است .این
کشور با مدل جمهوری پارلمانی فدرال

بدون شک میتوان گفت تمامی راههای

به رسم تحمل و نقد اندیشهی

اداره می گردد .استعمار انگلستان این

دموکراتیک در نهایت به پیروزی ملتها منتهی

مخالف که الزمهی هر پیشرفتی

کشور را از آموزههای نظام حقوقی کامالً

میگردد .دموکراسی نه دادنی و نه گرفتنی است.

است ،در ابتدا به نقد و تحلیل

متاثر نموده است .شهرداران در هند ملتها از طریق تمرینهای دموکراتیک میآموزند که تاثیرات مثبت بپردازیم.
منتخب مردم هستند و برای  5سال بر چگونه باید با هم گفتگو و تعامل کنند؟ چه چیز امر  -0تقویت دموکراسی محلی
شهرها مدیریت میکنند[ .همان منبع]71 :

پاکستان(کلیهی شهرها) :در این کشور

خوب است؟ و چه چیز بهترین است؟ چنین ظفرمندی بدون شک می توان گفت تمامی
در عرصهی اجتماعی تنها و تنها از متن زندگی

راه های دموکراتیک در نهایت به

شهردار با عنوان (ناظم) و شوراهای شهر اجتماعی و عرصهی عمومی میگذرد .طعم شیرین پیروزی ملت ها منتهی می گردد.

به طور مستقیم منتخب مردم هستند .این روحیهی مدنی هرگز نمیتواند از دل مردمان شهر

دموکراسی نه دادنی و نه گرفتنی

کشور نیز مانند هند ملهم از نظم سیاسی نشین پاک گردد .عده ای چنین عقیده دارند که این است .ملتها از طریق تمرینهای
بریتانیاست و پارلمان در آن نقش طرح به رشد مبانی مردم ساالری دینی که از اصول
به سزایی دارد .رفتار اسالمی به شیوهی

نظام است ،کمک شایانی خواهد کرد.

محتسب در این کشور از سوی عرف

دموکراتیک میآموزند که چگونه
باید با هم گفتگو و تعامل کنند؟
چه چیز امر خوب است؟ و چه چیز

مطلوب نظر است[ .همان منبع]41 :

بهترین است؟ چنین ظفرمندی در عرصهی اجتماعی تنها و تنها از

چین (پکن) :جمهوری خلق چین در امور شهری رویهای خاص

متن زندگی اجتماعی و عرصهی عمومی میگذرد .طعم شیرین

به خود دارد .اعضای شورای خلق پکن توسط کنگرهی خلق

روحیهی مدنی هرگز نمی تواند از دل مردمان شهر نشین پاک

چین انتخاب می شوند و شهردار و معاونینش ،توسط این شورا

گردد .عده ای چنین عقیده دارند که این طرح به رشد مبانی مردم

انتخاب میگردند .نظارت هایی نیز توسط این نهاد بر عملکرد

ساالری دینی که از اصول نظام است ،کمک شایانی خواهد کرد.

شهرداریها اعمال میگردد.

][Gill/D. Law, 1988: 71

[هاشمی]/1 30714 ،

ترکیه (تمام شهرها) :در این کشور پارلمانی و الئیک ،کلیهی

 -4استقالل عمل شهرداران

شهرداران و اعضای شوراهای شهر با رای مستقیم مردم

شهردارانی که رای مردم را پشتوانهی خود داشته باشند با شهامت

منتخب می گردند .شهرداران در این کشور قدرت به نسبت

بیش تری کار خواهند کرد .آنان مشروعیت خود را از رای مستقیم

خوبی دارند از جمله رجب طیب اردوغان که موفق شد رئیس

مردم گرفتهاند و به پشتوانهی این رای می توانند با وجدان و

44
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اندیشه

پرونده ی ویژه
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ارادهی جمعی هم صدا گردند .به هر حال حوزهی عمومی در کنار

 -4تحمیل هزینه های سنگین در برگزاری یک انتخابات دیگر

آن هاست و نه در برابرشان و این فرصتی مناسب برای

هزینههای برگزاری این انتخاب و فشارهای حاصل از آن کشور

خدمتگزاری این افراد و مدیران به جامعه است .البته باید در عمل

را با مخاطراتی بال اجتناب مواجه خواهد ساخت .ما نمیتوانیم

دید که در صورت تصویب چه رفتار اداری یا مدنی از آنان سر

بودجه های احزاب و دولت و کشور را صرف چنین اموری

خواهد زد؛ چرا که ممکن است این استقالل به استبداد در عمل

نماییم .چرا که هزینههای مهم تری نیز وجود دارد .الزم است

نیز منجر گردد.

که در وادی حقوق گاهی از دید هنجار گرایانه و ایده آلیستی به

 -7شفافیت

دید عمل گرایانه و پراگماتیستی برسیم.

افزایش میزان پاسخگویی یک سازمان عمومی غیردولتی همچون

 -7عدم نظارت دقیق بر عملکرد شهرداریها

شهرداری ها که مردم به طور روزمره با آن برخورد دارند ،امری

متاسفانه این طرح نظارت حداکثری اکنون نهادهای دموکراتیک

ضروری است .وقتی شهردار برای بقای خود وابسته به رای مردم

محلی را بر قدرتهای شهری کاهش میدهد و موجبات زوال و

باشد ،ملزم به شفافیت بیش تر در عمل و پاسخگویی به افکار

ضعف آنان را فراهم میآورد[ .عباس زاده ]44 307/1 ،گاهی چنان از

عمومی خواهد بود؛ به شرطی که این مسئله به رفتارهای

نقش نظارتی شوراها خواهد کاست که رسماً این نهاد را به

پوپولیستی در برابر مردم رای دهنده دامن نزند.

نهادی تشریفاتی مبدل میکند که قدرت هیچ کاری را ندارد و

 -4افزایش تمرکز و نظارت شوراهای شهر

این هرگز مد نظر قانون گذار قانونی اساسی ما نبوده است .چرا

انتخاب مستقیم شهردار ،موجب کاستن از بار مسئولیت شوراهای

که وی شورا را نه فقط نهادی مدنی بلکه رکن ادارهی کشور

شهر میشود؛ چیزی که عمالً به تمرکز بیشتر شوراها در اعمال

میداند .در واقع این روند سبب فروپاشی پارلمان شهری شده و

نظارت بر اعمال اجرایی مدیریت شهری شهردار منجر میگردد.

در طوالنی مدت سبب زایش دیکتاتوری های محلی و استبداد

آثار و تبعات منفی حقوقی -سیاسی انتخاب مستقیم شهرداران

شهری میشود.

نگارنده سعی دارد تا بخشی از استدالالت و استنادات الزم را در

***

این جا به کار گیرد تا موضوعی اصولی و در عین حال تاکتیکی را

چنانکه به نظر میرسد ،موضوع ”امنیت“ در کشورهای جهان

با ابزار علمی و رها از جهت گیریهای سیاسی و حزبی ارائه نماید.

سوم ،حول موضوعاتی عمدتاً ” نظامی-سیاسی“ است؛ که در

 -0تضعیف سیستماتیک جایگاه شوراهای اسالمی

کشاکش مسائل اقتصادی ،حقوق اولیهی شهروندان این

تضعیف جایگاه شوراهای اسالمی می تواند آسیبی جدی به

کشورها به نوع دیگری تفسیر شدهاند ،به طوری که تهدیدات

ساختار های دموکراتیک کشور بزند .آثار مخرب چنین خطری آن

سیاسی موجب رواج ” نظامیگری“ شده و عدم تدابیر سیاسی

چنان زیاد است که به قیمت زوال روحیهی سیال مدنی تمام

مرتبط با ” امنیت حقوقی“ موجب فشارهای حکومتی و

خواهد شد .شورای اسالمی نمایندهی ارادهی جمعی است .تخریب

خشونتهای نظاممند علیه حقوق و امنیت انسانی است .این در

فضایی که نمایندگان مردم در آن حضور دارند ،ضررهای

حالی است که در کشورمان ایران ،جمعیت ساکن در شهر و

جبران ناپذیر بسیاری را وارد خواهد کرد ،که ترمیم آن به سادگی

روستا که تا چهل سال قبل حدود هفتاد درصد به سی درصد

امکان پذیر نیست[ .عبدالهی ]70 307/1 ،شوراهای اسالمی همانطور

بود ،در حال حاضر تقریباً برعکس شده و هفتاد درصد جمعیت

که بیان شد از لحاظ قانونی وضعیت مناسبی ندارند و تنها

ایران در شهرها زندگی می کنند؛ و همین موضوع مناسبات

قدرتشان در انتخاب شهردار و استیضاح اوست .حال اگر همین

اجتماعی جامعهی ایران را در معرض تغییر جدی قرار داده

اختیار را نیز از دست دهند ،دیگر قدرتی نخواهند داشت.

