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�ــ�ز��ن ��� دو��� و ���ــ�د�� «���� �ــ�م » در �ــ�ل ١٣٨٩ - ٢٠١٠ در آ��ــ��دام ���� ����ن 
��� �ــ�ان ���ــ� و  ��و�ــ� از  ���ــ�  ��ــ�ده �ــ� و �ــ� ��ــ� ر�ــ��ه ا�ــ�. ا�ــ� �ــ�ز��ن �ــ� 

����� ا��:  ����� ��ی ���� ا��ا�� و ��� ا��ا�� در ���� �� ا��اف ز�� ��� 

����ش ا����� ��ی ����، ��� آ���، د����ا�� و ���ق ��� • ��و�� و 
��� ��ان ����� ���� و ��ا���ن ���ق ��� • ����� ��زی ��ز��ن ��، 

��ر��ی داو������ ����ش ا��ق ���� و �����  • ��و�� و 
��دش و ���د�� آزاد ا����ت • آ��ن ��زی د�����، 

��� ��ان ����� ���� ��� و�� ���  • ا���د ����� ����� ��ای ���دل ��� و 

���ــ�ن ���و�ــ�، ����ــ� ��رت ����ــ�  از د�ــ���ه ����  �ــ�اران «���ــ� �ــ�م »، ����ــ� ���ــ� 
و���� ��رت ���� ���و��ان ا��، ����� ���� ���� ��وز ����� ��، ا����رات ��زه ا������ 
و ��ر�ــ� آ�ــ�زش و ����ــ� د����ا�ــ�، ��ــ���، ��ارا، �ــ���� و ا��ق ���� ا�ــ�. ����� 

����ن �����، ا����� ������ ا������ و ���� آزادی، ر���� و ��ا��ی ا��.  ���� �� ����
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شهر من، شورای من
انتشارات عرصه سوم

تابستان ۱۳۹۶، آمستردام، هلند
کتاب با اهداف زیر تهیه و تنظیم شده است: این 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
• ظرفیت سازی سازمان ها، فعاالن جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

گسترش اخالق مدنی و فرهنگ اقدام های داوطلبانه • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی برای دسترسی، 

گروه هـای  گفت و گـو بیـن فعـاالن جامعـه مدنـی و دیگـر  • ایجـاد فضایـی مناسـب بـرای تبـادل نظـر، 
اجتماعـی.

ســازمان غیــر دولتــی »عرصـه سـوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان گذاری شده 
و به عنوان یک نهاد ناسـودبر بــه ثبت رســیده اســت.

www.darsahn.org/book-my-city-my-council/

لینک به مطالب در وب سایت:





یادداشت   مدیریت   عرصه   سوم 
مقدمه 

کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره شوراها تا ثبت نام 
کم توان جامعه وظیفه شوراها در برابر افراد 

کاندیداتوری دارند کم توان هم حق  معلوالن و افراد 
وظیفه شوراها در قبال حقوق همجنس گرایان

سازمان های مردم نهادو همکاری با شوراها
مبارزه با فساد از راه نظارت بر شوراها

نقش شوراها در بهبود شرایط زندگی اقلیت ها
کم توان نقش شوراها در بهبود شرایط زندگی افراد 

کی؛ ایده ای برای شوراها دوچرخه های اشترا
آسانسور ویژه معلوالن در مترو

آب گرفتگی معابر در ایران و اروپا و نقش شوراها
نقش شوراها در بهبود شرایط زندگی اقلیت ها

وظیفه شوراها در قبال امنیت شهروندان
ابتکار شوراها در نظافت شهری

مدیریت شهری با خدمات الکترونیکی
شوراها و تالش برای حفظ امنیت زنان باردار در مترو و اتوبوس

شوراها و نیاز های معلوالن در سطح شهر
مدیریت شهری و ارائه خدمات الکترونیکی در شوراها

شوراها و تالش برای حفظ آرامش و امنیت زنان باردار در سطح شهر
کاربردی ایستگاه های اتوبوس تابلوهای 

کم توان شوراها و عالئم شهروندان  
وظیفه شوراها در برابر افراد نابینا

وظیفه شوراها درقبال امنیت شهروندان نابینا
فضایی برای راحتی مادران و نوزادان در شهر

کاهش ترافیک در شهر با بهینه سازی ایستگاه های اتوبوس
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سطوح شیب دار و باالبرها برای معلوالن
کالسکه، حق و تکلیف مادران و شوراها

زنان در شوراها و اهمیت رای مردم
جلوگیری از وضع قوانین تبعیض آمیز در شوراها

شهردار با رای مستقیم مردم
ایجاد و حفظ حریم برای محیط زیست درون شهری

کودکان کید بر حفظ زبان مادری  تا
راه های بازیافت زباله و تولید برق

حق اطالع از تصمیمات شورای شهر
شوراها و ترویج دوچرخه سواری در شهرها

نظارت شورای شهر بر ساعت هاى مهمانی های خانوادگی
ارتباط مستقیم شوراها با مردم

روش های مدرن بازیافت زباله  در شهرها
خدمات حمل و نقل شبانه با مسافران درون شهری

وعده های انتخاباتی نامزدهای شوراها برای هر محله
کیزگی شهر خرید زباله در مصر؛ راهی برای پا

وظیفه شوراها در برابر آلودگی های زیست محیطی
وظیفه شوراها در رفع آلودگی صوتی شهرها

شوراها و صرفه جویی در مصرف انرژی
کاهش ترافیک شهری زیرگذرها؛ راهی امن برای 

گسترش ورزش همگانی نقش شوراها در 
کاهش آلودگی ها جمع آوری زباله های شهری و 

کاهش تصادفات جاده ای درخت کاری به منظور 
شوراها و حوادث غیر مترقبه

کم توان وظیفه شوراها در برابر خانواده های افراد  
فساد اداری در شهرداری ها و نقش نظارتی مردم و شوراها

کمبود های ورزش همگانی بانوان از وظایف شوراهاست رفع 
وظیفه شوراها در برابر حاشیه نشینان در شهرها

نقش شوراها در تقابل با جداسازی زنان و مردان
کمبود فضاهای آموزشی مناسب و شوراها

گردهمایی های هم جنس گرایان در ایران کز امن برای  نبود مرا
زنان دست فروش در مترو تهران و نقش مدیریتی شوراها

تصادفات جاده ای و مسئولیت شوراها در قبال جان شهروندان
خشک سالی و لزوم توجه شوراها به مطالبات مردمی
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شوراها و تالش برای رفع نیازهای شهرها در حوزه بهداشت و درمان
کمبود سالن های اجتماعات در شهرها شوراها و تالش برای رفع 

گسترش سیستم حمل و نقل ریلی شوراها و تالش برای 
حادثه پالسکو و لزوم حضور افراد متخصص در شوراها

کشورداری جوانان شوراها محل تمرین 
کار بومی و غیر بومی نقش شوراها در مدیریت نیرو های 

فساد در شوراها و لزوم انتخاب افراد شایسته
کتابخانه در بسیاری از شهرها و روستاها کمبود 

کشور کمبود آب آشامیدنی در بسیاری از نقاط  شوراها و 
کشور کمبود پلیس ترافیک در بسیاری از شهرهای 

شوراها و آمار باالی آزار خیابانی زنان در ایران
کمبود وسایل آتش نشانی در شهرها شوراها و 

به ناقضین حقوق بشر رای ندهید
به افراد بدون تخصص های الزم رای ندهید

به افراد وابسته به نهاد های نظامی و شبه نظامی رای ندهید
به مخالفین حقوق اقلیت ها رای ندهید

به خشونت طلبان رای ندهید
به مخالفین برابری جنسیتی رای ندهید
به مدافعان اعدام و شکنجه رای ندهید

که به هر نوع فساد شهره اند رای ندهید به افرادی 
کز قدرت رای ندهید به وابستگان به مرا

درباره عرصه سوم
تعریف جامعه مدنی از منظر عرصه سوم
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: م سو صه  عر یت  یر مد شـت  ا د د یا

ــخ گویی  ــازی، پاسـ ــعار »شفاف سـ ــا شـ ــن « را بـ ــروژه »درصحـ ــال ۲۰۱4، پـ ــوم در سـ ــه سـ عرصـ
و انتخابـــات آزاد« در جهـــت نظـــارت بـــر فعالیـــت نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـالمی 
کـــرد. درصحـــن متولـــد شـــد تـــا در قامـــت ناظـــر و راوی انتخابـــات  و مجلـــس خبـــرگان آغـــاز 
کوچـــک، در شـــکل گیری مجلســـی نزدیک تـــر بـــه خواســـت و مطالبـــه  ۲۰۱۶، نقشـــی هـــر چنـــد 
کنـــد. مـــا بـــا نظارتـــی مســـتمر و فعاالنـــه بـــر انتخابـــات مجلـــس شـــورای  مـــردم ایـــران، ایفـــا 
کردیـــم تـــا  اســـالمی و مجلـــس خبـــرگان ۲۰۱۶ و شـــوراهای شـــهر و روســـتا در ســـال ۲۰۱7 تـــالش 

ســـطح مشـــارکت عمومـــی را افزایـــش دهیـــم. 
انتقلال تجربه هلای نلو و ارائله راه حل هلای مناسلب و آزملوده شلده بلرای حلل معضلات 
شلهری و روسلتایی در کشلورهای پیشلرفته، یکی از مهم ترین اهداف سلازمان »عرصه 
کردیلم تا بلا ارائه محتوای آموزشلی-  سلوم« در پلروژه »درصحلِن شلورها« بلود. ملا تلاش 
کلم  کمپینلی در سلتون »شلهرمن، شلورای ملن« پیشلنهاداتی علملی، عملیاتلی، سلاده، 

