
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا، یکــی از تبلورهــای 

مردم ســاالری دینــی و ارکان قانون گــذاری در نظــام 

از طریــق  ایــران اســت. مــردم  جمهــوری اســامی 

ــور،  ــن کش ــوب قوانی ــات و در چارچ ــت در انتخاب رشک

منایندگانــی را انتخــاب و روانــه شــوراها می کننــد.

در ازای حقوقــی کــه قانــون بــرای مناینــدگان قائــل 

شــده اســت، حقوقــی بــرای مــردم ایجــاد می شــود و آن 

ایــن اســت کــه بتواننــد بــه خوبــی بــر مناینــدگان خــود 

ــار و  ــار، گفت ــن رفت ــت و حس ــد، از کیفی ــارت مناین نظ

عملکــرد آنهــا بــا خــر شــوند، مســیرهای ســهل الوصول 

و کارآمــدی بــرای ارائــه مشــکات و نظــرات خــود بــه 

ــد  ــی بتوانن ــار داشــته باشــند، بخوب ــدگان در اختی مناین

قبــال وعده هــا و تعهــدات زمــان  مناینــدگان را در 

انتخابــات و عملکردشــان در طــول دوره منایندگــی 

مــورد ارزیابــی و ســنجش دقیــق قــرار داده و در نهایت 

ــی  ــی جامع ــه ارزیاب ــدگان ب ــه مناین ــبت ب ــد نس بتوانن

دســت یافتــه و در انتخابــات تصمیــات هوشــیارانه ای 

اتخــاذ کننــد.

کارآمــدی شــوراهای اســامی شــهر و روســتا متناســب 

ــا  ــی و ی ــای داخل ــازوکارها و فرآینده ــدی س ــا کارآم ب

پیرامونــی آن ارتقــاء می یابــد. لــذا الزم اســت ایــن 

ســازوکارها بــه صــورت مســتمر مــورد پایــش و ارزیابــی 

ــات و  ــن تجربی ــا کارآمدتری ــب ب ــه و متناس ــرار گرفت ق

ــد. ــاء یاب ــه ارتق ــی و فناوران ــتاوردهای قانون دس

امــا چــه کســی بــر مناینــدگان نظــارت می کنــد؟ جــواب 

ــی  ــردم باق ــرای م ــق ب ــن ح ــردم! ای ــت، م ــن اس روش

اســت تــا امــکان نظــارت دقیــق، در لحظــه و جامــع بــر 

رفتــار، گفتــار و عملکــرد منتخبیــن خــود در شــوراهای 

ــن  ــند. همچنی ــته باش ــتا را داش ــهر و روس ــامی ش اس

صاحبــان اندیشــه و قلــم، نخبــگان، ذینفعــان و بطــور 

ــد داشــت در ســطوِح  ــی عمــوم مــردم حــق خواهن کل

گوناگــوِن شــوراهای اســامی شــهر و روســتا مشــارکت 

فعــال و اثرگــذار داشــته باشــند. در ادامــه بــه برخــی از 

عناویــن شــفافیت اشــاره میکنیــم:

شفافیت ؛  شاه کلید نظارت بر اعضای شورای شهر

شفافیت حق 

الجلسات اعضای 

شورای شهر

شفافیت حضور 

اعضای شورا و 

بستگان درجه یک 

آنها دررشکت های 

خصوصی

اگــر عضــو شــورا یــا یکــی از بســتگان نزدیــک وی در رشکــت هــای تحــت نظر شــهرداری 

و یــا رشکتهــای خصوصــی دیگــری، عضــو و ســهیم باشــند، ایــن بیــم مــی رود کــه فســاد 

ورانــت بیــن تصمیــم گیــران شــورای شــهر بعنــوان مناینــده مــردم و اقوامشــان بوجــود 

بیاید؛چراکــه شــهرداری هــا تحــت نظــارت شــورای شــهر بــوده و اعضای شــورای شــهر به 

عنــوان ذی نفــع بــرای خودشــان تصمیــم گیــر هــم مــی شــوند.

بایــد مقــدار حــق الجلســه دریافتــی اعضــای شــورای شــهر بــه صــورت ماهانــه مشــخص 

شــود. جهــت انجــام ایــن موضــوع الزم اســت، لیســت حضــور و غیــاب و تاخیــر اعضــای 

شــورای شــهر در ســامانه ای بــه صــورت آنایــن منتــر شــود. در ایــن صــورت مــردم بــه 

عنــوان ناظــر میتواننــد از میــزان حضــور مناینــدگان شــان باخــر شــوند.