است .اکنون که دولت قول تدوین الیحهی جامع مدیریت

45

جامع و مانع در زمینهی مدیریت شهری و کلیت مسائل مربوط

غریاق زندی ،داود ،مفهوم امنیت در قالب گونههای مختلف دولت؛ قبیله،

به آن باشد.
هرچند بحث از دخالت مستقیم مردم در حاکمیت و تعیین

دولت -شهر ،امپراتوری و دولت مدرن ،فصلنامهی مطالعات راهبردی ،سال
یازدهم ،شمارهی چهارم ،زمستان 0713

پرونده ی ویژه

شهری را به مجلس داده ،امید میرود تبدیل به یک قانون

”امنیت دولت-شهر“” ،امنیت امپراتوری“ و ”امنیت دولت-دولت“ ر.ک به:

 .2قاسمی ،محمد علی ،امنیت انسانی :مبانی مفهومی و الزامات راهبردی،

اتفاقی که تعیین شهردار نیز با مردم و به صورت مستقیم باشد،

 ،0714ص 101

اندیشه

سرنوشت خود ،از مباحث آشنای حقوق عمومی است اما چنین

فصلنامهی مطالعات راهبردی ،سال هشتم ،شمارهی چهارم ،زمستان

سابقه ای در نظام حقوقی ایران ندارد .لذا به نظر میرسد اگر  .3امیری پناه ،محمد و غفاری ،غالمرضا ،چگونگی شکلگیری شهر شهروند
مدار ،دو فصلنامهی مدیریت شهری،
طی الیحهای از طرف دولت  -که
در کشور ما چون انتخاب غیر مستقیم شهردار  ،0711ص 1

وعدهی آن نیز داده شده است -حقی
برای شهروندان قائل شده و آنان را در

مرسوم و متداول است ،بحث از ایجاد رویه تعیین

تعیین شهردار شهر خود به صورت

مستقیم شهردار ،زیر مجموعهی دو نوع امنیت

.4

بهشتیان ،محمدحسین ،ح قوق

شهری ،بررسی نظم حاکم به حقوق
مالکانه در برابر طرح های عمومی

مستقیم دخیل بدانیم ،نوع هشتم ابعاد سیاسی و حقوقی گنجانده میشود .اما در کشورهای
مختلف ” امنیت انسانی“ در ایران به دیگر با توجه به قوانین موجودشان ،شهردار صرفاً به  .5فن تیگر شتروم ،باربارا ،امنیت انسانی
وجود خواهند آمد .اما در اینجا الزم به صورت مستقیم از طریق آرای شهروندان تعیین
و حقوق بین الملل ،ترجمه :اردشیر امیر
شهرداری ،تهران ،طرح نوین0711 ،

میشود؛ دقیقاً برعکس قید ”حداقل در شهرهای مهم ارجمند و حمید قنبری ،تهران ،مجد071/ ،
یادآوری است که در کشور ما چون
و بزرگ“ که حقوقدانان چنین رویهای را صرفاً در  .6رفیعیان ،مجتبی و حسین پور ،علی،

انتخاب غیر مستقیم شهردار مرسوم و

نظریهی شهر ،فضا ،مدیریت شهری،

متداول است ،بحث از ایجاد رویه تعیین چنین شهرهایی الزم میدانند .به بیان دیگر ،کارکرد
مستقیم شهردار ،زیر مجموعهی دو نوع اصلی اصول مورد بحث صیانت از وضعیت حقوقی
 .7کریستوفرآر فردریش ،ترجمه :عارف
امنیت سیاسی و حقوقی گنجانده میشود .است که به موجب هنجارهای حقوقی برای
اقوامی مقدم ،تکوین دموکراسی های
تهران ،طهان07/1 ،

اما در کشورهای دیگر با توجه به قوانین

شهروندان تاسیس و تثبیت شده است.

موجودشان ،شهردار صرفاً به صورت
مستقیم از طریق آرای شهروندان تعیین میشود؛ دقیقاً برعکس

شهری (حکومت های شهری مدرن)،
تهران ،آذرخش071/ ،

 .8عبادی ،شیرین ،تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران ،تهران ،روشنگران و
مطالعات زنان07/1 ،

قید ” حداقل در شهرهای مهم و بزرگ“ که حقوقدانان چنین  .9سید فاطمی ،سید قاری ،حقوق بشر در جهان معاصر ،تهران ،شهر دانش،

رویهای را صرفاً در چنین شهرهایی الزم میدانند .به بیان

07/4

دیگر ،کارکرد اصلی اصول مورد بحث صیانت از وضعیت  .10انصاری ،باقر ،حقوق حریم خصوصی ،تهران ،سمت0711 ،
حقوقی است که به موجب هنجارهای حقوقی برای شهروندان  .11ابراهیمی ،نبی اهلل ،بررسی مقایسهای مفهوم امنیت در مکاتب متاخر

تاسیس و تثبیت شده است.
سایر منابع و مطالعهی بیشتر:
 .1برای آشنایی با ابعاد دیگر تاریخی امنیت مانند ” امنیت قبیلهای“،

امنیتی ،فصلنامهی مطالعات راهبردی ،سال هفتم ،شماره چهارم ،زمستان

07/7
 .12گرجی ،علی اکبر ،مبنا و مفهوم حقوق بنیادین ،حقوق اساسی ،سال دوم،
شمارهی دوم ،تابستان 0714
 .13کِر ،پائولین ،امنیت انسانی ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،ترجمه :سید جالل
دهقانی فیروز آبادی ،سال یازدهم ،شماره سوم ،پاییز 0713
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شوراهای شهر و روستا و آینده

اندیشه

و روستا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ،انتخابات روستا،
شهر و شوراهای استان است که شوراهای استان در واقع آنقدر

قهرمان قنبری

ضعیف هستند و یا ضعیف ذکر شده است که عضوهایش هم آن

فعال مدنی

را جدی نمی گیرند .جالب این است که حتی ظرفیت اسمی

نوشتن در مورد انتخابات شورای شهر و روستا و یا در کل نوشتن

ارگان مطبوعاتیاش ،پنج هزار نسخه است که به احتمال زیاد

درباره ی امری به نام انتخابات در ایران با تناقضات خاص خود

آن هم به صورت منظم منتشر نمیشود .واقعیت این است که از

همراه است .گو اینکه در مواجه با قضیهی انتخابات ایران ،همیشه

دوران مشروطه ،ما با اجرای ناقص قوانین مورد تصویب قرار

با طرف هایی مواجه هستیم که با اینکه مواضع شان مخالف

گرفته ،دست و پنجه نرم میکنیم و شوراهای شهر و روستا و

همدیگر است اما در واقع هر دو طرف استدالل ها خوبی و یا

استان هم از این مسئله مستثنی نیستند .تقسیم قدرت و تاسیس

استداللی که الیق شنیدن است ،برای چرایی مواضع خود بیان

حکومتهای محلی از آغاز مشروطه با نام انجمنهای والیتی و

میکنند .البته که این امر به خودی خود ،امری بد نیست و بیشتر

ایالتی مورد بحث ،دغدغه و تصویب مشروطه خواهان قرار

این نکتهی اساسی را به ما گوشزد میکند که با اینکه سوالها

گرفت و بعدها در زمان حکومت پهلوی دوباره از سال  0744در

یکی است ،جوابها بیش از یکی است و هر دورهای از تاریخ و یا

جریانات اصالحات سیاسی مورد بحث واقع شد و خود باعث

هر گروهی از مردم ،بسته به اعتقاداتشان
جواب های خاص خودشان را دارند و برای
بِهروزی جامعه الزم است تمام این جوابها
متفاوت شنیده شود .فارغ از این جوابهای
متفاوت که نتیجهی شرکت ما در انتخابات
چه تاثیری در آیندهی ما به عنوان
شهروندان ایران دارد و آیا اصالً با بودن
امری به نام نظارت استصوابی ،انتخابات
مبتنی بر رای شهروندان ایران مشروع و
معتبر است و یا حقانیت دارد یا نه؛ من
توجه خود را معطوف به شرایط ذهنی
میکنم که انتخابات و نحوهی برگزاری آن

تقسیم قدرت و تاسیس
حکومتهای محلی از آغاز مشروطه با نام
انجمنهای والیتی و ایالتی مورد بحث،
دغدغه و تصویب مشروطه خواهان قرار گرفت
و بعدها در زمان حکومت پهلوی دوباره از
سال  0744در جریانات اصالحات سیاسی
مورد بحث واقع شد و خود باعث تنشهایی

همراه با قانون اصالحات ارضی و انقالب
سفید شد که در سال  074/در نهایت با نام
انجمنهای ده ،شهر و استان به تصویب
رسید.

تنشهایی همراه با قانون اصالحات ارضی و
انقالب سفید شد که در سال  074/در
نهایت با نام انجمن های ده ،شهر و استان
به تصویب رسید.
کشور ما تشکیل شده از اقلیمها ،فرهنگها
و ادیان و گویشوران گوناگون است که هر
کدام شرایط و جغرافیا و خصوصیات خاص
خودشان را دارند و الزم است که در ادارهی
محل سکونتشان این خصوصیات مختص به
آن ها را در نظر گرفت .برای چنین
موقعیت هایی در تمام نقاط جهان ،به جهت
ادارهی بهتر جامعه و مشارکت تمام مردم

هیچگونه شبههای را بر نمیانگیزد و یا ما الاقل در مشروعیت

کشور در سرنوشت خودشان ،از تقسیم قدرت و حکومت های

شماره  72انتخابات به عنوان نشانهای از التزامات یک نظام مبتنی بر

محلی با مدل های مختلف استفاده م یکنند .انتخابات محلی و
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دموکراسی ،شک و شبههای نداریم.

شهرداریها ،نمونهی ضعیف و نحیف این نوع سیستمها است

با تصور این شرایط ذهنی ،الزم به ذکر میدانم که انتخابات شهر

که در کشور ما حتی در زمان تصویب اولین قوانین ایالتی و
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که متاسفانه ساختار روانی اهالی کشور ما و یا کشورهای دیگر

طرف احساس ناامنی است و شرایط مطلوب ما نیست .اما راه سوم

منطقه که به حاکمانمان نیز سرایت کرده است تا حدی از

که سخت است و به حتم راهی طاقت فرساست ،تمرین

اجرای درست این قوانین جلوگیری کرده است .شوراهای شهر

دموکراسی و قبول مسئولیت برای قدم نهادن در راه آزاد است.

و روستا و استان از الزامات دموکراسی هستند و در این موقعیت

نکتهی اصلی در این آزادی ،این است که آزادی باید متوازن توزیع

جهانی پر از اختالفات قومی و مذهبی برای احتراز مبتال شدن

شده باشد و همهی شهروندان ایران را شامل برخورداری از خود

به این بالیای مورد اشاره ،کشور ما هم شدیداً برای تضمین

کند .یعنی به کارگیری صحیح حکومتهای محلی (Local

همزیستی مسالمت آمیز و تعالی جامعه ،به بود این تفکر و رشد

)  ،Governmentراه حل پیشنهادی است که از دل قانون

و اعتالی آن به

شوراهای شهر و

عا جل

روستا و استان

نیازمند است .اما چرا

میتواند زاده شود.