کنیم.  هزینله و البتله موثلر بلرای پاسلخ بله مطالبلات شلهروندان از شلوراها ارائله 
ـــران  ـــرات و آزاد در ای ـــه جامعـــه ای دموک ـــه دســـت یابی ب ک ـــم  ـــر ایـــن باوری ـــا در عرصـــه ســـوم ب م
کـــرده و  کـــه جامعـــه مدنـــی نیـــز نقـــش نظارتـــی خـــود را ایفـــا  میســـر نخواهـــد شـــد مگـــر ایـــن 
کشـــور از تصمیم ســـازان تـــا مجریـــان قانـــون را زیـــر ذره بیـــن خـــود بگـــذارد  تمامـــی نهادهـــای 
ــروز توانســـته ایم نهادهایـــی همچـــون مجلـــس شـــورای اســـالمی،  ــا امـ و برهمیـــن اســـاس تـ
کـــرده و  مجلـــس خبـــرگان رهبـــری، شـــورای نگهبـــان و شـــوراهای شـــهر و روســـتا را رصـــد 
کنیـــم  ــا و ... را تهیـــه و تولیـــد  ــا، اینفوگرافیک هـ ــا، مقاله  هـ گزارش هـ کتاب هـــای متفاوتـــی از 
ــده در  ــاز و تعیین کننـ ــای سرنوشت سـ ــر نهادهـ ــم دیگـ ــده نزدیـــک بتوانیـ ــم در آینـ و امیدواریـ

کشـــور را نیـــز مـــورد ارزیابـــی قـــرار دهیـــم.
کـــه تـــا امـــروز توســـط مجموعـــه عرصـــه ســـوم تهیـــه و تولیـــد شـــده اســـت بی شـــک  تمـــام آنچـــه 
کشـــور  ج از  حاصـــل زحمـــات مجموعـــه ای از روزنامه نـــگاران و محققـــان در داخـــل و خـــار
گرایش هـــای متنـــوع قومـــی، زبانـــی، جنســـی و … اســـت. هرچنـــد ذکـــر نـــام تمامـــی ایـــن  بـــا 
کلیـــه  کـــه از زحمـــات  همـــکاران امکان پذیـــر نیســـت امـــا عرصـــه ســـوم برخـــود الزم می دانـــد 

ـــد.  کن ـــکر  ـــه تش ـــد صمیمان ـــا بودن ـــاور م ـــراه و ی ـــروز هم ـــا ام ـــه ت ک ـــرادی  اف

کامران اشتری
مدیر اجرایی سازمان عرصه سوم
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مقدمه:

ــان مشـــکالت  ــران، هم چنـ ــوراها در ایـ ــاز فعالیـــت شـ ــال از آغـ ــه ۲۰ سـ گذشـــت نزدیـــک بـ ــا  بـ
و نابســـامانی های بســـیاری در حـــوزه مدیریـــت شـــهری بـــه چشـــم می خـــورد. هـــر چنـــد 
ــهری  ــای شـ ــت فضـ ــان مدیریـ ــرور زمـ ــه مـ ــد بـ ــوراها بتواننـ ــه شـ کـ ــت  ــار می رفـ ــدا انتظـ در ابتـ
کـــرده و امکانـــات رفاهـــی، تامینـــی و برابـــر را بـــرای تمامـــی شـــهروندان بـــه  را ســـازمان دهی 
ـــه نقطـــه مطلـــوب راه دشـــواری  ـــا رســـیدن ب ـــه ت ک ـــذر زمـــان نشـــان داد  گ ـــا  ـــد ام ارمغـــان بیاورن

پیـــش روســـت. 
و  شـــوراها  از  شـــهروندان  مطالبـــات  مهم تریـــن  مطالعـــه   ۱۳۹۶ ســـال  در  ســـوم  عرصـــه 
مدیریـــت  حـــوزه  در  عمومـــی  دغدغه هـــای  و  نیازمندی هـــا  اولویت بنـــدی  و  شناســـایی 
کار خـــود قـــرار داد و توانســـت بـــا مراجعـــه بـــه تجربه هـــای بیـــن المللـــی و  شـــهری را در دســـتور 
کـــرده و در ســـتون  گـــردآوری  موفـــق، مجموعـــه ای متنـــوع از پیشـــنهادات عملـــی و ســـازنده را 
کنـــد.  »شـــهرمن، شـــورای مـــن« در قالـــب بیـــش از ۸۰ پوســـتر در وب ســـایت درصحـــن منتشـــر 
کامـــل از پوســـترهای آموزشـــی عرصـــه  کتـــاب »شـــهرمن، شـــورای مـــن« مجموعـــه ای اســـت 
ـــات شـــورای پنجـــم تهیـــه و منتشـــر شـــده اســـت.  ـــا انتخاب ـــی ۳ ماهـــه ت ـــازه زمان ـــه در ب ک ســـوم 
ــور ها  کشـ ــر  ــق دیگـ ــای موفـ ــتفاده از تجربه هـ ــا اسـ ــران بـ ــهری در ایـ ــران شـ ــه مدیـ ــد آن کـ امیـ
ـــی  ـــطح زندگ ـــود س ـــتای بهب ـــه داده و در راس ـــهروندان ارائ ـــه ش ـــات را ب ـــن خدم ـــد بهتری بتوانن

کننـــد.   مـــردم ایـــران تـــالش 

 مصطفی خسروی 
مدیر روابط عمومی عرصه سوم

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[
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مقدمه



ک نجومی در تهران و ده ها پرونده فسـاد در شـوراهای شـهر در سراسـر  فاجعه پالسـکو، پرونده امال
کـه امـروز  کـه بـه دسـتگیری و حبـس برخـی از اعضـای شـوراها منجـر شـده، نشـان می دهـد  کشـور 
بیـش از هـر زمـان دیگـری جامعـه مدنـی ایـران بایـد پیـام شـعار »شـهر مـن- شـورای مـن« را درک و 
کنـد. وقت آن  بـا حساسـیت مضاعـف بـرای تقویـت ایـن نهـاد مدنـی و افزایـش تاثیر گـذاری آن تـالش 
کـه می تواننـد بـار مسـوولیت نمایندگـی مـردم  کـه شـهروندان متخصـص و مدیـران شایسـته،  اسـت 
بـا اعـالم  انتخابـات شـده و  کارزار  کننـد، وارد  بـه درسـتی حمـل  تـا سـرمنزل مقصـود  را  در شـوراها 
کاندیداتـوری، مسـوولیت پذیری خـود را بـه  عنـوان یـک شـهروند فعـال و مـدرن به نمایـش بگذارند. 
»درصحـن« بـا درک ایـن حساسـیت، بـه عنـوان بخشـی از جامعـه مدنـی ایـران، می کوشـد تـا زمـان 
ح مطالبـات و نیازهـای مردمـی از  انتخابـات بـا رصـد اخبـار و ارائـه اطالعـات و بـا جمـع آوری و طـر
و  تدویـن  مـا  بـردارد.  گام  کارآمدتـر  شـوراهایی  داشـتن  بـرای  مدنـی  جامعـه  بـا  هم راسـتا  شـوراها، 
بـا شـوراها را از مدت هـا پیـش آغـاز  کتابچه هـا، ویدئـو و مقـاالت مرتبـط  انتشـار مطالـب آموزشـی، 
گروهـی از شـهروندان در قالـب خبرنـگاران داوطلـب، معضـالت و نارسـایی های، محیـط  کرده ایـم. 
گماشـته ایم و  پیرامونی شـان را بـا مـا درمیـان می گذارنـد و مـا نسـبت بـه انتشـار مطالـب آنهـا همـت 
در انتظـار دریافـت مطالـب بیشـتر از تـک تـک شـما شـهروندان مسـوول هسـتیم. پـس بـرای داشـتن 
کنیـد و  را دنبـال  بـرای داشـتن زندگـی بهتـر، »درصحـن«  بـه عنـوان مقدمـه ای  کارآمدتـر  شـورایی 

کنیـد. گزارش هـای خـود را بـرای مـا ارسـال 

تـا ثبـت نـام کاندیداهـای انتخابات 
پنجمیـن دوره شـوراها

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[
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کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره شوراها تا ثبت نام 



وظیفه شوراها در برابر افراد  کم توان جامعه

کیفیـت  یکـی از مهم تریـن وظایـف شـوراها در هـر شـهری فراهـم آوردن امکانـات مناسـب و ارتقـاع 
کم توان اسـت. در یک نمونه، شـورای شـهر نیویورک از خانواده ها خواسـته  زندگی معلولین و افراد  
کننـد. انگیزه  کم تـوان خانـواده را در سـامانه پلیس شـهر ثبت نام  کـه در صـورت تمایـل، افـراد  اسـت 
کـه  گرفـت. ایـن نوجـوان  کم تـوان چهـارده سـاله صـورت  ایـن پیشـنهاد در پـی مـرگ یـک نوجـوان 
کرده بـود و هیچکس نشـانی از او نیافته  مبتـال بـه اوتیسـم بـود در راه نزدیـک بـه مدرسـه اش سـقوط 
کم تـوان خـود را مجهـز بـه سیسـتم  کـه اعضـای   کـرده  بـود. شـورای شـهر بـه خانواده هـا پیشـنهاد 
کننـد تـا از بـروز رویدادهـای مشـابه پیشـگیری شـود. آیـا شـورای شـهر شـما  ردیـاب )جـی. پـی. اس( 
کاری انجـام داده اسـت؟ شـما بـه عنـوان یـک شـهروند یـا حتـی یـک  تـا بـه امـروز بـرای ایـن افـراد 
کار خـود قـرار دهیـد. شـوراها بایـد  کاندیـدای احتمالـی شـوراها می توانیـد ایـن مطالبـه را در دسـتور 

کننـد. شـهر را بـه مکانـی امـن بـرای زندگـی جمعـی مـا تبدیـل 
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کم توان جامعه وظیفه شوراها در برابر افراد  



کانیـا در مینیاُپلیـس اسـت. یکـی از وعده هـای انتخاباتـی  کـورت، نامـزد شـورای شـهر وا نـواح مـک 
خـود  نـواح  آورد.  پدیـد  کم توانـان  بـرای  دوسـتانه تری  شـهرفضای  در  می خواهـد  کـه  بـوده  ایـن  او 
کـه از مشـکالت جسـمی و روحـی  یـک نامـزد غیرمعمـول بـرای شـورای شـهر بـه حسـاب می آیـد؛ او 
و  او ۲۲ سـاله  بهـره می بـرده اسـت.  قیـم  بـه عنـوان  پـدرش  کمـک  از  کمـی پیـش  تـا  رنـج می بـرده 
کم توانـی او مخالـف نامـزد شـدنش بـرای عضویت در شـورای  سیاه پوسـت اسـت. بسـیاری بـه خاطـر 
کورت، دارای دانش و اشـتیاق بسـیار برای انجام این  شـهر هسـتند ولی هواداران او می گویند مک 
کم توان نمی توانند نقشـی در مدیریت  که معلوالن یـا افراد  وظیفـه اسـت. در دنیـای امـروز ایـن ایده 
گر در میـان نامزدهای  کشـیده شـده اسـت، ا کننـد بارهـا و بارهـا توسـط مـردم به چالش  شـهری ایفـا 
انتخابـات شـورای شـهرتان فـردی بـا ایـن مشـخصات دیدیـد، توانایی هـای مدیریتـی و دانـش او را 

بسـنجید نـه قابلیت هـای فیزیکـی او را.

