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در صورت تصويب نهايي مجلس

شهرداران با راي مردم انتخاب مي شوند

هرداران بهنمايندگان مجلس شوراي اسالمي به يک فوريت طرحي راي مثبت دادند که به موجب آن حق انتخاب ش

مردم واگذار

 هزار نفر به200می شود. در صورت تصويب نهايي این طرح، شهرداران شهرهاي مراکز استان ها و شهرهاي بيش از 

خانه ملتصورت مستقيم و با راي مخفي مردم انتخاب مي شوند. در جلسه دیروز مجلس نمايندگان مردم در 

کشور و شوراهاي اسالمي  تشکيالت، وظايف و انتخابات   انتخاببررسي يک فوريت طرح اصالح موادي از قانون 

 و اصالحات بعدي آن پرداختند و يک فوريت اين طرح را تصويب کردند. يک فوريت اين طرح با1375شهرداران مصوب 

 نماينده حاضر تصويب شد.براساس اين طرح و211 راي مخالف و هشت راي ممتنع از مجموع 71 رأي موافق، 111

 هزار نفر در سطح کشور200در صورت تصويب نهايي، انتخاب شهرداران شهرهاي مراکز استان ها و شهرهاي باالي 

ب اسالمي و  شوراهاي  انتخابات  بابرگزاري  با راي مخفي مردم وهمزمان  عمومي،  اکثريتبه صورت مستقيم،  ا 

از انتخابنسبي آراي مردم انجام مي شود. همچنين در صورت تصويب نهايي،صدور حکم انتصاب شهرداران پس 

 هزار نفر و مراکز استان ها توسط وزير کشور و در ساير شهرها از200توسط مردم در شهر هاي با جمعيت بيش از 

نمي تواند عضو شهردار  نهايي،  استاندار انجام مي شود. برطبق اين طرح و در صورت تصويب  يک ازسوي   هيچ 

يد کردند در حالشوراهاي اسالمي شهر و روستاهاي کشور باشد. طراحان در علل ارائه اين طرح با قيد فوريت تاک

ل و چالش جدي برايحاضر يکي از اصلي ترين مسائلي که در شهرداري ها و سازمان هاي وابسته، آنان را دچار اختال

ندان کرده است،برنامه ريزي و اداره امور شهرها و انجام وظايف قانوني و خدمت رساني مناسب و الزم به شهرو

ن يادآور شدنداستيضاح و برکناري مکرر شهرداران از سوي برخي از شوراهاي اسالمي شهرها است. اين نمايندگا

ا انتخاب و پس ازدر بعضي از شهرها طي يک دوره چهار ساله يا کمتر و در مقاطع مختلف چند شهردار از سوي شور

د. در اين طرحطي مراحل قانوني انتصاب در مدت محدودي از سوي شوراي شهر ذي ربط استيضاح و برکنار مي شون

ي از قبيلهمچنين آمده است: استيضاح و برکناري شهرداران از سوي برخي شوراهاي اسالمي شهرها به عوامل

تبط بوده است. درانتخاب نکردن شهردار باتجربه، مدير و مدبر و مطلع به امور شهر و شهرداري از سوي شورا مر

عزل و نصب مديرانادامه این طرح آمده است، دخالت بعضي از اعضاي شوراها در امور اجرايي شهرداري، دخالت در 

ش کارکنان  و  مسئوالن  مديران،  براي  شغلي  ثبات  نبود  قانون،  صراحت  به رغم  شهرداري  کارکنان  وو  هرداري 

قوانين و مقرر با  که منطبق  برخي دستوراتي  از  تمکين  به  شهرداران  بهسازمان هاي وابسته؛الزام  نيستند؛  ات 

شهردارا انتخاب  آثار  از  شهرداري  اداري و  سازمان  کارايي و مازاد در  فاقد  نيروهاي  شوراهايکارگيري  توسط  ن 

اسالمي است.

تثبيت دموکراسی با انتخاب مردم

س گفت: بامهرداد الهوتی نماینده لنگرود وعضو کميسيون عمران مجلس به عنوان این طرح در صحن علنی مجل

مشارکتانتخاب شهردار توسط مردم امور شهر نسبت به گذشته بهتر پيش خواهد رفت چرا که مردم احساس 

توسط مرد شوراها،  مجلس و  جمهور،  رئيس  آه  افزود: همان طور  داشت.وی  خواهند  شهر  اداره  انتخاببرای  م 

ن پس شهرداران رامي شوند، مردم مي توانند به خاطر پشتوانه مردمی و تکاليفی که برعهده شهرداران است از اي
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کاهشهم خودشان انتخاب آنند.نماینده لنگرود تصریح کرد: انتخاب شهردار توسط مردم یکی از راهکا رها برای 

 متاسفانهدخالت شوراها در امور اجرایی شهرداری هاست چرا که بررسی های انجام شده گویای این است که

يل شوراهایبرخی از شوراهای شهر در امور اجرایی شهرداری ها دخالت می کنند و این مسئله با فلسفه تشک