تفکر شوراهای شهر

یعنی ما هم حق

و روستا و استان در

دار یم و با ید

این زمانه و دوره

ن گران

آ ی نده

برای کشور ما الزامی

باشیم ،به خاطر

است و ما در آینده

اینکه سِیر امور

چه ا لزامی برای

کشور ما که

تفکر و کارکردن بر

تشکیل شده از

ا یدهی

قوم و

صورت

روی

ده ها
عکس از ایرنا

شوراهای شهر و

فرهنگ و دین

روستا و استان داریم؟

است و در این پروسهی دموکراسی خواهی همهی این عزیزان

نگاهی به انشقاقات قومی در کشور ما و کشورهای همسایه ،ما

طالب سهمی از حقوق خود هستند -که در حالت معمولی حق هر

را با سه گزینهی مختلف می تواند رو در رو کند :یکم اینکه

شهروند است که مالک این حقوق باشد ،-ما نمیتوانیم و اخالقاً

اختالف و تبعیض ها در شرایط بحرانی میتواند سرریز شده و

مجاز نیستیم که این حقوق را به صرف شبهه ،شک و تردید از

باعث درگیری های قومی و مذهبی در داخل کشور ما شود؛

آن ها دریغ کنیم .وانگهی ،این دریغ کردن ممکن است روزی

چنانچه در کشورهای همسایه که سابقهای طوالنی از صلح و

باعث باز شدن زخم ها و امور شود که هیچ کدام از کسانی که به

ثبات داشتند هم این اتفاق افتاده است .مورد اول میتواند ما را

عنوانی نگران آیندهی کشور هستند راضی به وقوع آن نیستند .به

به مورد دوم هدایت کند :به خاطر ترس از این اختالفات و

همین خاطر است که کار کردن بر روی ایدهی شوراهای شهر و

فروپاشی ها ،ما مجبور می شویم به حکومت های استبدادی

استان و روستا و رفع نقاط ضعف فعلی آن شاید مبرمترین نیاز

راضی شویم چون در واقع حفظ امنیت جانی اولین خواستهی

آیندهی ما در مواجه با امر مورد بحث باشد .اهمیت مدلی درست و
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حاضر برای شوراهای شهر و روستا پیش بینی شده بود؛ هر چند

کردهایم؛ خوب اما این راه معلوم است که بیشتر تحمیل شده از

اندیشه

والیتی و بعدها در اواخر دوران پهلوی ،اختیاراتی زیادتر از حال

انسانی است و ما چند صد سال است که این راه را انتخاب
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جدی از شوراهای شهر و تعالی دادن و پیشرفت این ایده از آنجا

اعتمادی به مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت و یا رای دهنده

بیشتر حائز اهمیت است که ،بعضی از هموطنان ما به خاطر حس

است .در واقع اگر بخواهیم به صورت موردی این شکست را در

تبعیضی که دارند ،خواستار حقوقی مانند خودگردانی و خودمختاری

جزء تحلیل کنیم و به کل برسیم ،این تحلیل را از چرایی

هستند .بدون این که نگارنده بخواهد نگاهی منفی و یا مثبت به

شکست به سرانجام نرسیدن انجمنهای ایالتی و والیتی قدیمی

خواسته ی مورد ذکر داشته باشد ،ولی واقعیت امر این است انتقال

و یا شوراهای شهر و روستای معاصر میتوان شروع کرد و به کل

یک باره از سیستمی متمرکز و تا حدی استبدادی به سیستمی

پروژهی شکست تاریخی دموکراسی خواهی ایران رسید .مشکل

غیرمتمرکز و دمکرات ،به عالوهی سختیهای جداسازی اقوامی که

اصلی ما عدم باور و یا بی اعتمادی حاکمان به مردم است .در

در بعضی شهرها و استان ها بهم تنیده شدهاند ،الاقل در کوتاه

فلسفه ی کانت اشتباه کردن و ایستادن و به عقب نگاه کردن و

مدت ممکن است با شوکهایی همراه باشد و دوباره این شوکها

اشتباهات را تصحیح کردن ،یکی از اصلیترین بنیانهای تشکیل

باعث امکان برگشت سیستم متمرکز و
استبدادی قبلی شود .اما با افزایش اختیارات

در طول بیش از صد سالی که از دهندهی انسان و جامعه مبتنی بر اخالق است
که در گذر زمان این مسئله تبدیل به اصل
دوران مشروطه میگذرد ،همهی

این شوراها و تبدیل آرام شوراها از حوزهی تالشها برای برقراری آزادی ،به شکست بنیادین دموکراسیهای غربی شده است .ولی
مشورتی و مختص شهردار ،به حوزهی انجامیده است و انجمنهای ایالیتی و در کشور ما همیشه نسبت به ادارهی جامعه،
مدیریت شهر و منطقهای و اشتراک اعضای

والیتی و یا با نام جدید آن شوراهای

مدینهی فاضلهای به تصور گرفته میشود که

شوراها در قدرت و تفویض اختیارات ادارهی

استان و شهر و روستا هم از این امر

هرگونه دخالت مردم در روند اجرای حاکمیت

مناطق به صورت آرام به منتخبان مردم ،هم مستثنی نیستند .شکست این امور اکثراً به و ادارهی شهر و منطقهشان موجب خسران و
حس تبعیض بسیاری از هموطنانمان را التیام خاطر بی اعتمادی به مردم به عنوان لطمههای غیرقابل جبرانی پنداشته میشود و
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تخط از این اوتوپیای مدینهی فاضله نگریسته

می بخشد و هم تمرینی برای اشتراک صاحبان اصلی قدرت و یا رای دهنده
مستقیم مردم و دخالت در ادارهی مناطق
است.

می شود و چنین م یشود که مردم به خاطر

خودشان میشود .یعنی حکومت به آرامی به

ترس از ارتکاب اشتباه ،الیق انتخاب و

حالتی بینابین انتقال داده شود که هم تبعیض را تا حدی رفع کند

مشارکت در روند قدرت تشخیص داده نمی شوند .مشخصاً در

و هم اینکه نگرانی از تجزیه و فروپاشی و یا درگیریهای قومی

قوانین شوراهای شهر و روستا و استان ،نوعی بیاعتمادی و

را رفع کند .باالتر از این ،شوراها و یا حکومتهای محلی با تامین

شک و تردید به تقسیم قدرت با حاکمیتهای محلی وجود دارد

آزادی های حداقلی توان این را دارد که حس یکپارچگی ما را

که این باعث می شود که هر روزه اختیارات کنونی کاهش داده

محکمتر کند و هم این که م یتواند سوتفاهم عمیقی را که بین

شود و در آخر چیزی که میماند اسب بی یال و دمی است که

مرکز و حاشیه در طول این صد سال شکل گرفته است ،به آرامی

کوچک ترین قدرتی برای اعمال مشروعیت ندارد و بعضاً چنان

در روند زمان حل کند.

وابسته به نهادهای دولتی است که نمیتوان آن را از نهاد دولت

نکتهی آخر اینکه واقعیت امر این است که در طول بیش از صد

مجزأ تشخیص داد .در حالیکه اجرای درست این قوانین و رشد

سالی که از دوران مشروطه م یگذرد ،همهی تالش ها برای

درخواست افزایش اختیارات این شوراها در گذر زمان قادر است

برقراری آزادی ،به شکست انجامیده است و انجمنهای ایالیتی و

هم تبعیضهای قومی و مذهبی را حل کند و هم اینکه تمرینی

والیتی و یا با نام جدید آن شوراهای استان و شهر و روستا هم از

باشد برای مشارکت بیشتر مردم در ادارهی منطقهی خویش و

این امر مستثنی نیستند .شکست این امور اکثراً به خاطر بی

اشتراک در ادارهی کشورمان.
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صدیقه وسمقی :اعضای شوراها ،دربارهی ادارهی شهرها فکر بالندهای ندارند
صدیقه وسمقی از چهره های مطرح نواندیشی دینی در ایران
اسالمی شهر و روستا نیز ورود کرده است .این دین پژوه که

گفتگو از مرتضی هامونیان

گفتگو

است که به حوزهی فعالیتهایی از جنس حضور در شوراهای
دارای دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی است ،در اولین
دورهی شورای شهر تهران کاندیدا شد و با رای مردم این شهر

تنش حدود  71سال است که در ایران همواره وجود دارد و در

به شورا راه یافت .سخنگوی اولین دورهی شورای شهر تهران،

هیچ زمانی ما به شرایط ثبات نرسیدهایم) .همچنین افراد حاضر

تجربیات و یادداشتهای خود را در کتابی با عنوان ”حتماً راهی

در شورای شهر تهران اکثراً سیاسی بودند ،شهرداری تهران

هست“ جمع آوری کرده که در سال  07/7توسط انتشارات

شرایط سخت و نامساعدی داشت و در همان اوان بود که آقای

خاوران در پاریس به چاپ رسیده است.

کرباسچی و عدهی زیادی از شهرداران مناطق مختلف تهران

خط صلح در مصاحبه با این عضو اسبق شورای شهر تهران ،به

بازداشت شده بودند و یا در حال محاکمه از سوی دادستانی

بررسی عملکرد شورای شهر اول تهران پرداخته و با پرسش در

بودند.

خصوص کارآمدی این شورا ،نظرات دکتر صدیقه وسمقی را در

اما اگر بخواهم یک جمع بندی کلی داشته باشم ،این عملکرد به

خصوص مشکالت نظارت در شورای شهر و راهکارها و

گونهای نبود که بازتاب مثبتی از عملکرد شورای دورهی اول را

مکانیزمهای بهبود آن جویا شده است.