معلـوالن و افـراد کم تـوان هم حق 
کاندیداتـوری دارند

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[
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کاندیداتوری دارند کم توان هم حق  معلوالن و افراد 



که شـوراها می بایسـت درصدد رفع احسـاس تبعیض از تک تک شـهروندان در محیط  آیا می دانید 
گام بردارنـد؟ شـورای شـهر تورنتـو بـه تازگـی نشسـتی بـا نماینـدگان جامعـه همجنس گرایـان  شـهری 
که بسـیاری از همجنس گرایان در تورنتو از بیم  در این شـهر داشـته اسـت. اعضای شـورا دریافته اند 
که  گرفتـن، هویـت جنسـی خـود را علنـی نمی کننـد. شـورای شـهر در تـالش اسـت  مـورد تبعیـض قـرار 
ایـن فضـا را در شـهر از میـان ببـرد و بدیـن منظـور می خواهـد از نهاد و شـخصیت های فعال در زمینه 
گرایش های  کمـک بگیـرد. شـورای شـهر تورنتـو مایـل اسـت حقـوق افـراد بـا  حقـوق همجنس گرایـان 
را  پـروژه دراز مـدت  یـک  گـون در شـهر مـورد احتـرام واقـع شـود و بدیـن منظـور درصـد اسـت  گونا
کرده ایـد؟ آیـا  کنـد. در شـهر شـما چطـور؟ آیـا تـا بـه حـال بـا ایـن مـوارد تبعیـض برخـورد  برنامه ریـزی 

کنیـد… کرده ایـد؟ اقـدام  رفـع ایـن فضاهـای تبعیـض آمیـز را از اعضـای شـورای شـهر خـود مطالبـه 

وظیفـه شـوراها در قبـال حقـوق 
همجنس گرایـان

۱5
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وظیفه شوراها در قبال حقوق همجنس گرایان



از  یکـی  عنـوان  بـه  می تواننـد  توسـعه  حـال  در  کشـورهای  در  باالخـص  نهـاد  مـردم  سـازمان های 
فعـال  اجتماعـی  آسـیب های  و  مشـکالت  رفـع  جهـت  در  دولتـی  خدمـات  کنـار  در  موثـر  نیروهـای 
کـه  باشـند. تعامـل یـا الاقـل عـدم سـنگ اندازی در مسـیر فعالیت هـای ایـن سـازمان ها در صورتـی 
کیفـی و  کـه نیـروی انسـانی  کار شـهرداری و شـواری شـهر قـرار بگیریـد بـه معنـی آن اسـت  در دسـتور 
کنتـرل آسـیب ها و رفـع آن  کـه بـدون سـرمایه گذاری چندانـی در  تحصیل کـرده ای را بـه همـراه دارد 
گرفتـن امکانـات دولتـی بـرای استاندارد سـازی محـل فعالیـت ایـن  کار  کمـک آنـان می آیـد. بـه  بـه 
گروه ها را باال ببرد. به عنوان  کیفیت و وسـعت خدمات ارائه شـده توسـط این  سـازمان ها می تواند 
کارآفرینـی حوزه زنان باالخص در مناطق حاشـیه ای و فقیرنشـین  کـه بـرای  کارگاه خیاطـی  مثـال در 
شـهر توسـط ان جی او هـا بـه راه می افتـد، می تـوان بـه جـای اخطـار دایـم بـرای تعطیلـی واحدهـا بـه 
دلیـل اسـتاندارد نبـودن، بـا اختصاص بودجـه ای محدود برنامـه ای برای استاندارد سـازی تدریجی 
گوشـه ای  کرد. این ها  ایـن واحدهـا ترتیـب داد تـا بتـوان در محیـط امن تری برای مبارزه با فقر تالش 

کنیـد. از وظایـف اعضـای شـورای شـهر شماسـت. مطالبـات خـود را از آنهـا پیگیـری 

سـازمان های مردم نهـادو همکاری 
با شـوراها

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[
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سازمان های مردم نهادو همکاری با شوراها



گسـترش دامنـه افشـای فسـادهای اقتصـادی  گرفتـن بحـث فسـاد در سـالیان اخیـر و بـا  بعـد از بـاال 
کمیتـی درایـران بحـث مبـارزه بـا ایـن فسـاد سیسـتماتیک بـه  و اداری موجـود در دسـتگاه های حا
کثـر انتخابات هـا بـدل شـد. تبدیـل ایـن شـعار بـه  یکـی از اهـداف و شـعارهای اصلـی تبلیغاتـی در ا
کـه هـم  یـک هـدف دقیـق و قابـل پیگیـری در شـورای شـهر بـه چـه صورتـی ممکـن اسـت؟ شـورایی 
کنـون خـود نیـز در مظـان اتهام اسـت. شـاید بهتریـن روش مبارزه، اجرای قانون و شکسـتن چرخه  ا
کـه در هر جا  که می توان اطمینان داشـت  مصونیـت و رهایـی از مجـازات بـرای خاطیـان باشـد. چـرا 
کانونـی بـرای رشـد ایـن آسـیب بـدل می شـود. رای زنـی  کـه چنیـن مصونیتـی وجـود داشـته باشـد بـه 
بـا قـوه مقننـه و قضائیـه بـرای طراحـی یـک چارچوب قانونی قوی و اسـتفاده از قـدرت جامعه مدنی 
کـه بـه  بـرای اجرایـی شـدن پویش هـای مردمـی ای ماننـد Unmask the Corrupt  )افشـای فسـاد، 
کشـورهای دنیـا می پـردازد تـا در سـکوت و خفـا رشـد  صـورت بـدون مـرز بـه افشـای فسـاد در همـه 

کنتـرل ایـن پدیـده موثـر باشـد. نکننـد( بـه صـورت مـوازی می توانـد در 

مبارزه با فساد از راه نظارت بر شوراها
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مبارزه با فساد از راه نظارت بر شوراها



کارمنـدان همجنس گرایـش در  کـه هیچ گونـه تبعیضـی نبایـد بـرای  کیـد زیـادی دارد  شـهر دوبلیـن تا
کـه بـه تفاوت هـای موجـود میان  کـرده  کار وجـود داشـته باشـد. شـورای شـهر دوبلیـن اعـالم  محیـط 
کنار رانده شـده  که به  کار هیچ کس حس نکند  کارمنـدان احتـرام می گـذارد و مایـل اسـت در محیـط 
که  کـه “تنـوع” یکـی از اصـول در ایـن شـورا اسـت و موضـوع مهم این اسـت  کـرده  کیـد  اسـت. شـورا تا
کار دارای فضایـی پربـار و ثمردهنـده باشـیم. در شـورای شـهر دوبلیـن یـک شـبکه بـرای  در محیـط 
کامـال در نقطـه مقابـل اتفاقاتی  کارمنـدان همجنس گـرا ایجـاد شـده اسـت. ایـن  پشـتیبانی از حقـوق 
از  خ می دهـد. جامعـه در بسـیاری  بـرای اقلیت هـای جنسـیتی و دگرباش هـا ر ایـران  کـه در  اسـت 
گانـدای حکومتـی نمی توانـد وظیفـه خـود را در  مواقـع و از روی باورهـای غلـط و تحـت تاثیـر پروپا
کـه می تواننـد نقشـی  دفـاع از حقـوق اقلیت هـا انجـام دهـد. در دنیـای امـروز ایـن شـوراها هسـتند 

کننـد. به سـزا در بهبـود شـرایط زندگـی اقلیت هـا ایفـا 

نقـش شـوراها در بهبـود شـرایط 
زندگـی اقلیت هـا

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۱۸

نقش شوراها در بهبود شرایط زندگی اقلیت ها



بـرای  کم تـوان می تواننـد  افـراد  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  بریتانیـا  در  کاونتـری  تارنمـای شـورای شـهر 
تـا  افـراد  ایـن  بـرای  اسـت  مجـوزی  حکـم  نشـان  ایـن  دهنـد.  درخواسـت  آبـی«  »نشـان  دریافـت 
که  کم توان  کنند. ارائه »نشـان آبی« به افـراد   کار و خانـه خـود پـارک  اتوموبیـل خـود را نزدیـک محـل 
کـه در سراسـر اروپا  همـراه بـا ارسـال مـدارک مرتبـط پزشـکی امکان پذیـر اسـت در واقـع طرحـی اسـت 
کیفیـت زندگـی  کمـک بـه بهبـود  ح هـا  گذاشـته شـده اسـت. هـدف از این گونـه طر و بریتانیـا بـه اجـرا 
گرچـه ممکـن اسـت  کم توانـان و البتـه خانواده هـا و اطرافیـان آن هاسـت. ایـن اقدامـات  معلـوالن و  
که حـدود دو میلیـون نفر معلـول و ناتوان  بسـیار سـاده بـه نظـر آینـد امـا بـرای جامعـه ای چـون ایران 
را در خـود جـای داده اسـت می توانـد تاثیر گـذار باشـد. شـما می توانیـد در پروسـه انتخابـات شـوراها، 
از نامزدهـای انتخاباتـی بخواهیـد بـه مطالبـات ایـن بخـش از جامعـه توجـه ویـژه ای داشـته باشـند.