شفافيت اموال 

كانديداها و بستگان 

درجه یک آن ها قبل از 

انتخابات و برريس آن ها 

به صورت دوره ای پس از 

انتخابات

ــر دارایی هــای اعضــا و بســتگان  ــزان تغي يــي ديگــر از ابعــاد شــفافيت ســنجش مي

آن هاســت كــه پيــش و پــس از انتخابــات بــه ميــزان معقــويل تغيريافتــه و ارتباطــي بــا 

رانــت حضــور افــراد در ســمت عضــو شــوراي شــهر نداشــته باشــد. متأســفانه خــاف 

ايــن امــر در شــوراهاي شــهر رايــج اســت و برخــي اعضــاي شــوراهاي شــهر بــا فشــار 

بــر شــهرداری ها و امتیــاز گیــری از آن هــا بــه ثروت هــای زيــادي دســت پیداکرده انــد.

شفافیت اموال 

و دارایی های 

کاندیداها

بــا رصــد کــردن منابــع و مصــارف هزینــه هــای انتخاباتــی کاندیدهــای شــورا مــی تــوان 

ــرای مــردم آن شــهر تصمیــم  متوجــه شــد کــه ایــن فــرد ازمــردم اســت و میخواهــد ب

بگیرد،یاآنکــه مــی خواهــد بــه نفــع کســانی تصمیــم بگیرد کــه در مصــارف هزینــه های 

انتخاباتــی وامــدار آنهــا شــده اســت.

نامــزد مواضــع خــود را در موضوعــات مهــم بــه صــورت دقیــق و مکتــوب بــه صورت 

عمومــی ارائــه می منایــد. ایــن امــر باعــث مــی شــود بعــد از انتخابــات و در صــورت 

انتخــاب شــدن انهــا توســط مــردم، نامــزد انتخاباتــی زیــر وعــده هــای خــود نزنــد و 

مــردم را بــا دادن وعــده هــای رسخرمــن فریــب ندهــد.

شفافیت مواضع 

در موضوعات 

مختلف

عمــوم مــردم از جملــه رســانه هــا و تشــکل هــای دانشــجویی و مردمــی بایــد بتواننــد کــه 

در جلســات علنــی، بــدون حــق رأی و صحبــت حضــور فیزیکــی داشــته باشــند. در ایــن 

صــورت مــردم مــی تواننــد از نزدیــک از نظــرات مناینــدگان شــان باخــر شــده و نظــارت 

بهــری داشــته باشــند. اقتضاهــای خــاص ایــن حضــور )نظیــر رشط ســنی، ثبت نام هــا و 

نظایــر آنهــا( می توانــد در آیین نامه هــای اجرایــی تعییــن گردد.همچنیــن عموم مــردم باید 

بتواننــد بــه پخــش زنــده و نیــز آرشــیو تصویــری کلیــه جلســات علنــی دسرســی داشــته 

باشــند. در رابطــه بــا جلســات غیرعلنی، بایســتی ویدئوی جلســه بــدون صدا عرضــه گردد.

امکان حضور عموم 

مردم در جلسه، 

پخش زنده و آرشیو 

تصویری جلسات

آرای اعضــا )موافــق، مخالــف، ممتنــع، عــدم رأی( بایــد در ســامانه ای بــه صــورت شــفاف 

مشــخص باشــد.در ایــن صــورت مــردم از نظرات اعضای شــورای شهرشــان در مــورد مصوبات 

مختلــف و تصمیــم گیــری هــا باخر شــده و بهــر میتوانند بر ایشــان نظارت داشــته باشــند.

آراء اعضاء

طبــق مــاده ۷۶ قانــون وظایــف شــوراهای شــهر و روســتاها ، شــوراها وظیفــه دارنــد کــه 

متــام مصوبــات جلســات خــود را بــه صــورت عمومــی منتــر کننــد. ایــن امــر باعــث 

میشــود کــه مــردم در جریــان تصمیــات شــورای شــهر قــرار بگیرنــد و بدانند که شــورای 

شهرشــان چــه تاثیــری در زندگیشــان داشــته اســت. همچنیــن بــا اعــام عمومــی بودجــه 

ســالیانه مــردم متوجــه خواهنــد شــد کــه مناینــدگان شــان در شــورای شــهر آیــا از اولویت 

هــا و دردهــای مــردم باخــر هســتند یــا خیــر.

شفافیت در 

مصوبات، تصمیم 

گیری ها و بودجه 

ساالنه شورای شهر