ایجاد کند .البته با توجه به مسائل و حوادثی که داخل شورا بود

خانم وسمقی ،با توجه به سابقهی حضورتان در

و من از آن اطالع دارم ،-و زحمتهایی که اعضا در آن دورهکشیدند ،سخت است که یک جواب

شورای شهر اول ،عملکرد آن
دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا
ارزیابیتان مثبت خواهد بود؟
برای ارزیابی عملکرد شورای دورهی
اول ،باید مسائل زیادی را در نظر
گرفت .از جمله این که شورای اول
تجربهی اول بود و در شرایطی تشکیل
شد که بخشی از حاکمیت موافق
تشکیل شوراها نبود .به هر حال جنبش
اصالح طلبی تازه آغاز شده بود ،تنش
سیاسی زیادی در کشور وجود داشت و

قطعی بدهم اما در عین حال ،نمیتوانم
ما برای اینکه بگوییم عملکرد شورا مثبت ارزیابی مثبتی داشته باشم و بگویم شورا
بود ،باید نتیجهی آن را ببینیم؛ مثالً ببینیم

موفق بوده است .ما برای اینکه بگوییم

شهر تهران بهتر از قبل اداره شده است .در عملکرد شورا مثبت بود ،باید نتیجهی آن

صورتی میتوانیم ادعا کنیم که شوراهای شهر را ببینیم؛ مثالً ببینیم شهر تهران بهتر از
حاال چه شورای اول و چه دورههای بعدی ،-قبل اداره شده است .در صورتی میتوانیمموفق بودند که بتوانیم ثابت کنیم با حضور

ادعا کنیم که شوراهای شهر -حاال چه

شورای شهر ،شهر بهتر اداره شده است .ثابت شورای اول و چه دوره های بعدی،-
کردن این مسئله هم به یک سری آمار و ارقام موفق بودند که بتوانیم ثابت کنیم با
و مطالعه احتیاج دارد

حضور شورای شهر ،شهر بهتر اداره شده
است .ثابت کردن این مسئله هم به یک

شرایط آرام نبود (اگرچه این ناآرامی و

سری آمار و ارقام و مطالعه احتیاج دارد
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پرونده ی ویژه

اما من چنین ادعایی ندارم.

به نظر میرسد که به طور کلی رویکرد شما نسبت به

که اعضای شورا در این جایگاه بتوانند احساس کنند وظایف و

مسئولیتهای مشخصی دارند.
بسیاری معتقدند که شورای شهر ،خصوصاً در شهر

شوراها چندان مثبت نیست .با این اوصاف فکر میکنید

گفتگو

این نهاد چه زمانی به بالندگی میرسد؟
ببینید این نهاد در کل ایران ،در صورتی میتواند بالندگی پیدا کند

وظیفهی نظارتی خود موفق و کارآمد نبوده است .اگر موافق این

که مردم شاهد آثار و

مسئله هستید ،علت را چه

تاثیرگذاری آن باشند.

میدانید؟

این مسئله در صورتی

ببینید علت های گوناگونی

اتفاق میافتد که اعضای

دارد .شهر تهران هم مقداری

شوراها چنین تصمیمی

با جاهای دیگر متفاوت است.

داشته باشند .یعنی واقعاً

هم این که پایتخت است و

برنامه داشته باشند که

هم قدرت و حاکمیت نسبت

ادارهی شهرها را از

به شورای این شهر ،بی

جهات گوناگون متحول

تفاوت نیست و از همان ابتدا

کنند و کارهای اساسی و

مداخالت از نواحی مختلفی

بنیادین انجام دهد .مثالً

در شورا وجود داشت .از

بخواهند نظام اداری

طرف دیگر -همان طور که

شهرداری ها را ساده و

اشاره کردم ،-وظایف شوراها

روان کنند؛ بخواهند نظام

به درستی روشن نیست و

اداری ش هرداری ها را

شوراها تشکیالت نظارتی

سالم و پاکیزه کنند؛

درستی هم ندارند.

ب خوا ه ند
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تهران ،از بدو شکلگیریاش بیش از هر چیز در انجام

د س تر سی

به نظر من در درجهی اول

شهروندان به خدمات

باید مسئلهی نظارت در

شهرداری را آسان کنند؛

کشور را بازتعریف کرد .برای

یا اینکه بخواهند به هر

نظارت ،باید یک سیستم

حال تحوالتی -اعم از

صحیحی تعریف شود .اینکه

گسترش فضای سبز -در

افراد بخواهند به شخصه

شهرها ایجاد کنند .اما متاسفانه نه در شورای شهر تهران و نه در

نظارت کنند و شیوهی نظارت را هم خودشان تعریف کنند ،غلط

مجموع شهرهای کشور ،من با چنین تحولی مواجه نبودم .این

است .مثالً ما به عنوان اعضای شورای اول وقتی وارد شورا

نشان میدهد که اعضای شوراها ،دربارهی ادارهی شهرها هنوز

شدیم ،احساس کردیم که دیگر باید شهرداری در همهی کارها

فکر بالندهای ندارند .هم چنین جایگاه شوراهای شهر هم یا

به ما پاسخگو باشد و به قول معروف هر کاری دلمان میخواهد

شناخته شده نیست و یا هنوز ارتقا پیدا نکرده؛ به گونهای نیست

با شهرداری میتوانیم انجام دهیم .خوب مگر فرق ما –به عنوان
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بود که صالحیت نظارت بر آن ها را داشته باشیم!؟ ما باید

شفافی کجا وجود داشته باشد؟ به همین جهت ،امر نظارت در

نظارت را ،از ” نظارت افراد و اشخاص بر نظام اداری“ به یک

کشور ما تحقق پذیر نیست.

در غیر این صورت نه می توانیم نظارت صحیحی داشته باشیم

برخورد با مشکالت را داشته ،راهکار و مکانیزم

و نه دستگاهها نظارت پذیر میشوند .کما اینکه در کل ایران

پیشنهادی شما برای رفع این ابهامات و کاستیها -که عمدتاً هم

این مشکل وجود دارد .مثالً مجلس مهم ترین مسئولیتش

بنا به اشارهی خودتان در قانون شوراها است ،-چیست؟

نظارت بر تمام نهادها و ارگان های کشور است اما مگر

همان طور که خدمتتان گفتم ،به عنوان اولین قدم و در راستای

می تواند این وظیفهاش را به

بهبود اعمال نظارتِ چه شورا بر

درستی انجام دهد؟ نمی تواند،

به عنوان اولین قدم و در راستای بهبود اعمال نظار ِ
ت شهرداری و چه مجلس بر نهادهای
چه شورا بر شهرداری و چه مجلس بر نهادهای کشور ،کشور ،باید اطالعات شفاف ،و سیستم

چون نحوهی نظارت به درستی

گفتگو

”نظارت سیستماتیک“ تغییر دهیم .ما باید سیستم سازی کنیم.

به عنوان فردی که تجربه حضور در این صحنه و

پرونده ی ویژه

اعضای شورای شهر ،-با شهردار یا با مدیران شهرداری چه

-از باالترین تا پایینترین نهاد کشور ،-که در مورد آن اطالعات

تعریف نشده است و ما سیستمی باید اطالعات شفاف ،و سیستم سازی شود .شما میبینید سازی شود .شما می بینید که در
نداریم که تمامی اطالعات و که در کشورهای غربی مثالً ادارهی مالیات ،تمامی کشورهای غربی مثالً ادارهی مالیات،
داده ها را در اختیار نهادهای اطالعات مربوط به افراد آن کشور را در اختیار دارد و این تمامی اطالعات مربوط به افراد آن
نظارتی قرار دهد .ما در شورای شبکهی متصل و به هم پیوستهای است؛ نظام بانکی ،کشور را در اختیار دارد و این شبکهی
شهر اول هم ،اطالعات کافی از نظام مالیاتی ،نظام اداری ،درآمدها و همه چیز به طور متصل و به هم پیوستهای است؛ نظام
شهرداری در اختیار نداشتیم .شفاف و روشنی در سیستم وجود دارد و در دسترس بانکی ،نظام مالیاتی ،نظام اداری،
وقتی که اطالعات شفاف سازی نهادهای نظارتی است .چنین سیستمی در کشور ما وجود درآمدها و همه چیز به طور شفاف و
نشود ،نهادها زیر بار نظارت ندارد .ما اگر این کار را نکنیم ،اساساً نظارت کردنمان روشنی در سیستم وجود دارد و در
نمیروند و اگر قرار باشد که اتالف وقت است .ما چهار سال در شورای شهر اول دسترس نهادهای نظارتی است .چنین
نهادهای نظارتی ،اطالعات مورد

بودیم ،اما تا آخر نفهمیدیم که شرکتهای اقماری

سیستمی در کشور ما وجود ندارد .ما اگر

نیاز خودشان را از اشخاص

شهرداری چه تعداد است.

این کار را نکنیم ،اساساً نظارت کردنمان

بگیرند ،این نظارت به نتیجه

اتالف وقت است .ما چهار سال در

نمی رسد .مثالً مدیران شهرداری ممکن بود که اطالعات

شورای شهر اول بودیم ،اما تا آخر نفهمیدیم که شرکت های

درخواستی ما را به درستی ارائه ندهد .در حالیکه ما اساساً

اقماری شهرداری چه تعداد است .یعنی من دست آخر هم متوجه

نباید برای نظارت ،همهی اطالعاتمان را از اشخاص بگیریم.

نشدم چند شرکت در اطراف شهرداری با بودجه شهرداری و با

اطالعات باید سیستماتیک شود و ما برای توضیحات مراجعه

پول مردم تهران تشکیل شده ،در آن چه کار میکنند و درآمد آن

کنیم ،یا اگر اختاللی در آن دادهها و اطالعات دیدیم ،دست به

به کجا میرود؛ فکر می کنم باقی اعضای شورا هم متوجه نشده

مداخله بزنیم .در حال حاضر در کشور ما وضعیت این چنین

باشند...