نقـش شـوراها در بهبـود شـرایط 
زندگـی افـراد  کم تـوان

۱۹

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

کم توان نقش شوراها در بهبود شرایط زندگی افراد 



در اغلـب شـهرهاى اروپایـی فرهنـگ اسـتفاده از دوچرخـه بـه عنـوان وسـیله نقلیـه جا افتاده اسـت. 
کی« موجود  امروزه در بسـیاری از شـهر ها ایسـتگاه هاى متعددى براى عرضه »دوچرخه هاى اشـترا
گرفتـه و در نقطـه اى دیگـر از شـهر  اسـت. شـما می توانیـد در یـک نقطـه از شـهر دوچرخـه را تحویـل 
کرایـه ایـن دوچرخه هـا معمـوال در نیـم سـاعت تـا 45 دقیقـه اول، رایـگان یـا  آن را تحویـل دهیـد. 
که معموال در حاشـیه خیابان ها  بسـیار ارزان اسـت. وجود خطوط مسـتقل براى دوچرخه سـوارى 
کـرده اسـت. ایده هایـی از ایـن دسـت  کشـیده شـده، فضـاى امنـی را بـراى دوچرخـه سـوران ایجـاد 
بـه سـالمت شـهروندان  و  کاهـش داده  را  آلودگـی  هـوا  کاسـته،  بارترافیـک خیابان هـا  از  می تواننـد 
کننـد. جـدای از آن، ارائـه چنیـن خدماتـی موجب اشـتغال زایی در شـهر ها نیز می شـود. شـما  کمـک 

می توانیـد مطالباتـی از ایـن نـوع را از شـورای شـهر خـود داشـته باشـید.

دوچرخه هـای اشـتراکی؛ ایـده ای 
برای شـوراها

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۲۰

کی؛ ایده ای برای شوراها دوچرخه های اشترا



که باعث بروز مشـکل در سـر راه عبـور معلوالن  تجهیـز ایسـتگاه هاى متـرو بـه آسانسـور و رفـع موانعـی 
می شـود یکـی از اولویت هـای شـهرداری ها و شـوراها در سراسـر دنیاسـت. شـاید تـا یـک دهـه پیـش 
از  بسـیاری  در  امـروزه  امـا  می گرفتنـد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  کمتـر  متروهـا  در  باالبرهـا  و  آسانسـورها 
نقـاط دنیـا ایسـتگاه هاى قدیمـی بازسـازى شـده اند و بـه آسانسـورهاى مخصـوص معلولیـن مجهـز 

شـده اند.

آسانسور ویژه معلوالن در مترو

۲۱

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

آسانسور ویژه معلوالن در مترو



هسـتند.  آب  جـوی  فاقـد  خیابان هـا  اروپـا  در  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  شـهرهای  از  بسـیاری  در 
کـه در خیابـان تـردد می کنیـد برخـالف شـهرهای ایـران، نشـانه ای از جـوی آب  در واقـع هنگامـی 
کنارخیابـان مشـاهده نمی شـود. بـدون وجـود جوی هـای آب، سـوال اصلـی ایـن اسـت  سـیمانی در 
از سـطح خیابان هـا هدایـت و تخلیـه می شـود؟  بـاران چگونـه  از  بارندگـی، آب حاصـل  کـه هنـگام 
که در بسـیاری از شـهرهای اروپایی برای حل این مشـکل اندیشـیده شـده اسـت، اسـتفاده  روشـی 
کـه غالبـا هـم سـطح خیابـان هسـتند و بـه شـبکه های زیرزمینـی و تونل هـای  از دریچه هایـی اسـت 
کافی برخوردار هسـتند با جذب و  کـه از وسـعت  انتقـال آب و فاضـالب وصـل هسـتند. ایـن شـبکه ها 
هدایـت بارش هـای بـاران مانـع جمـع شـدن آب در خیابان ها شـده اند بدون آن که ضـرورت احداث 
کنـار خیابـان وجـود داشـته باشـد. بـه راسـتی چـرا شـوراها در ایـران  جوی هـای بتونـی و سـیمانی در 
که در سـال های اخیـر باعث مـرگ چندین  تالشـی بـرای رفـع ایـن مشـکل سـاده نمی کننـد. مشـکلی 

شـهروند در ایـران شـده اسـت.

آب گرفتگـی معابـر در ایـران و اروپـا و 
نقـش شـوراها

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۲۲

آب گرفتگی معابر در ایران و اروپا و نقش شوراها



که پس از لندن، این شـهر میزبان بزرگترین جامعه دگرباشـان در  کرده  شـورای شـهر منچسـتر اعالم 
کـرده و در آن  بریتانیـا اسـت. شـورا در تارنمـای رسـمی خـود صفحـه ای ویـژه همجنس گرایـان ایجـاد 
اطالعات متنوعی درباره حقوق همجنس گرایان و نقش آنها در منچسـتر ارائه شـده اسـت. شـورای 
شـهر منچسـتر، پیشـینه جامعـه همجنسـگرایان منچسـتر را بخـش مهمـی از پیشـینه شـهر ارزیابـی 
که حدود سـی سـال اسـت در منچسـتر در زمینه  کرده  کرده و به فعالیت های بنیاد خیریه ای اشـاره 
حقـوق همجنس گرایـان فعالیـت دارد. شـما تـا چـه میـزان بـا اقلیت هـای جنسـی شـهر خـود آشـنا 
هسـتید؟ آیـا سـابقه ای از حضـور اجتماعـی آنهـا در تاریخچـه شـهر خـود داریـد؟ شـوراها می بایسـت 
که دارد خود را عضوی از شـهر  غ از جنسـیتی  که هر شـهروند فار کنند  بتوانند فضایی در شـهر ایجاد 
کـردن خـود نباشـد. شـما هـم می توانیـد مطالبـات اقلیت هـا را  کنـد و مـدام بـه دنبـال پنهـان  تصویـر 

کنید. پیگیـری 

نقـش شـوراها در بهبـود شـرایط 
زندگـی اقلیت هـا

۲۳

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

نقش شوراها در بهبود شرایط زندگی اقلیت ها



جلسـه  در  آمریـکا،  جمهـور  رییـس  عنـوان  بـه  ترامـپ  دونالـد  خـوردن  سـوگند  از  پیـش  دوهفتـه 
کـه در زمینـه حقـوق  کیـد شـد. در جلسـه ای  کـروز بـر امنیـت مهاجـران در شـهر تا شـورای شـهر سـانتا 
که  گون این موقعیت را یافتند  گونا مهاجران در شـورای شـهر تشـکیل شـد سـخنرانان از طیف های 
کننـد. آنها از شـورای شـهر خواسـتند  دیدگاه هـای خـود را در زمینـه حقـوق و امنیـت مهاجـران بیـان 
کـه مانـع همـکاری بـا مقام هـای فـدرال شـود.  کنـد  کـه در زمینـه مسـایل مهاجـرت قوانینـی وضـع 
که بدون اوراق هویت،  گفت بیسـت و هشـت سـال پیش، زمانی  یکی از سـخنرانان در شـورای شـهر 
همـراه بـا فرزنـد یـک سـاله اش بـه آمریـکا آمـده بـوده، هـر زمـان بـا صـدای بلند بـه درب خانـه اش زده 
کنـون در حـال تکـرار شـدن اسـت. فکـر  می شـده از تـرس خـود را پنهـان می کـرده و ایـن وضعیـت ا
از امنیـت شـهروندان در مقابـل دولـت و  می کنیـد در شـرایط مشـابه، شـوراها در ایـران می تواننـد 
کننـد؟ می توانیـد در ایـام انتخابـات نامزدهـای انتخاباتـی را بـا پرسـش هایی از  حکومـت حفاظـت 

کشـیده و اهمیـت اسـتقالل آن هـا از دولـت و حکومـت را یـادآور شـوید. ایـن نـوع، بـه چالـش 

وظیفـه شـوراها در قبـال امنیـت 
شـهروندان

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۲4

وظیفه شوراها در قبال امنیت شهروندان



کلـی و فصلـی خیابان هـا اطالعیه هایـی در ابتدا، وسـط  در برخـی از شـهرهای اروپایـی بـرای نظافـت 
که ماموران شـهرداری در زمانی  و انتهای خیابان نصب می شـود. این اطالعیه ها نشـانگر آن اسـت 
کلـی در ایـن خیابـان حاضـر خواهنـد بـود.  کمتـر از دو هفتـه پـس از اعـالم نیسـت، بـرای نظافـت  کـه 
کـه معمـوال  کـه هنـگام نظافـت خیابـان  در ایـن اطالعیـه عمومـا بـه شـهروندان اطـالع داده می شـود 
کـردن اتومبیل هـای خـود در آن خیابـان بـه طـور  یـک روز یـا حـدود هشـت سـاعت اسـت از پـارک 
کننـد. در موعـد مقـرر مامـوران شـهرداری همـراه بـا پلیـس شـهری در محل حاضر  موقـت خـودداری 
کـه برخـی شـهروندان اقـدام بـه انتقـال اتومبیل هـای خـود نکـرده باشـند،  می شـوند و در صورتـی 
اتومبیـل آنهـا بـا طـی مراحـل قانونـی بـا جرثقیـل و تحـت نظـارت پلیـس بـه پارکینگ هـای مشـخص 
کـه معمـوال در اواسـط بهـار یـا اواخـر  کلـی در روز مـورد نظـر  منتقـل می شـوند. بـا پایـان زمـان نظافـت 
کننـد. آیـا  کـه در خیابـان مـورد نظـر پـارک  تابسـتان اسـت، خودروهـا بـار دیگـر اجـازه پیـدا می کننـد 
در شـهر شـما هـم، چنیـن تمهیداتـی از سـوی شـهرداری و شـورای شـهر اندیشـیده شـده اسـت؟ 
گـر شـهروند عـادی  کنیـد، ا کاندیـدای انتخابـات شـوراها هسـتید بـه ایـن ایده هـای سـاده توجـه  گـر  ا