هادها تنها کار برنامهشهر مغایرت دارد.وی ادامه داد : از سوی دیگر معنای قانونی وجود شوراها این است که این ن

خود مستقل  امور  شهرداری ها در  باشند و  برعهده داشته  را  شهرداری  امور  بر  نظارت  عضوریزی و و   . باشند 

ارند و این جایگاهکميسيون عمران مجلس گفت: در واقع شوراها در مقام قوه مقننه شهری حدودی از اختيارات را د

ری میتثبيت شده است ولی رویه دوم حکومت محلی واقعی یعنی شهرداری ها که در حقيقت قوه مجریه شه

ند که مجلس برای تقویتباشند آن جایگاهی را که برای فعاليت ها و وظایف خود نياز دارند ، هنوز به دست نياورده ا

 : در این طرح کهمجموعه مدیریت شهری باید در این راستا قدم بردارد.وی با اشاره به طرح مورد نظر مجلس گفت

وند الزمبه مجلس پيشنهاد شده است ، آورده شده که به همان دالیلی که شوراها توسط مردم انتخاب می ش

دم در انتخاباست که خود مردم در مورد شهرداران شهرهای بزرگ تصميم گيری کنند و تاثير گذاری مستقيم مر

ارات خود در موردشهردار می تواند قابليت های مدیریت شهری و کارآمدی آن را افزایش دهد.الهوتی در ادامه اظه

اهای شهر بههدف از ارائه این طرح گفت : دليل مطرح شدن این پيشنهاد از سوی نمایندگان ملزم ساختن شور

اری ها تمام شد وانجام وظایف خود است . ما در این مورد تجربياتی داریم که در مجموع به ضرر شوراها و شهرد

 با اصل تقویتمخالفان نهادهای محلی سعی کردند از برخی بی ثباتی ها به عنوان دليلی برای مخالفت هایشان

نهادهای مدیریت شهری استفاده کنند. همچنين حسن نوروزی نماینده

ر توسط مردم رارباط کریم وعضو کميسيون شوراها وامور داخلی مجلس در موافقت با این پيشنهاد انتخاب شهردا

شهردار توسط مردم به  براینکه انتخاب  شهری دانست.وی با تاکيد  تحکيم وتثبيتباعث ثبات وکارآمدی مدیریت 

ی تواند کارآمدیبيشتر دموکراسی در جامعه می انجامد خاطرنشان کرد:شهردار برآمده از خرد جمعی مردم بهتر م

شهردار  انتخاب  اینکه  بر  تاکيد  با  داخلی مجلس  شوراها وامور  کميسيون  نشان دهد.عضو  را  مردمخود  توسط 

ردارمدیریت شهری را را به سمت کارمدی وتخصصی شدن سوق می دهد خاطرنشان کرد: درشرایط کنونی شه

ت.وی بابراساس گرایش های سياسی یا قبيله ای انتخاب می شود که این موضوع ضربه به مدیریت شهری اس

ج بار شهرداراشاره به اختالفات شوراها بر سر انتخاب شهردار گفت: در بعضي از شهرها در سه سال گذشته پن

تغيير يافته است اين مسئله موجب بي ثباتي در مديريت شهري است.

انتخاب شهردار اقدام سياسي نيست

با اینهمچنين درحاشيه جلسه علنی دیروز مجلس مهدی چمران رئيس شوراي اسالمي شهر تهران در مخالفت 

کند. چمرانطرح گفت: تمام قوانين شوراها بر اين اساس تنظيم شده است که شهردار را شوراي شهر انتخاب 

توسط شورا انجامافزود: شهرداري، کاري تخصصي است و بايد شهردار توسط شورا انتخاب شود و نظارت بر او نيز 

ه شوراها گذاشتهمي شود. وي ادامه داد: ديوان محاسبات بر کار شهرداران نظارت نمي کند و اين وظيفه بر عهد

ارت برداشته شودشده است که نتيجه آن را به وزارت کشور و عموم مردم اطالع مي دهند. چمران گفت: اگر اين نظ

رئيس است.  شده  پيش بيني  آن  براي  چه جايگزين ديگري  نمي دانم  نکند،  نظارت  شهردار  بر  کسي  شورايو   

 گونه اي تدوين کرد کهاسالمي شهر تهران اظهار داشت: با اين تصميم، بايد تمام قانون شورا را عوض کرد و آن را به

نيست»، دربارهبا شهرداران منتخب مردم منطبق شود. وي با تاکيد بر اينکه «انتخاب شهردار، اقدامي سياسي 

هري باشد. معموالويژگي هاي الزم براي شهردار گفت: وي بايد فردي آگاه در مسائل شهري و توانمند در مديريت ش

ب شهردار توسط مردم،شوراها پس از مطالعه و بررسي، فرد مورد نظر را انتخاب مي کنند. وي افزود: در حالت انتخا

چنين نهادي نيز بربا انتخابي سياسي روبرو هستيم. مردم فردي را انتخاب مي کنند که او را بيشتر بشناسند. هم

کار او نظارت نخواهد داشت و حساب و کتاب ندارد.
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