است و به خاطر همین هم هیچ نهادی شفاف نیست؛ حاال

یعنی شهرداری خودش را در این زمینه ملزم به

شهرداری هم یکی از این نهادها .شما کدام نهاد را سراغ دارید

پاسخگویی به شما نمیدانست؟
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گفتگو

پرونده ی ویژه

به ظاهر ملزم می دانست ،اما مسئله همین است که خدمت شما

که یک بخش از مدیریت کشور بخواهد شفاف سازی کند اما

می گویم! خوب هر جایی که به

جاهای دیگر نخواهند .باید تمام

نفع افراد نیست ،نمیآی ند

نهادهای اداری کشور از نهاد

اطالعات بدهند .ما که نمیتوانیم

رهبری تا ریاست جمهوری ،قوهی

با اشخاص برای گرفتن اطالعات

ق ضا ی یه ،م ج لس ،شورا ها و

درگیر شویم .اطالعات را باید

شهرداری ها بر اساس یک عزم و

سیستم به ما بدهد و نه اشخاص.

تصمیم ملی ،به طور سیستماتیک

ما حتی خیلی از شرکت ها را

وارد فاز شفاف سازی شوند؛ تا به

نمی شناختیم که قرار باشد مثالً

این ترتیب هم با فساد گستردهای

به سراغ مدیرعامل آن شرکت

که در کشور وجود دارد ،مقابله شود

برویم .اساساً در شهرداری چنین

و هم نظارت عملی باشد .از آنجا

سیستمی وجود ندارد که معلوم

که عدم شفاف سازی ،نظارت را

باشد بودجهاش کجا هزینه شده

ناممکن میکند ،امکان فساد را باال

است ،چند شرکت زیرمجموعهی

می برد .هرجا که شفافیت نباشد،

آن است ،چقدر پول دارند ،چقدر

فساد هست .و همان طور که شما

سود می برند و این پول ها کجا

در حال حاضر میبینید ،هیچ جایی

خرج میشود.

در کشور ما از این فساد مصون

ما تا پایان دوره بارها طرح تصویب کردیم و به شهردار گفتیم که

نبوده.
آیا اساساً پروسهی حضور و

موظف است بودجهی شرکتها را بیاورد

م شار کت در ا ن ت خا بات

و در شورا تصویب کند ،اما این اتفاق

نمیشود که یک بخش از مدیریت کشور بخواهد

نیفتاد .شاید خیلی از این شرکتها حتی

شفاف سازی کند اما جاهای دیگر نخواهند .باید شوراها فرایند مناسبی دارد؟ همچنین به

به شهردار هم پاسخ نمیدادند .حجم تمام نهادهای اداری کشور از نهاد رهبری تا ریاست نظر شما در این انتخابات مردم بیشتر
کار هم وقتی زیاد باشد ،یک شخص

جمهوری ،قوهی قضاییه ،مجلس ،شوراها و

به برنامههای یک کاندیدا رای میدهند

نمیتواند به تمام این کارها برسد؛ و بعد شهرداریها بر اساس یک عزم و تصمیم ملی ،به و یا به وجه سیاسی یا حتی سرشناس
میبینیم که چهار سال تمام شد و خیلی طور سیستماتیک وارد فاز شفاف سازی شوند؛ تا به بودن افراد در حوزههای دیگر؟
از این کارها به نتیجه نرسید .در دنیای

این ترتیب هم با فساد گستردهای که در کشور

مسئلهای که وجود دارد این است که

امروز این شیوهی کار و نظارت کردن ،وجود دارد ،مقابله شود و هم نظارت عملی باشد .از متاسفانه هم برای خود اعضای شوراها و
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غلط است .امروزه با استفاده از کامپیوتر

آنجا که عدم شفاف سازی ،نظارت را ناممکن

هم برای مردم ،مسئلهی شورا هنوز یک

می توان برنامه های پیشرفتهای تهیه

میکند ،امکان فساد را باال میبرد .هرجا که

چیز نامشخص و آثار و فواید آن نیز

کرد که به مراتب کار را سادهتر میکند.

شفافیت نباشد ،فساد هست.

مبهم است .مردم باید از اینکه شوراها

روی این نکته تاکید میکنم که این

اتفاق باید به طور یکپارچه و در تمام کشور شکل بگیرد .نمیشود

در مدیریت شهری موثر هستند ،اطمینان

پیدا کنند .الزمهی حصول این اطمینان هم این است که شوراها
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است که می توانیم از مردم بخواهیم ،مشارکت کنند .البته

مجموع تعداد اعضای شوراها در سراسر کشور ،نسبت به تعداد

این به آن معنا نیست که اگر شوراها نتوانستند چنین چیزی

اعضای مجلس ،خیلی بیش تر است .در مجلس به خاطر اینکه

را ثابت کنند ،پس نباید شورا داشته باشیم .بلکه من پیشنهاد

هم تعداد اعضا محدود است و هم سطح باالتری از قدرت در

می کنم که در کشور مطالعهای در این خصوص صورت

میان است ،رقابت بسیار تنگاتنگ است .از طرف دیگر نظارت

بگیرد و اگر نتیجهی چنین مطالعهای آن است که شوراها

شورای نگهبان در آنجا مطرح است .اعمال دخالت و نفوذ شورای

موفق نشدند در مدیریت شهری

نگهبان و حاکمیت به دلیل اهمیت

تغییری ایجاد کنند ،برایش

مجلس ،باعث می شود که زنان

پرونده ی ویژه

چنین نهادی ،شهرها بهتر اداره شده است .ما در این صورت

عضو دارند .دلیل را چه میدانید؟

گفتگو

گزارش عملکردشان را ارائه کنند و ثابت کنند که با وجود

مجلس شورای اسالمی ،فعالتر و حضوری پررنگتر به عنوان

فکری شود .باید دنبال راه حل مجموع تعداد اعضای شوراها در سراسر کشور ،نسبت به کم تری به موفقیت برسند .اما حضور
و برنامهای بود که شوراها تعداد اعضای مجلس ،خیلی بیشتر است .در مجلس به زنان در شوراها و به موفقیت رسیدن
بتوانند در مدیریت شهری موثر

خاطر اینکه هم تعداد اعضا محدود است و هم سطح

آنها همانند مردان ،نشان میدهد که

باشند و تحول ایجاد کنند .البته

باالتری از قدرت در میان است ،رقابت بسیار تنگاتنگ

اگر رد صالحیت ها و دخالت های

فکر میکنم در نقاط روستایی و است .از طرف دیگر نظارت شورای نگهبان در آنجا مطرح حاکمیت وجود نداشته باشد ،زنان هم
شهرهای کوچک موفقیتهایی است .اعمال دخالت و نفوذ شورای نگهبان و حاکمیت به می توانند به راحتی وارد حوزه های
به دست آمده است .دلیل اصلی دلیل اهمیت مجلس ،باعث میشود که زنان کمتری به قدرت شود.
این طور گفته می شود که
هم این است که چون آنها از موفقیت برسند .اما حضور زنان در شوراها و به موفقیت
مرکز قدرت دور هستند ،از

رسیدن آنها همانند مردان ،نشان میدهد که اگر رد

گاهی نمایندگان مجلس،

فسادها هم دور بودند .در واقع

صالحیتها و دخالتهای حاکمیت وجود نداشته باشد،

به ویژه در کالن شهرها با اعضای

پول و بودجه زیاد در دست و زنان هم میتوانند به راحتی وارد حوزههای قدرت شود.
بالشان نریخته بود که بخواهند

شورای شهر ،به نوعی حس رقابت
دارند .آیا چنین جریانی وجود دارد و

سواستفاده کنند .بر همین

تحلیل شما از این مسئله چیست؟

اساس در آن نقاط شاهد این هستیم که با ابتکار عمل ،به

در شورای شهر اول ،میان ما و نمایندگان مجلس چنین حسی

حل و فصل مشکالت مردم توجه بیشتری شده و مردم هم

وجود نداشت و در واقع من عمالً چنین تجربهای ندارم .اما اگر

حس میکنند که شورا مفید بوده است .اما فکر نمیکنم که

چنین چیزی باشد ،به نظر من به دلیل این است که وظایف

در تهران و یا شهرهای بزرگ ،مردم چنین احساسی داشته

شفاف و روشن نیست و به همین دلیل در کار یکدیگر دخالت

باشند .این یک ضعف بزرگ است که باید شوراها فکری

می کنند .در واقع ممکن است به هر حال مثالً یک نمایندهی

برای آن بکنند .هم چنین از آن جا که معموالً کاندیداها

مجلس حس کند در حوزهای اختیاراتی دارد که مربوط به او

برنامه های مشخصی ندارند ،در نتیجه مردم هم زیاد به

نیست و یا باالعکس.

برنامه رای نمیدهند.
به نظر میرسد که زنان در شوراها ،برخالف

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
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مردم ساالری دینی یا مردساالری دینی؟
پس از انقالب ،بیش از آن که به سمت مردم ساالری دینی

زنان

دانیال محمدزاده
پژوهشگر و فعال حقوق زنان
انتخابات پنجمین دورهی شوراهای اسالمی شهر و روستا همزمان
با انتخابات دوازدهمین دورهی ریاست جمهوری ایران در ۹۲
اردیبهشت  ۴۰۲۱برگزار خواهد شد .هرچند چندین دهه مذاکرات
سیاسی و فقهی هنوز نتوانسته منتج به حضور زنان در عرصهی
انتخابات ریاست جمهوری شود ،اما از بدو تشکیل دولت اصالحات،
زنان کشور با حضوری هوشمندانه ،معنادار و هدفدار در انتخابات
شوراها به عنوان خردترین عرصهی انتخابی کشور سعی کردهاند تا
گفتمان مردساالری دینی را به مردم ساالری دینی تغییر دهند.
در ایران نرخ مشارکت زنان در انتخابات باالتر از نرخ مشارکت