کنیـد. هسـتید، موقـع رای دادن بـه افـراد بـه برنامه هـای آنهـا بـرای اداره شـهر توجـه بیشـتری 

ابتکار شوراها در نظافت شهری

۲5

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

ابتکار شوراها در نظافت شهری



کارت اعتبـاری هـم نـه تنهـا  کارت اعتبـاری پدیـده جدیـدی نیسـت. حتـی خریـد بلیـط بـا  خریـد بـا 
در  کـه  جدیـدی  روش  امـا  اسـت  معمـول  هـم  اروپایـی  کشـورهای  در  خیلـی  بلکـه  نیسـت  جدیـد 
سیسـتم حمـل و نقـل برخـی شـهرهای اروپایـی اسـتفاده می شـود بـه مسـافر امـکان می دهـد حتـی 
کارت اعتبـاری خـود را بـه  کـه بـا عجلـه سـوار متـرو یـا ترامـوای می شـود  بـدون خریـد بلیـط و هنگامـی 
کنـد و بـدون نیـاز بـه رمـز یـا مراحـل دیگـر و فقـط بـا انتخـاب بلیـط مورد  دسـتگاه چـک بلیـط نزدیـک 
کـه از سـرعت باالیـی برخـوردار اسـت در صرفه جویـی وقـت  کنـد. ایـن سیسـتم  نظـر آن را خریـداری 
گرفتـه اسـت و از سیسـتم های نویـن خریـد بلیـط درون شـهری بـه شـمار  بسـیار مـورد توجـه قـرار 
مـی رود. از شـورای شـهر خـود بخواهیـد تـا بـا اسـتفاده از فناوری هـای جدیـد بهتریـن خدمـات را بـه 

کنـد. شـما ارائـه 

مدیریـت شـهری بـا خدمـات 
الکترونیکـی

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۲۶

مدیریت شهری با خدمات الکترونیکی



کشـورهای توسـعه یافتـه سیسـتم الکترونیکـی جدیـدی بـرای ارایـه خدمـات بـه زنـان  در برخـی از 
کشـورها اخیـرا در متروهـا  گرفتـه شـده اسـت. در ایـن  بـاردار در سیسـتم حمـل و نقـل شـهری در نظـر 
کـه روی لبـاس زنـان بـاردار نصـب  کـه بـه فرسـتنده هایی  گیرنـده نصـب شـده اسـت  و ترامواهـا یـک 
شـده حسـاس اسـت. بـه محـض ورود یـک زن بـاردار بـه متـرو یـا ترامـوا ایـن سیسـتم حضـور آنهـا در 
متـرو یـا ترامـوا را بـه سـایر مسـافرین اطـالع می دهـد تا یـک صندلی و فضای خالی مناسـب بـرای آنها 
کامل برخوردار  فراهم شـود. آیا در شـهر شـما، زنان باردار برای تردد با وسـایل نقلیه عمومی از رفاه 
کیفیت زندگی  هسـتند؟ این وظیفـه اعضـای شـورای شـهر شماسـت تا با ارائـه ابتکاراتی این چنینـی 

در شـهرتان را بهبـود بخشـد.

شوراها و تالش برای حفظ امنیت 
زنان باردار در مترو و اتوبوس

۲7

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

شوراها و تالش برای حفظ امنیت زنان باردار در مترو و اتوبوس



کـز خریـد در بسـیاری از شـهرهای  طراحـی و اجـرای پارکینگ هـای عمومـی و نیـز پارکینگ هـای مرا
کـه نزدیکتریـن محل پارک بـه خروجی، به معلولین تعلـق می گیرد.نظارت  اروپایـی به گونـه ای اسـت 
کـه بـرای  کـه سـایرین از ایـن امـکان  جـدی و سـختگیرانه ای از طـرف پلیـس نیـز صـورت می گیـرد 
کـه تعـداد معلولیـن بیش تـر از میانگیـن  کشـور مـا  گرفتـه شـده، اسـتفاده نکننـد. در  معلولیـن در نظـر 
کم تـوان بـه مراتـب بیشـتر احسـاس می شـود. از شـورای شـهر  جهانـی اسـت نیـاز معلولیـن و افـراد  
خـود بخواهیـد تـا در برنامه ریـزی شـهری حداقـل امکانات الزم برای رفاه معلـوالن را در نظر بگیرند.
کار خود  کاندیداتوری دارید می توانید این مطالبه را در دسـتور  گر در انتخابات آتی شـما هم قصد  ا

گامـی در جهـت بهبـود شـرایط زندگـی معلـوالن در شـهر خـود برداریـد. قـرار داده و 

شـوراها و نیاز هـای معلـوالن در 
سـطح شـهر

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۲۸

شوراها و نیاز های معلوالن در سطح شهر



کـه در درون متـرو، اتوبـوس و ترامـوا امـکان خریـد بلیـط چاپـی وجـود نـدارد یـا  خریـد بلیـط در حالـی 
کنـون  فـردی بلیـط فروشـی نمی کنـد، یکـی از مشـکالت حمـل و نقـل در بسـیاری از شهرهاسـت. تا
بـه فـروش می رسـید. یـک  کـن خاصـی در ایسـتگاه ها  یـا اما بلیـط معمـوال در ورودی هـای متـرو و 
روش جدیـد بـرای حـل ایـن مشـکل در چنـد سـال اخیر اسـتفاده از امـکان خرید بلیط بـا اس ام اس 
کوتـاه بـه شـماره خاصی ارسـال  اسـت. مسـافر پـس از ورود بـه متـرو یـا ترامـوا یـا اتوبـوس یـک پیامـک 
می کنـد. پـس از دریافـت پاسـخ از سـوی شـرکت حمـل و نقـل قـادر خواهـد بـود بلیـط مـورد نظـرش را 
کنـد. وجـود ایـن سیسـتم باعـث صرفه جویـی در زمـان، نیـروی انسـانی و پول شـهروندان  خریـداری 
گرفته و به راحتی  و شـهرداری ها می شـود. از شـورای خود بخواهید تا حمل و نقل شـهری را جدی 

مـردم اهمیـت بیشـتری دهـد. ایـن حداقـل وظیفـه یـک عضو شـورای شـهر اسـت.

ارائه خدمات  مدیریت شهری و 
الکترونیکی در شوراها

۲۹

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

مدیریت شهری و ارائه خدمات الکترونیکی در شوراها



کافـی از بانوان بـاردار به ویژه  کشـورهای اروپایـی، حفـظ فاصلـه فیزیکـی   یـک عـرف رایـج در برخـی از 
کلـی در دوران بـارداری  کـه از خدمـات عمومـی و  در هفته هـاى آخـر بـارداری اسـت. بانـوان بـاردار 
که در حال اسـتفاده از مترو یا تراموا هسـتند عالوه بر اینکه در نشسـتن  برخوردار هسـتند، هنگامی 
کافـی از آنهـا نیـز بـه عنـوان یک عـرف رعایت می شـود. هدف  اولویـت دارنـد، معمـوال فاصلـه فیزیکـی 
کودک اوسـت. شـما  از حفظ این فاصله پرهیز از هر نوع برخورد اتفاقی و آسـیب رسـیدن به مادر یا 

کند. نیـز می توانیـد از اعضـای شـورای شـهر خـود بخواهیـد تـا بـرای راحتـی تردد زنـان باردار اقـدام 

شـوراها و تـالش برای حفـظ آرامش 
و امنیـت زنان باردار در سـطح شـهر

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۳۰

شوراها و تالش برای حفظ آرامش و امنیت زنان باردار در سطح شهر



کشـورهای توسـعه یافته اروپایـی توجـه شـهرداری و شـرکت های حمـل و نقـل  گی هـای  یکـی از ویژ
کاربـردی بـودن تابلوهـای نصـب شـده در ایسـتگاه های اتوبـوس، متـرو و ترامـوا  شـهری بـه اهمیـت 
اسـت. در اغلـب ایـن ایسـتگاه ها جـدول زمانـی دقیـق رسـیدن اتوبـوس، ترامـوا یـا متـرو بـه ایسـتگاه 
نصـب شـده اسـت. ایـن جـدول زمانـی عمومـا بـه طـور دقیـق رعایـت می شـود مگـر در مـوارد خـاص. 
کـه محـل آن ایسـتگاه و سـایر ایسـتگاه ها  در اغلـب ایـن ایسـتگاه ها هم چنیـن نقشـه ای نصـب شـده 
و شـبکه حمـل و نقـل شـهر را نشـان می دهـد. یکـی دیگر از اطالعیه های نصب شـده در ایسـتگاه ها، 
عـادی،  افـراد  بـرای  قیمت هـا  تفکیـک  جـدول  ایـن  در  اسـت.  بلیـط  مختلـف  قیمت هـای  جـدول 
کهنسـال و در مـواردی بـرای حیوانـات خانگـی نیـز وجـود دارد.  دانـش آمـوزان و دانشـجویان و افـراد 
کـه در عمـوم ایسـتگاه ها دیـده می شـود قوانیـن و مقـررات مربوط به اسـتفاده  اطالعیه هـای دیگـری 
ج شـده،  از وسـایل حمـل و نقـل عمومـی اسـت. در ایـن اطالعیه ها ضمن اینکه حقوق مسـافران در
تکالیـف قانونـی آنهـا و نیـز جرائـم احتمالـی در مـورد عـدم خریـد بلیـط و سـایر مـوارد نقـض قانـون 
ج شـده اسـت. سـاختار فیزیکـی ایسـتگاه ها، محـل نصـب اطالعیه هـا و سـایر تجهیـزات ضـروری  در