مردان است .یعنی به نسبت مردان ،درصد بیشتری از زنان در
انتخابات رای میدهند .اما علیرغم اینکه زنان بیشتر از مردان
رای میدهند ،به خاطر مجموعهای از تبعیضهای ساختاری علیه
زنان ،حضور زنان در همهی سطوح تصمیم گیری و مدیریت
سیاسی کم تر از سهم جمعیتیشان است .علیرغم اینکه زنان
ایران از حیث درصد و تعداد فارغ التحصیالن و صاحبان تجربهی
حرفه ای میان زنان کشورهای منطقه و جوامعِ با اکثریتِ مسلمان
پیشرو محسوب میشوند ،متاسفانه درصد نمایندگان زن در مجلس
و شوراها و سطوح عالی مدیریت سیاسی در ایران هنوز بسیار
اندک است .در همهی سال های بعد از انقالب تنها شش زن در
مجلس خبرگان و سطح معاونت رئیس جمهور و وزارت حضور
داشتهاند .بین همهی نمایندگانِ همهی مجالس بعد از انقالب هم
فقط سه درصد زن بودهاند .زنان در شوراهای شهر و روستای فعلی
شماره  72هم فقط سه درصدِ نمایندگاناند .یعنی از مجموع حدود  ۴۴۱هزار
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نماینده ی شهر و روستا در سطح کشور فقط حدود شش هزار

نفرشان زن هستند .تمام این آمارها مبین آن است که حاکمیت

حرکت کرده باشد ،با شتابی قابل مالحظه به سمت مردساالری
دینی رفته است .با این حال زنان از بدو تشکیل دولت اصالحات
در جهت تغییر این نابرابری ،گامهای بلندی را برداشتهاند.
شوراهای شهر و روستا یک ظرفیت بی بدیل در قانون اساسی
برای تقویت حضور زنان در عرصه های مدیریت هستند .در

نتیجهی اجرای قانون شوراهای شهر و روستا در دوران
اصالحات ،جمع کثیری از زنان و مردانی که تا قبل از این تاثیری
در عرصه ی مدیریت شهری و روستایی نداشتند ،در نتیجهی
حضور در شوراهای شهر و روستا توانستند به نوعی مشارکت
خودشان را در خردترین نهاد مردم ساالری در کشور نهادینه
کنند .هم چنین تشکیل شوراها فرصت مغتنمی را در پیش روی
زنان قرار داد که در نتیجهی حضور در شوراها وارد سایر
فعالیت های مدنی شوند و حضور پررنگتری را در جامعه داشته
باشند .این حضور زمینهی رشد توانمندیهای زنان در عرصههای
مختلف فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را نیز به وجود
آورد .تعداد بسیاری از زنانی که در دور اول و دوم شوراها رای
آوردند در دوره های بعدی یا به عنوان رئیس شورای شهر ،یا
عضوی در هیات رئیسه شورا و یا به عنوان شهرداران و مدیران
باالرتبه در شهرداری ها مشغول به کار شدند و همینطور با راه
اندازی سازمان های مردم نهاد ،تاثیر چشمگیری در رشد

فعالیتهای داوطلبانه در میان تودهی مردم در شهر و روستاهای
خودشان داشتند .بنابراین عمالً تشکیل شوراها ظرفیتی ایجاد کرد
برای حضور نیمی از جمعیت کشور در عرصههای مدیریتی که تا
قبل از این امکان حضور نداشتند.
در دورهی گذشته دوازده هزار نفر زن در انتخابات شوراها ثبت نام
کردند که شش هزار نفر آنها رای آوردند و این یعنی  51درصد
از زنانی که برای انتخابات ثبت نام کرده بودند ،رای آوردند .در
حقیقت انتخابات شوراها نرخ حضور زنان در عرصههای مدیریتی
را یک شبه به طور چشمگیری افزایش داد .در این دوره تقریباً
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بیاورند شاهد حضور تقریباً هشت هزار مدیر زن در عرصهی

درصد رضایتمندی بیشتری خواهیم بود.

مدیریت کالن شهری و روستایی خواهیم بود که این فرصت

دلیل دوم اینکه زنان نه تنها نیمی از شهروندان را بهتر نمایندگی

مغتنمی را برای حضور زنان در عرصههای مدیریتی در یک بازهی

میکنند ،بلکه افزایش درصد نمایندگیشان برای کل آن ساختار

زمانی کوتاه ایجاد میکند.

تصمیمگیری و همهی شهروندان آن جامعه از چندین جهت بهتر

مطلوبیت افزایش درصد نمایندگان زن دو دلیل عمده دارد .دلیل

است .مثالً مطالعات تجربی متعددی دربارهی سابقهی رفتار

اول اینکه زنان در همهی شهرها و روستاهای کشور یک گروه

سیاسی و رای دادن نمایندگان شوراها و مجلس در کشورهای

ذینفع بزرگ را تشکیل میدهند که این گروه عمالً نیمی از

مختلف نشان داده است نمایندگان زن در مواضع و رای دادن در

جمعیت کشور را هم

م ج موع ن س بت به

مید هد.

نمایندگان مرد بیشتر

اعضای این گروه

به

عدا لت

ذینفع نیازها و منافعی

ا ج ت ما عی و ر فاه،

دارند که برخی از

دموکراسی ،صلح و

آن ها با منافع و

بهبود زندگی روزمرهی

مردان

مردم کمک میکنند و

همپوشانی ندارد و

بک

ت ش ک یل

ن یاز های

ب سط

س

متفاوت است .طبیعی

سیاستورزیشان برای

و روشن است که

شهروندان غمخوارانهتر
عکس از مهر

خود زنان مطالبات و

است .عالوه بر این

منافع این گروه ذینفع را هم بهتر میشناسند ،هم بهتر میتوانند

سیاستمداران و مدیران زن کمتر از مردان به انواع فساد (از جمله

نمایندگی کنند و هم مجدانهتر پیگیری میکنند .مثالً نمایندگان

اقتصادی) آلوده شدهاند .به طور متوسط برخی تواناییهای ارتباطی

زن مسائل ویژهی زنان ،حقوقِ اقتصادی ،سیاسی و اجتماعیشان،

(به ویژه افقی و شبکهای) و مهارتهای همکاری جمعی هم در

مطالبات مرتبط با بارداری و نقش مادری و بهداشت و درمان

میان زنان بیش تر از مردان بوده و به نسبت مردان توجهشان به

زنان را بهتر از مردان میشناسند و برای پیگیریشان انگیزهی

منافع همگانی شهروندان بیش تر از جاه طلبی ها و منافع

بیشتری دارند .اساساً مهمترین مسئلهی مردم ساالری همین

شخصیشان بوده است.

نمایندگی است و تا وقتی نصف جمعیت سهم متناسب و

تا زنان ،به عنوان نیمی از جمعیت کشور ،در فرایند شکل گیری

عادالنهای از کرسی های مدیریت و نمایندگی را نگرفته است

توسعه حضور جدی نداشته باشند ،اساساً تحقق توسعه همه جانبه

مردم ساالری نقصان بزرگی دارد .جامعهای هم که به نیازها و

و متوازن امکان پذیر نخواهد بود .بسیاری از کشورهای توسعه

مطالبات نیمی از شهروندانش بهتر پاسخ میدهد و نصف

یافته و در حال توسعه در قرن بیست و یکم به این نتیجه

جعمیتش راضیتر میشوند و بهتر زندگی میکنند ،برای همهی

رسیده اند که رسیدن به توسعه بدون توجه به مشارکت زنان و
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و اگر فرضاً همچون دورهی گذشته تنها نیمی از این تعداد رای

بهتری ساخته خواهد شد و شاهد بروز یک جامعهی اخالقیتر با

زنان

 03هزار نفر زن برای حضور در انتخابات شوراها ثبت نام کردهاند

اعضای آن جامعه ،از جمله مردانش ،زندگی خصوصی و اجتماعی
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زنان

پرونده ی ویژه

ایجاد فرصتهای برابر برای حضور زنان در عرصههای مدیریتی

راحت تر می توانستند با زبان دینی بخش سنتی ومذهبی ترِ

امکان پذیر نیست .بیش تر کشورهای دنیا از جمله کشورهایی که

جوامعشان را برای رای به زنان قانع کنند.

از نظر ساختار فرهنگی ،اجتماعی و دینی مشابهت بیشتری با

در ایران هم احزاب می توانند در لیست های انتخاباتی شان

ایران دارند با استفاده از نظام سهمیه بندی جنسیتی توانستهاند

اختصاص این سهمیهی جنسیتی را شروع کنند و به تبع انتخابات

گامهای موثری در جهت توسعه همه جانبه بردارند.

شوراها به دالیل فوق الذکر بهترین فرصت برای آغاز این روند

هیچ کشوری در کل جهان در افزایش سهم زنان در مجالس،

است .در این دورهی انتخابات شوراها ،تعداد زیادی از زنان فعال

شوراها و احزاب چندان موفق نبوده؛ مگر اینکه از روش اختصاص

سیاسی از جمله فاطمه راکعی ،آذر منصوری و فخرالسادات

سهمیهی جنسیتی به عنوان بخشی از راهبرد جریان سازی ایجاد

محتشمی پور با محوریت جمعیت زنان مسلمان نواندیش

فرصت های برابر استفاده کرده است .مثالً احزاب گفتهاند حداقل

تالش های چشمگیری کردند که زنان از یک سهمیهی پنجاه

 ۰۱یا  ۱۱درصد از لیست انتخاباتی ما باید زن یا مرد باشند و هیچ

درصدی در لیست احزاب اصالح طلب برخوردار شوند .هرچند این

کدام از دو جنسیت نباید زیر یک درصد خاصی نماینده داشته

تالش ها در شهرهای بزرگ با ناکامی مواجه شد و به سهمیهی

باشند .در مجلس و شورا هم میتوان این سهمیهی جنسیتی را

سی درصدی زنان در لیست های اصالح طلبان انجامید ،اما در

تعیین کرد .االن  ۴۹۴کشور از  ۴۲۱کشور جهان نوعی سهمیهی

شهرهای کوچک و روستاها که شوراها کمتر سیاسی هستند نتایج

جنسیتی را به کار

چشمگیری داشت .امید

گرفتهاند .به عنوان

است که در فر صت

ن مو نه می توان به

محدود باقی مانده تا روز

تجربه های دولت های

برگزاری انتخابات ،مردان

فران سه ،ا ف عان س تان،

و زنان بیشتری به کمک

عراق و سنگال اشاره

این  03هزار کاندیدای

کرد.

زن بروند و با تقویت

در آخرین انتخابات

کمپینهای انتخاباتیشان

شوراهای فرانسه ،دولت

شاهد رای آوردن تعداد

فرانسه دادن سهمیهی
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عکس صدا و سیما

بیش تری از زنان توانمند

پنجاه درصدی به زنان در لیستهای انتخاباتی احزاب را به عنوان

در انتخابات پیش روی شوراهای شهر و روستا ،و در نتیجه حضور

شرط حضور احزاب در انتخابات اعالم کرد .همچنین این تبعیض

پررنگتر زنان در عرصههای مدیریتی باشیم.

مثبت جنسیتی به نفع زنان در قانون انتخابات کشور افعانستان و

روند تغییر گفتمان مردساالری دینی به مردم ساالری دینی

عراق به عنوان کشورهای همسایهی ایران نیز آماده است .در

بیش تر از چند دهه است که توسط زنان توانمند کشورمان آغاز

سنگال نیز با اعمال قانون سهمیه بندی جنسیتی به نفع زنان،

شده است و اینک سوال مهمی که همهی ما باید از خودمان

دولت توانسته است نسبتِ نمایندگان زن پارلمان را به  ۱۹درصد

بپرسیم این است که نقش ما به عنوان یک شهروند مسئول در

برساند که از کشورهای غربی هم جلوتر است .جالب است که در

این پروسهی تغییر چیست و درکجای این روند ایستادهایم؟ باید

اغلب جوامعِ با اکثریت مسلمان ،احزاب اسالمی در افزایش

مشخص کنیم که در کدام سمت این میدان ایستادهایم و ترجیح

نمایندگی زنان موفقتر از احزاب سکوالر بودهاند؛ به خاطر اینکه

مان با کدام است :مردساالری دینی یا مردم ساالری دینی؟
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شورای نگهبان؛ انسداد مردم ساالری و استمرار دین ساالری بنیادگرا!
شورای نگهبان یکی از تاسیسهای غیر متکی به رای مردم در
قانون اساسی پیش بینی شده است( .اصل  ۲۴قانون اساسی) این
شورا به صورت تخصصی در مسیر تحقق اصول اسالمی و از

وکیل و معلم حقوق

طریق قانون اساسی گام بر میدارد .به اقتضای این حکم ،هر

سوالی که از خاطر می گذرد این است که :با این وصف چه جایی

گاه انحرافی در اسالمیت نظام دید الزم است اقدام الزم انجام

برای مردم و حق رای آن ها در این ساختار فراهم است یا اینکه

دهد؛ از همین رو اعتراض دبیر شورای نگهبان آقای جنتی به

پس چرا همین قانون اساسی برای مردم حق برگزیده شدن و

قبولی نامزد شدن اقلیت های دینی در انتخابات پیش روی

برگزیدن از طریق مشارکت سیاسی (رای دادن) در انتخابات

شوراهای اسالمی شهر و روستا جای تعجب ندارد.

مختلف در نظر گرفته است؟ در پاسخ باید گفت که آنچه از این

جایگاهی که شورای نگهبان در قانون اساسی دارد و به تدریج

قانون اساسی از دیدگاه حقوقی به دست میآید ،این است که

برای خود افزایش داده است ،نظیر نظارت استصوابی و نظارت بر

قانون اساسی برای پاسداری از اسالم شیعی دوازده امامی طراحی

نامزدهای انتخابات به جای اصل انتخابات ،از یک طرف و عدم

شده است؛ نه برای ادارهی جامعه بر مبنای نظر مردم .رای مردم

دخالت مردم و یا مجلس در انتخاب فقهای شورای نگهبان

تنها ابزاری است تا بین فقها ،رجال سیاسی مذهبی ،دینداران

منسوب رهبر و امکان تصدی سمت برای همهی ادوار در شورا،

معتقد به اسالم و باورمند به والیت مطلقه فقیه ،ارکان و مدیران

از طرفی دیگر جایگاه خاصی برای شورای نگهبان پیش روی

جامعه را بر اساس رای برگزینند .نگاه کنید به قانون شرایط

مردم قرار داده است .این جایگاه صرفاً در خدمت اسالمیت نظام

انتخاب قاضی در جمهوری اسالمی و یا سایر قوانین استخدامی؛

است؛ هرچند در اصل ششم قانون اساسی ادارهی کشور متکی بر

زنان ،غیر مسلمانان و افراد غیر متعهد به نظام و والیت فقیه به

آرای عمومی فرض شده است.

هیچ وجه نمی توانند به س ِمت قاضی دادگاه برسند .بنابراین

جایگاه مورد اشاره در باال ،شورای نگهبان را از موقعیتی شبیه

صندوق رای صرفاً ابزاری برای تامین مدیران جامعهای اسالمی از

دادگاه قانون اساسی در فرانسه و یا واجد صالحیت قضایی به

بین دینداران و بر مبنای این ساختار ایرادی نیست تا این افراد از

عنوان محکمه عالی یا مجلس سنا فراتر می برد .هیچ نقش

طریق صندوق رای به مسندهای مختلف حکومتی و اداره کنندهی

دموکراتیک یا مدافع دموکراسی یا حقوق ملت را نمیتوان به

جامعه برسند.

شورا نسبت داد؛ بلکه به باور نگارنده ،جایگاه شورای فتوا یا

اصول مختلف قانون اساسی ،از جمله اصول دوم و چهارم آن،

مرجع فتاوی حقوقی را میتوان به آن تخصص داد.

نظام جمهوری اسالمی ایران را متکی بر اسالم تصویر میکند و

دین ساالری شیعی که قانون اساسی ایران بر آن استوار شده

اداره ی جامعه را نیز تنها متکی بر باورهای اسالمی شیعی دوازده

است ،قطعا نمیتواند بدون اهرمی به نام شورای نگهبان استمرار

امامی به رسمیت شناخته است .برای تحصیل این هدف طبیعی

داشته باشد .از این رو ،او بازوی والیت فقیه و ناظر بر حفظ

است که شورای فقها یا شورای نگهبان الزم است تا اهداف قانون

ارزشهای اسالمی در حکومت است.

اساسی را تحقق بخشد .در اینجاست که پرسش دوباره به میان
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می آید که پس چه حاجت به رای و دیدگاه مردم است؟ میتوان

ظاهر تبعیض ناروا اعمال نماید؛ کما اینکه اگر قانونی در مجلس

ادامه داد؛ از یک طرف قانون اساسی زمانی تصویب شده است که

تصویب شود ،که مبتنی بر برابری ارث زن و مرد باشد یا مبتنی بر

مردم حکومت دین ساالران را تجربه نکردهاند؛ تصور آنها داشتن

برابری مسلمان و غیر مسلمان باشد ،شورای نگهبان آن را مغایر

جامعهای با معیارهای عادالنه بوده است؛ و از طرفی دیگر شورای

شرع میداند؛ چنانچه اینگونه رفتار کرده است .حال چگونه ممکن

نگهبان در دههی نخست بعد از انقالب نیز جایگاهی به وسعت

است در شوراهای شهر و روستا شهروند بهایی ،زرتشتی و یا کلیمی

امروزی به دالیل گوناگون به دست نیاورده بود .با شروع رهبری

بتواند خود را نامزد نمایند!؟ نامزدی این دسته شهروندان از دیدگاه

آیت اهلل خامنهای ،به تدریج ابزارهای دین ساالری افراطی به

حاکم بر جمهوری اسالمی در توافق با دموکراسی و در تضاد با

جای اقتدار فردی رهبر اسالمی را به مردم تحمیل میکند؛ یعنی

اسالمیت نظام خواهد بود .کلید موضوع این جاست که در باور

وظیفه ی شورای نگهبان در زمان حیات آیت اهلل خمینی ،بر

بنیادگرایی اسالمی ،رهبری جامعهی اسالمی نباید به دست

عهدهی وی بوده است و پس از آن بر عهدهی رهبر با حمایت

نامسلمان یا غیر باورمند به اسالم سپرده شود.

شورای نگهبان .از این طریق

از این رو شورای نگهبان ،شورای فقها

هزینه ها برای رهبر کاهش

است .این فقها برای تضمین اسالمیت

مییابد و ابزارهای به ظاهر قانونی

نظام هر اقدامی می توانند انجام

برای اقدامات مخالف با رای مردم

میدهند .در این راه تبعیض و بی

در اختیار حکومت قرار میگیرد .و

عدالتی امری طبیعی است .خواه مردم

البته نمی توان نادیده گرفت که

این تبعیض را تحمل کنند خواه نکنند.

دین ساالران در جهان کنونی

برای آیت اهلل جنتی و سایر فقهای

بدون اتکا به رای مردم ،توفیقی

شورای نگهبان مردم و یا مردم ساالری

طوالنی مدت نخواهند داشت و

واژگان غریبی هستند .شورای نگهبان

ناچار هست ند رای مردم و

که مسئول انسداد مردم ساالری و

مشروعیت سیاسی -حقوقی برای

استمرار دین ساالری است ،الزم است

خود جستجو نمایند .از همین رو

خود را متعهد به قلع و قمع همهی

انتخابات تکنیکی است برای ادارهی جامعه اسالمی مبتنی بر فقه

بخشهای مغایر با باور خویش و مبتنی بر رای آزاد مردم نماید .اگر

و حتی بنیادگرایی اسالمی!

چنین نبود سهم بسیار باالیی از قوانین مدنی ،جزایی و انتخاباتی با

انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا برابر قانون از نظارت و

تبعیضات ناروا به روشنی در جامعه مستقر و محقق نبود.