کاربـردی باشـند. کـه  ایسـتگاه عمومـا بـه شـکلی هسـتند 

تابلوهای کاربردی ایستگاه های اتوبوس

۳۱

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

کاربردی ایستگاه های اتوبوس تابلوهای 



و  ترامواهـا  متروهـا،  در  جملـه  از  اروپایـی  یافتـه  توسـعه  شـهرهای  کثـر  ا عمومـی  نقلیـه  وسـایل  در 
که در ادبیات شـهری ایران بیشـتر  کم توان وجود دارد  اتوبوس هـا مکان هـای اختصاصـی بـرای افـرد 
کـه چنیـن مکانـی  کهن سـاالن نـام بـرده می شـود. ایـن در حالـی اسـت  بـه عنـوان محـل معلولیـن یـا 
این گونـه نام گـذاری نمی شـوند و تـوأم بـا قضـاوت نسـبت بـه شـهروندان ماننـد علیـل یـا پیـر نیسـت. 
که می تواند شـامل  کـه در اغلـب ایـن شـهرها اسـتفاده می شـود »کم توان« اسـت  واژه محترمانه تـری 
که دچار ضعف موقتی اسـت  کـه دسـت و پایـش شکسـته یـا حتـی یک مادر حاملـه و یا فردی  فـردی 
بشـود. شـورای شـهر شـما بـه عنـوان متولـی حمـل و نقـل درون شـهری می توانـد بـا نصـب تابلوهـا و 

کنـد. کم تـوان جامعـه را بـه سـمت رعایـت حقـوق ایـن افـراد هدایـت  نماد هـای افـراد  

شوراها و عالئم شهروندان کم توان
شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۳۲

کم توان شوراها و عالئم شهروندان 



کـه بـه مسـافران  گیرنده هـاى مخصوصـی تعبیـه شـده  در برخـی وسـایل نقلیـه عمومـی، فرسـتنده و 
کـه یک فـرد نابینا قصـد ورود  کـه بـا ارسـال پیـام صوتـی بـه راننـده خبـر دهنـد  ایـن امـکان را می دهـد 
دارد.بـا ایـن مکانیـزم فـرد نابینـا در شـرایط امنـی بـه متـرو یـا اتوبـوس وارد می شـود. حفـظ امنیـت 
از مهم تریـن  یکـی  کم تـوان هسـتند  یـا  کـه معلـول  مـردم  از  بـه خصـوص آن دسـته  مـردم در شـهر 

شهرداری هاسـت. وظایـف 

وظیفه شوراها در برابر افراد نابینا

۳۳

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

وظیفه شوراها در برابر افراد نابینا



مخصـوص  خیابـان،  از  عبـور  راهنمایـی  چراغ هـاى  تقاطع هـا،  تمـام  در  کشـورها  کثـر  ا در  امـروزه 
کـه چـراغ سـبز باشـد بـه نشـانه عبـور، بوق هایـی مقطـع و آرام می زند و  نابینایـان وجـود دارد. زمانـی 
کـه چـراغ قرمـز باشـد بـا بوق هایـی ممتد تـر هشـدار می دهـد. ایـن یکـی از اساسـی ترین و البته  زمانـی 
گر  گرفت. ا کـه می بایسـت در فضاهـای عمومـی بـرای افـراد نابینـا در نظـر  سـاده ترین امکاناتـی اسـت 
تـا امـروز در شـهر شـما این گونـه خدمـات ارائـه نشـده می توانید این مطالبه را با اعضای شـورای شـهر 

کاندیداهـای انتخابـات شـوراها در میـان بگذاریـد. و 

وظیفـه شـوراها درقبـال امنیـت 
شـهروندان نابینـا

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۳4

وظیفه شوراها درقبال امنیت شهروندان نابینا



نـوزاد خـود  بـه  کـه قصـد دارنـد  بـراى مادرانـی  اروپایـی، فضایـی  کشـورهاى  کـز خریـد  در اغلـب مرا
کنـار توالت هـا قـرار  کننـد، وجـود دارد. ایـن مـکان معمـوال در  شـیر بدهنـد یـا پوشـک بچـه را تعویـض 
کم تـوان، اتاقـی بـراى ایـن  دارد. بـه ایـن ترتیـب عـالوه بـر توالـت مخصـوص بانـوان، آقایـان و افـراد 
کـه معموال تصویر یک نوزاد اسـت، مشـخص می شـود. در این اتاق،  کـه بـا عالمتـی  منظـور قـرار دارد 
که  میز هایـی مخصـوص تعویـض پوشـک قـرار دارد. در برخـی از ایـن اتاق هـا دسـتگاه هایی قـرار دارد 
کرد. نکته مهم تالش شـهرداری ها و شـوراها  با انداختن سـکه در آن می توان پوشـک بچه دریافت 
حرکـت  سـمتی  بـه  شـوراها  امـروزه  اسـت.  محیط هـای  شـهری  در  شـهروندان  رفـاه  افزایـش  بـرای 
کن عمومی شـهر  کـرده تـا شـهروندان در تمامی اما می کننـد تـا شـهر را بـه محیطـی امـن و آرام تبدیـل 

کننـد. بایـد بتواننـد به راحتـی نیاز هـای خـود را بـرآورده 

فضایی برای راحتی مادران و نوزادان در شهر

۳5

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

فضایی برای راحتی مادران و نوزادان در شهر



گرفتـن ایسـتگاه هاى اتوبـوس در فضایـی مجـزا  کـردن بـار ترافیـک شـهرها، قـرار  کـم  یکـی از راه هـاى 
کشـورهاى پیشـرفته، ایسـتگاه اتوبـوس در فضـاى مشـخصی در  از خیابـان اصلـی اسـت. در اغلـب 
کـردن مسـافر، مزاحمتـی بـراى عبـور سـایر  حاشـیه خیابـان قـرار دارد تـا اتوبـوس حیـن سـوار و پیـاده 
خودروهـا ایجـاد نکنـد. وجـود چنیـن ایسـتگاه هایی هم چنیـن فضـاى امنـی را براى مسـافران ایجاد 
گـر قصـد داریـد در انتخابـات شـوراها ثبت نام  کاهـش تصادفـات شـهری نیـز می شـود. ا کـرده و باعـث 
کـرده و خدمتـی بـه مـردم شـهرتان ارائـه دهیـد می توانید چنیـن ایده هایی را با توجه به فضای شـهر 

کنیـد. گـره ای از مشـکالت ترافیکـی در شـهر خـود بـاز  خـود ارائـه داده و 

کاهش ترافیک در شهر با بهینه سازی 
ایستگاه های اتوبوس

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۳۶

کاهش ترافیک در شهر با بهینه سازی ایستگاه های اتوبوس



کشـورهای توسـعه یافتـه اروپایـی بـرای تسـهیل اسـتفاده معلولیـن  یکـی از تکنیک هـای جدیـد در 
از وسـایل حمـل و نقـل عمومـی، نصـب سـطوح شـیب دار فلـزی در محـل درب ورودى اتوبوس هـا 
کـه معمـوال درب وسـط اسـت، صفحـه ای فلـزی نصـب  اسـت. جلـوی یکـی از درب هـای اتوبـوس 
یـک  کـه  هنگامـی  می گیـرد.  قـرار  اتوبـوس  زیـر  کشـویی  طـور  بـه  عـادی  حالـت  در  کـه  اسـت  شـده 
معلـول قـرار اسـت سـوار اتوبـوس شـود، راننـده بـدون اینکـه پیـاده شـود ایـن صفحـه فلـزی را به طور 
کنـد.  گیـرد و ورود وی بـه اتوبـوس را تسـهیل  اتوماتیـک آزاد می کنـد تـا جلـوی پـای فـرد معلـول قـرار 
کـه معلـول نیـاز بـه  سـپس صفحـه فلـزی جمـع شـده و دوبـاره زیـر اتوبـوس قـرار می گیـرد. در مـواردی 
کمـک بـه فـرد معلـول هسـتند. آیـا شـورای  کمـک راننـده داشـته باشـد، راننده هـا شـخصا موظـف بـه 
که به  شـهر شـما چنیـن تمهیـدی بـرای جانبـازان و معلوالن شـهر اندیشـیده اسـت؟ از آنهـا بخواهید 
کننـد. وظیفه آنها تسـهیل شـرایط زندگی شـما در  وظایـف خـود در قبـال تـک تـک شـهروندان عمـل 

شهرهاسـت.

سطوح شیب دار و باالبرها برای معلوالن

۳7

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

سطوح شیب دار و باالبرها برای معلوالن



کالسـکه بچـه، حـق و تکلیـف متقابـل شـورای شـهر و مادران اسـت.  در شـهرهای توسـعه یافتـه اروپـا 
که  از یـک طـرف شـورای شـهر و شـرکت های حمـل و نقـل درون شـهری زیـر نظـر آنها موظف هسـتند 
گونـه ای  سـطوح خیابان هـا و پیاده روهـا و ورودی و خروجـی اتوبوس هـا و متروهـا و تراموا هـا را بـه 
کن و وسـایل  کـودکان، قادر بـه اسـتفاده از این اما کالسـکه نـوزاد و  کـه مـادران همـراه بـا  کننـد  آمـاده 
کالسـکه یـا  کـه از  باشـند.در طـرف مقابـل در بسـیاری از شـهرهای توسـعه یافتـه اروپایـی مادرانـی 
کنـش منفـی سـایر  ک هاى حمـل نـوزاد ایمـن و مطمئـن اسـتفاده نکننـد بـه لحـاظ عرفـی بـا وا سـا
روبـرو  احتمالـی  قانونـی  مجازات هـای  و  جرایـم  بـا  نـوزاد  آسـیب  احتمـال  صـورت  در  و  شـهروندان 
کـرده اسـت؟  می شـوند. تـا چـه میـزان شـورای شـهر شـما بـرای ارائـه خدماتـی از ایـن دسـت اقـدام 
کـه بسـتر مناسـب بـرای  می توانیـد این گونـه مطالبـات را بـا آنهـا در میـان بگذاریـد و از آنهـا بخواهیـد 