کنترل مستقیم شورای نگهبان به عنوان مظهر اسالمیت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در دههی اول استقرار حکومت

خارج است؛ نقش شوراها در ادارهی امور شهرها اهمیت خاص

ابتدا به دستور آیت اهلل خمینی و سپس به تجویز بازنگری قانون

خود را دارد؛ در نتیجه نمیتوان اسالمیت نظام را در آن برای دین

اساسی وارد ادبیات حقوقی و قانونگذاری در ایران شد تا مانع

ساالران نادیده انگاشت .از همین رو ،واکنش شورای نگهبان برای

شورای نگهبان در گسترش تبعیضات قانونی گردد .اما در عمل

کنترل بر انتخابات شورای های شهر و روستا به منزلهی تحقق و

می بینیم که تنها در امر مصادرهی اموال مردم و برخی قوانین

استواری اسالمیت حکومت در این بخش است.

اقتصادی مانند قانون عملیات بانکداری بدون ربا که مغایر فقه

شورای نگهبان و بخش اسالمیت نظام هیچ ابایی ندارد که در

هستند از مجمع تشخیص بهره گرفته شده است؛ در تامین حقوق
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است .از این رو ،حکومت اتکای خود را برای تضمین اسالمیت

خواه نباشند؛ خواه حکم به قطع دست و پا بر مبنای فکر آنها

نظام بر شورای نگهبان بیش از همیشه استوار ساخته است.

صادر شود یا اعدام؛ یا اقدامات آن ها منجر به تبعیضات ناروا گردد

بنابراین شوراهای شهر و روستا به عنوان تحقق بخشی از مردم

و اقلیت های دینی از حقوق اساسی محروم شوند ،ابایی نیست؛

ساالری فارغ از اسالمیت نظام بدون کنترل شورای نگهبان بی

چون آنها یک وظیفه می شناسند و آن هم عمل به دستورات

معنی است و پیش بینی میشود در آینده مقررات ناظر بر آن بر

اسالمی بر مبنای اندیشهی بنیادگرایانهی خویش .شوربختانه در

مبنای دستور آقای جنتی اصالح گردد.

سال های اخیر نه تنها مردم و مجلس نیز اعتراضی حتی در

حالکه قانون شوراها دیر زمانی است (از زمان دولت اول آقای

حواشی انتخابات نسبت به رفتار فرا قانونی شورای نگهبان به

خاتمی) عملی شدهاند و

ع مل ن میآور ند؛ که

به صورت اتفاقی در

مجلس با عبور از قانون

اصل  ۲۲قانون اساسی

اساسی اختیارات وسیعی

ح قی برای د خا لت

در قانون انتخابات ریاست

شورای ن گ ه بان در

جمهوری و مجلس برای

انتخابات شوراها در نظر

شورای نگهبان فراهم

گرفته نشده است ،این

ساخته است.

نگهبان دین ساالری که

استمرار این باور با ابزاری

میبیند از در راهی برای

که اصول  ۴۲۴تا ۴۲۲

ورود به این بخش و

عکس از ایسنا

قا نون ا سا سی

برای

تضمین اسالمیت حکومت ندارد تا از طریق کنترل ،رد و یا تایید

شورای نگهبان فراهم کرده و امر قانونگذاری و در بسیاری موارد

صالحیت افراد مانع آسیب به دستورات بنیادگرایی اسالمی-

امر انتخابات در کشور را بدون نظارت شورای نگهبان فاقد اعتبار

شیعی گردد و به تحمیل باور و برداشت اسالمی -سنتی خود در

خوانده است ،در نهایت موجب نفی حقوق زنان ،نابرابری بین زن

این حوزه بپردازد ( بخوانید دیکتاتوری قانون) ،از پنجره وارد

و مرد ،ایجاد ظلم نسبت به اقلیت های دینیِ شناخته شده و

عرصه ی رد و تایید صالحیت نامزدهای انتخابات شوراها شده

شناخته نشده در قانون اساسی ،رواج مجازات های غیر انسانی،

است.

تحقیر مردم و نادیده انگاری همهی ارزش های انسانی یک

شورای نگهبان برای باز کردن پنجره به تمامی امور کشور از

جامعهی سالم شده است .هم چنین در امر انتخابات دینداران نامزد

جمله دخالت و مهندسی انتخابات شوراها ،جایگاهی فراتر از

برای انتخابات باید مراتب دینداری خود را اثبات نمایند؛ در نتیجه

آن چه هست ،برای خود متصور است .جایگاهی نظیر آنچه به

چاپلوسی اسالمی یا زهد و دین فروشی نیز رواج یافته است.

عنوان شورای فتوا در عربستان سعودی و یا برخی دیگر از

گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

کشورهای اسالمی وجود دارد .بنابراین همهی امور انسان دیندار

تا ریا ورزد و سالوس ،مسلمان نشود

در حکومت اسالمی باید مطابق با فتاوی اسالمی باشد و اال

حافظ
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مصوبهی ارزشمند و در خور توجهی در سی سال گذشته نداشته

خدا می شوند؛ خواه مردم از دستورات فقهی آن ها در رنج باشند

حقوقی

مردم و گسترش آزادی های اساسی ،مجمع تشخیص هیچ

حکم خدا معطل خواهد ماند و فقیه و والیت فقیه دچار معصیت
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دموکراسی محلی
محمدحسین بوچانی ،کارشناس ارشد برنامهریزی شهری از دانشگاه

استانها با مجلس و دولت“” ،بازاندیشی در منابع درآمدی

شهید بهشتی است که در دورهی سوم شورای شهر تهران نیز سمت

شهرداریها“ و ”شوراها و بهداشت شهر؛ تعهدات و تنگناها“.

مشاور را بر عهده داشته است .وی پس از برگزاری میزگردها و انجام

همچنین ”شورای خوب ،شهردار خوب“” ،مدیریت واحد شهری؛

مصاحبههایی با صاحب نظران ،نظریهپردازان و مدیران اجرایی ،با

سیمای موجود و چشم انداز فرارو“” ،نسبت شوراها با مسائل فرهنگی“،

پیادهسازی متنها ،کتابی تحت عنوان ”دموکراسی محلی“ را تدوین

”شوراها؛ برنامهریزی شهر یا برنامهریزی شهری“” ،شوراها و منابع

کرده که شامل  05گفتگو و  04میزگرد پیرامون همین مبحث است.

درآمدی پایدار شهرداریها“” ،آموزش شوراها؛ برنامهریزی و مدیریت“،

این اثر روشهای تحقق الگوواره تمرکززدایی و دموکراسی محلی را به

”شوراها و لزوم توجه به مسائل اجتماعی شهر“” ،سازمانهای مردم

مثابه توسعه واکاوی میکند و در واقع نویسنده با جمع آوری

نهاد در تعامل با شوراها“” ،بهداشت شهری پوشیده از نگاه شوراها“،

دیدگاههای مختلف ،در پی یافتن راهحلهای بهتر برای اجرای اصول

”شوراها و مسائل زیست محیطی“” ،جایگاه شوراها در حاکمیت“ و

شوراها طبق قانون و روشن ساختن وجوه پنهان آن است.

”جایگاه شورای عالی استانها در حاکمیت“ عنوان میزگردهایی است

بوچانی ضمن اشاره به فراموش شدن تقسیم کار ملی-محلی در کشور

که چکیدهی آنها را میتوان در این اثر خواند.

در یکی از نشستهای نقد و بررسی این کتاب ،گفته است” :شوراها

از میان افرادی که مصاحبهها و میزگردهایشان در کتاب مورد اشاره

حق قانونگذاری از جنس مجلس را دارند .همچنین شوراها میتوانند

درج شده است میتوان به محمدباقر قالیباف ،معصومه ابتکار ،احمد

مطابق قانون اساسی رشد و فعالیت کنند .شوراها از عناصر اصلی

مسجدجامعی ،اعظم خاتم ،عماد افروغ ،مرتضی طالیی و حسن بیادی،

دموکراسی محلیاند که متاسفانه به درستی به کارکردهای آنها توجه

جلیل حبیب اللهیان ،سیدمحمد غراوی ،هادی مبرقع ،محمود سعیدی

نمیشود( .“.ایبنا 1 ،فرودین )07/4

رضوانی ،محسن بهشتی سرشت ،فرامرز بابایی ،اسداهلل راشدی ،عباس

مولف در مقدمهی کتاب دموکراسی محلی ،چاپ آن را در راستای

حاج رسولی ها و علیرضا مصداقی نیا اشاره کرد.

دغدغههای تمرکززدایی در ادارهی امور کشور عنوان میکند و

پوشش دیدگاههای مختلف از سویی و کشاندن برخی مدیران اجرایی

مینویسد” :باور عمیقم این است که از جمله راهبردها و استراتژیهای

به گفتگوهایی از این جنس از سوی دیگر ،این کتاب را به منبعی قابل

محوری و کلیدی توسعه کشور ،دموکراسی غیر متمرکز و توجه به

اهمیت در خصوص مسائل حول شوراهای شهر و روستا در ایران،

ظرفیتها و توانمندیهای محلی (مقتضیات محلی) در چارچوب قانون

تبدیل کرده است.

اساسی است“.
عناوین گفتگوهای آمده در این کتاب عبارتند از” :مدیریت واحد

نام کتاب :دموکراسی

شهری“” ،شورا ،دیدهبان محیط زیست“” ،نهادینه کردن شوراها،

محلی

عقالنی شدن توسعه“” ،رویکرد طرح جامع تهران به مسائل اجتماعی“،

نویسنده:

”ساختار مطلوب نظام شورایی“” ،طرح جامع و تفصیلی تهران؛

بوچانی(به اهتمام)

رویکردی نو بر توسعه شهری“” ،شهردار خوب در ترازوی انتخاب یا

زمان انتشار07/0 :

انتصاب“” ،شوراها و رویکردی اجتماعی در برنامهریزی“” ،طرح

ناشر :قدیانی

شماره  72تشکیل اتحادیهی شهرداریها“” ،مدیریت ،دانشی برای شوراها“،

اردیبهشت
1396

”واکاوی تجربهی شورای عالی استانها و تحوالت فراروی آن“،

”گامهای لرزان شورا در مسیر برنامهریزی“” ،روابط شورای عالی
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