کننـد. کالسـکه را فراهـم  تـردد افـراد بـا 

کالسکه، حق و تکلیف مادران و شوراها

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۳۸

کالسکه، حق و تکلیف مادران و شوراها



کرده اسـت.  حضـور انـدک زنـان در شـورای شـهر نیویـورک توجه فعـاالن حقوق زنان را به خود جلب 
که حضور زنان در شـورای شـهر نیویورک  کـرده اسـت  ملیسـا مـارک، سـخنگوی شـورا ابـراز امیـدواری 
که شـورا بودجه ای بیسـت میلیون  گرفته  کیـد روی ایـن موضـوع در زمانی صورت  پر رنگ تـر شـود. تا
گرفتـه اسـت. ملیسـا مـارک در  بـرای بهبـود وضعیـت زنـان و دختـران در نیویـورک در نظـر  دالری 
گفتـه اسـت: »نیویـورک بـرای بسـیاری از شـهرهای دنیـا یـک نمونـه اسـت امـا  گفتگویـی بـا »آبـزرور« 
کافـی اسـت مقایسـه ای بکنیـم  از پنجـاه و یـک عضـو شـورای شـهر، تنهـا چهـارده نفـر زن هسـتند.« 
میـان حضـور ۲7 درصـدی زنـان در مدیریـت شـهر نیویـورک بـا حضـور ۹ درصـدی زنـان در شـورای 
کرسـی های بیشـتر برای زنان در شـوراها در ایران به یک  کسـب  که  شـهر تهران! درسـت در شـرایطی 
آرزو تبدیـل شـده، در دیگـر نقـاط دنیـا تالش هـا در جهـت افزایـش مشـارکت زنـان در امـور مختلـف 
افزایـش یافتـه اسـت. شـما می توانیـد بـا رای خـود در انتخابـات آتـی ایـن سـد جنسـیتی را شکسـته و 

کـه دغدغـه  حقـوق زنـان را دارنـد بـه شـوراها بفرسـتید. کارآمـدی  زنـان 

زنان در شوراها و اهمیت رای مردم

۳۹

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

زنان در شوراها و اهمیت رای مردم



کـرده  کالس هـای شـنا ویـژه زنـان را در ایـن شـهر ممنـوع  شـورای شـهر آرهـوس در دانمـارک برگـزاری 
از  مسـلمان  و  مهاجـر  زنـان  از  بسـیار  و  می شـده  برگـزار  گذشـته  سـال  ده  در  کالس هـا  ایـن  اسـت. 
شـرکت کنندگان در آن بودنـد. در بیانیـه شـورای شـهر آمـده اسـت: »کـودکان و بزرگسـاالن بایـد درک 
کنـار هـم یـک موضـوع بسـیار عـادی اسـت.« از سـوی دیگـر  کـردن زنـان و مـردان در  کـه شـنا  کننـد 
کـه  کنـد چـرا  کـه درصـدد اسـت تـا بـه ایـن حکـم اعتـراض  کـرده  بنیـاد حقـوق بشـر دانمـارک اعـالم 
اقلیتـی از زنـان در دانمـارک را از حضـور اجتماعـی بـاز می دارد.مثـال پیـش رو نشـان دهنده قـدرت 
کـردن حقـوق اقلیت هـا توسـط شـوراها اسـت. در ایـران هـم  جامعـه مدنـی در مواجهـه بـا پایمـال 

کـرد. می تـوان بـا اعتراضـات مدنـی، در مقابـل از بیـن رفتـن حقـوق اقلیت هـا و زنـان ایسـتادگی 

 جلوگیـری از وضـع قوانیـن
 تبعیض آمیز در شوراها

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

4۰

جلوگیری از وضع قوانین تبعیض آمیز در شوراها



در برخی از شـهرهای بزرگ اروپایی شـهردار با رأی مسـتقیم مردم انتخاب می شـود. با وجود اینکه 
در برخـی شـهرهای اروپایـی شـهردار از سـوی اعضـای منتخـب شـورای شـهر انتخاب می شـود اما در 
برخـی دیگـر از شـهرها بـا رأی مسـتقیم مـردم انتخـاب می شـود. مزیـت انتخـاب مسـتقیم شـهردار 
انتخـاب  بـرای دریافـت رأی و نظـر مسـتقیم مـردم اسـت.  نامـزد  بـودن هـر  از سـوی مـردم مجبـور 
کند.  کـه برنامـه مشـخص خود را بـه شـهروندان عرضه  مسـتقیم شـهردار هـر نامـزد را مجبـور می کنـد 
کـه در بازی هـای سیاسـی و زد و  شـهروندان نیـز مسـتقیم و بـدون آن کـه بـه احـزاب اجـازه دهنـد 
کسـی برای شـهردار شـدن مناسـب تر  که چه  بندهـا بـه جـای آنهـا تصمیـم بگیرنـد تصمیـم می گیرنـد 
کـه  کثـر نامزدهـا حزبـی هسـتند ولـی دریافـت رأی مسـتقیم آنهـا را در مجبـور می کنـد  اسـت. البتـه ا
کثریـت آرای  خـود را در معـرض قضـاوت مـردم قـرار دهنـد. صـادق خـان در سـال ۲۰۱۶ توانسـت در ا
کالن شـهر های  کـرده و توانسـت اولیـن شـهردار مسـلمان یکـی از مهم تریـن  کسـب  مـردم لنـدن را 

اروپا شـود.

شهردار با رای مستقیم مردم

4۱

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

شهردار با رای مستقیم مردم



کثر شـهرهای اروپایی دارای شـماره مخصوص هسـتند.  کاشـته شـده در خیابان های ا درخت های 
کثـر مـوارد از حریم خاص  ایـن درختـان هم چنیـن بـرای در امـان مانـدن از آسـیب های احتمالـی در ا
کـردن اتومبیـل  کـه ممکـن اسـت پـارک  و مشـخصی برخـوردار هسـتند. بـه عنـوان مثـال در مناطقـی 
کشـیده شـده و حریـم آنهـا  بـه درخت هـا آسـیب برسـاند حصارهـای فلـزی یـا چوبـی اطـراف درختـان 
را نسـبت بـه اتومبیل هـای پـارک شـده مشـخص می کند.پلیس هـا نیـز معموال نسـبت به نحـوه پارک 
کـردن اتومبیل هـا و ورود یـا عـدم ورود آنهـا بـه حریـم درخـت نزدیـک آنهـا حسـاس هسـتند. وجـود 
اتومبیـل  پـارک  کـه شـهروندان هنـگام  باعـث می شـود  آموزش هـای عمومـی  و  چنیـن حریم هایـی 
نسـبت بـه آسـیب احتمالـی بـه درختان حسـاس باشـند. آیا شـورای شـهر شـما نیـز بـرای جلوگیری از 
کـرده اسـت. آیـا درختـان  آسـیب رسـیدن بـه درختـان هنـگام پـارک اتومبیل هـا تدابیـر الزم را اتخـاذ 

خیابـان و شـهر شـما دارای حفـاظ فیزیکـی الزم در برابـر خودروهـا هسـتند؟

ایجـاد و حفـظ حریـم بـرای 
محیط زیسـت درون شـهری

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

4۲

ایجاد و حفظ حریم برای محیط زیست درون شهری



مهاجـر  کـودکان  مـادری  زبـان  آمـوزش  بـر  اروپایـی  یافتـه  توسـعه  شـهرهای  برخـی  شـهر  شـوراهای 
کشـورهای اروپایـی  کـودکان مهاجـر بـرای ثبـت نـام بـه مـدارس برخـی  کـه  کیـد می کننـد. هنگامـی  تا
کـه زمـان ثابتـی در هفتـه بـرای آمـوزش زبـان  مراجعـه می کننـد بـه مـادرآن آنهـا یـادآوری می شـود 
کشـور میزبـان از  کنـار آمـوزش زبـان  گرفتـه شـود. آمـوزش زبـان مـادری در  کـودک بایـد درنظـر  مـادری 
کودکان در مدارس اسـت. جلوگیری از فراموشـی زبان  کیـدات هم زمـان در آمـوزش زبـان به  جملـه تا
کیـد اسـت. آیا شـورای شـهر شـما نیـز بر اهمیـت آموزش زبـان مادری  مـادری مهم تریـن دلیـل ایـن تا
کاندیداهـای شـورا بخواهیـد توجـه بیشـتری بـه ترویـج و حفـظ زبـان  کیـد می کنـد؟ از نماینـدگان و  تا

مـادری نشـان دهنـد.

تاکید بر حفظ زبان مادری کودکان مهاجر

4۳

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

کودکان مهاجر کید بر حفظ زبان مادری  تا



کشـورهای همسـایه زباله وارد می کنـد. در این  سـوئد بـه منظـور بازیافـت زبالـه و بازیابـی انـرژی آن از 
کشـورهای  کـه ایـن رقم در  کشـور تنهـا یـک درصـد زباله هـای خانگـی قابـل بازیافـت نیسـت در حالـی 
اروپایـی بـه سـی و هشـت درصـد می رسـد و در ایـران بیـش از ۹5 درصـد زبالـه بـه چرخـه اسـتفاده بـاز 
نمی گـردد. سـوئد بـا اسـتفاده از دسـتگاه های پیشـرفته سـوزاندن زبالـه بیسـت درصـد از بـرق مـورد 
از چهـار  بـرای دویسـت و پنجـاه هـزار خانـوار  بـرق  کشـور و نیـز ذخیـره  گرمـازای  نیـاز دسـتگاه های 
کنـد. بازیافـت صحیـح و اصولـی زبالـه نیـاز بـه آمـوزش،  میلیـون و ششـصد هـزار خانـوار را تامیـن مـی 
گـر در شـهر شـما هنـوز بـه ایـن مهـم توجـه نشـده، فعـال  فرهنگ سـازی و تخصیـص بودجـه دارد.ا
کـردن ایـن بخـش از خدمـات شـهری را از شـورای خـود بخواهید تـا زباله های مزاحـم تبدیل به مواد 
کان زباله هـا در بیابان هـای  کمـا کشـور  کثـر شـهرهای  اولیـه ارزشـمند، همچـون سـوخت شـوند. در ا
اطـراف شـهرها دفـن می شـوند و ادامـه ایـن رونـد می توانـد آسـیب جبـران ناپذیری به محیط زیسـت 

کنـد. کشـور وارد 

راه های بازیافت زباله و تولید برق
شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

44

راه های بازیافت زباله و تولید برق



تصمیم هـای  از  شـهروندان  یافتـن  اطـالع  حـق  شـهروندی،  حقـوق  ابتدایی تریـن  از  یکـی  امـروزه 
هـر محلـه خـاص موظـف هسـتند  به ویـژه در  و شـهرداری ها  اسـت. شـوراهای شـهر  شـورای شـهر 
کنان  کننـد و بـه اطـالع سـا کـه تصمیمـات خـود را پـس از تصویـب بـه نحـو مناسـب اطـالع رسـانی 
کـه شـورای شـهر در آن فعـال اسـت برسـانند. ایـن اطـالع رسـانی هـم بـه  شـهر یـا منطقـه خـاص شـهر 
گرفتـن متـن مصوبـات در وب سـایت و فضـای مجـازی وابسـته بـه شـورای شـهر و هـم  صـورت قـرار 
بـه صـورت اسـتفاده از نشـریات مکتـوب خـاص شـهرداری هـر منطقـه صـورت می گیرد. شـورای شـهر 
کـه شـما در آن سـکونت داریـد تـا چـه حـد و بـه چـه شـیوه هایی تصمیمـات  یـا شـهرداری منطقـه ای 
خـود را بـه اطـالع شـما می رسـاند؟ آیـا شـما از تصمیمـات شـورای شـهر خـود بـه طـور مناسـب و در 

زمـان الزم مطلـع می شـوید؟

حق اطالع از تصمیمات شورای شهر

45
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حق اطالع از تصمیمات شورای شهر



کشـورهای توسـعه یافتـه یـا حتـی در حـال توسـعه دنیا اسـتفاده از دوچرخـه به عنوان  در بسـیاری از 
کاهـش ترافیـک و آلودگـی شـهر و افزایـش تحـرک شـهروندان اسـتفاده  می شـود. در  یکـی از راه هـای 
شـهر 75۰ هـزار نفـری آمسـتردام، ۸۰۰ هـزار دسـتگاه دوچرخـه وجـود دارد. ۶۰ درصـد از حمـل و نقـل 
داخلی این شـهر به وسـیله دوچرخه انجام می شـود. به وجود آوردن امکان دوچرخه سـواری امن 
در خیابان هـا، تخصیـص قسـمتی از خیابـان بـه ایـن وسـیله نقلبـه سـبک و سـالم، اجـاره دوچرخـه 
گرفتـن محل هـای امنـی بـرای پـارک دوچرخـه و ارائـه تسـهیالت و  بـا قیمـت بسـیار پاییـن و در نظـر 
کـه قیمـت آن را پاییـن آورده و دسترسـی بـه آن را راحت تـر می کنـد از  مشـوق بـرای خریـد دوچرخـه 
کشـورها اتخـاذ می شـود.در  کـه بـرای اشـاعه فرهنـگ اسـتفاده از آن در ایـن  جملـه اقداماتـی اسـت 
خیابان هـای شـهر خـود چقـدر دوچرخـه سـوار می بینیـد؟ از شـورای شـهر خـود بخواهیـد برای شـما 

کننـد. امـکان اسـتفاده از ایـن وسـیله مفیـد را فراهـم 

شوراها و ترویج دوچرخه سواری در شهرها

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

4۶

شوراها و ترویج دوچرخه سواری در شهرها



گی هـای عـادی زندگـی روزمره مردم بسـیاری از شـهرهای  مهمانی هـای خانوادگـی یـا دوسـتانه از ویژ
عصـر  می شـوند.  برگـزار  هفتـه  آخـر  تعطیـل  روز  دو  در  عمومـا  مهمانی هـا  ایـن  اروپـا  در  اسـت.  دنیـا 
بـا رعایـت نوعـی از عـرف و قانـون  کـه زمـان معمـول ایـن مهمانی هـا اسـت،  جمعـه یـا عصـر شـنبه 
کـه سـر و صـدای ناشـی از برگـزاری ایـن مهمانی هـا در عصـر جمعـه و شـنبه  همـراه اسـت. در حالـی 
بـرای اغلـب شـهروندان عـادی اسـت، امـا در سـاعت هاى پایانـی شـب محدودیـت زمانـی بـر برگـزاری 
ایـن مهمانی هـا تحمیـل مـی شـود. بنابـر قوانیـن هـر شـهر خاص به طـور مثـال ادامه ایـن مهمانی ها 
کنان خیابان  که سـر و صدای ناشـی از آن مانع اسـتراحت سـایر سـا از سـاعت ۱۰ یا ۱۱ شـب به نحوی 
گـر چـه در اغلـب مـوارد برعهـده خود شـهروندان  یـا محلـه شـود ممنـوع اسـت. نظـارت بـر ایـن عـرف ا
کثـر مـوارد زیـر نظـر شـورای  کـه در ا اسـت امـا در صـورت لـزوم بـا دخالـت پلیـس شـهری همـراه اسـت 
کـه شـهروندان در برگـزاری ایـن پارتی هـا آزاد  شـهر فعالیـت می کننـد. در واقـع پلیـس نظـارت می کنـد 
کـه شـما  باشـند و در مقابـل بـه آزادی و حقـوق سـایر شـهروندان آسـیب نرسـانند. پلیـس منطقـه ای 
کن هسـتید در مـورد برگـزاری مهمانی هـای خانوادگـی یـا دوسـتانه چگونـه بـا شـهروندان  در آن سـا

برخـورد می کنـد؟

نظارت شورای شهر بر ساعت های 
مهمانی های خانوادگی
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نظارت شورای شهر بر ساعت هاى مهمانی های خانوادگی



کیزه  که پا کرده  شـورای شـهر بلفاسـت در ایرلند شـمالی در تارنمای خود اطالعات دقیقی را منتشـر 
نگـه داشـتن شـهر در چـه زمینه هایـی از سـوی نهادهـای مربـوط پی گیـری می شـود. در ایـن تارنمـا 
گـون بلفاسـت اشـاره شـده اسـت.  گونا هم چنیـن بـه برگـزاری نشسـت های دوره ای در محله هـای 
کیـزه نـگاه داشـتن شـهر دیـدار داشـته  در ایـن نشسـت ها مـردم می تواننـد مسـتقیما بـا مسـئوالن پا
کننـد. تاریـخ و محـل نشسـت ها در تارنمـای  گاه  باشـند و آنهـا را از دیدگاه هـای خـود در ایـن زمینـه آ
کـه امـکان حضـور در  شـورای شـهر بـه شـکل منظـم منتشـر می شـود. شـورای شـهر از شـهروندانی 
کـه بـرای بیـان دیدگاه هـای خـود از فرم هـای آنالیـن در  کـرده اسـت  ایـن نشسـت ها را ندارنـد دعـوت 
ح های مربوط به مسـایل  که در طر گیرند. شـورا همچنین برای افرادی  تارنمای شـورای شـهر بهره 
گرفته اسـت. شـورای شـهر شـما  کننـد جوایـزی در نظر  کارهـای هنـری جالبـی ارائـه  زیسـت محیطـی 
که نسـبت به مسـئولیتی  تا چه حد مشـتاق شـنیدن نظرات و انتقادات شماسـت؟ از آنها بخواهید 

کـه دارنـد پاسـخ گو هم باشـند.

ارتباط مستقیم شوراها با مردم
شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

4۸

ارتباط مستقیم شوراها با مردم



که در ازای دریافت بطری پالستیکی  در بعضی از ایستگاه های مترو چین دستگاهی قرار داده شده 
کارت فـرد  کارت مسـافران را شـارژ می کنـد. ایـن دسـتگاه بـه ازای هـر بطـری ارائـه شـده مبلغـی بـه 
کـه در حمـل و نقل هـای درون شـهری از آن اسـتفاده می شـود این دسـتگاه »دسـتگاه  واریـز می کنـد 
معاملـه معکـوس« نـام دارد. بـه تازگـی در اصفهـان تعـداد محـدودی از ایـن دسـتگاه ها نصـب شـده 
گیـر نشـود نمی تـوان منتظـر تغییـر  کـه اسـتفاده از چنیـن روش هایـی فرا اسـت امـا مطمئنـا تـا زمانـی 
از روش هـای آزمـوده  از شـورای شـهر خـود بخواهیـد  بـود.  چشـم گیری در فراینـد بازیافـت زباله هـا 
کالسـیک و پرهزینـه بـرای حفاظـت از محیط زیسـت و مدیریـت  شـده و موثـر بـه جـای روش هـای 

کننـد. شـهر اسـتفاده 

روش های مدرن بازیافت زباله  در شهرها

4۹
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روش های مدرن بازیافت زباله  در شهرها



در بسـیاری از شـهرهای دنیـا، خطـوط ویـژه اتوبـوس و ترامـوا بـرای مسـافران شـب وجـود دارد. پـس 
از شـروع نیمـه شـب و بـه پایـان رسـیدن فعالیـت خطـوط متـرو، در بسـیاری از شـهرها خطـوط ویـژه 
کار می کنند. سـاعت فعالیت خطوط شـبانه معموال از نیمه  اتوبوس ها و ترامواهای شـب شـروع به 
کار دوبـاره سـرویس های روزانـه اسـت. در خطـوط  شـب تـا حـدود سـاعت پنـج صبـح و شـروع بـه 
روزانـه  خطـوط  هماننـد  خطـوط  ایـن  اسـت.  کمتـر  ترامواهـا  و  اتوبوس هـا  تعـداد  معمـوال  شـبانه 
گر یک مسـافر شـب سـاعات تـردد درون شـهری خود را  منظـم و تابـع سـاعت هاى خاصـی هسـتند. ا
کنـد بـه راحتی قادر  براسـاس جدول هـای از پیـش اعـالم شـده ترامواهـا و اتوبوس هـای شـب تنظیـم 
به اسـتفاده از این خطوط در طول شـب خواهد بود. آیا شـورای شـهر شـما نیز برای مسـافران شـب 
کـرده اسـت؟ از شـورای  شـهر خـود بخواهیـد بـرای حمـل و نقـل افـراد در شـهر  تدابیـر ویـژه ای اتخـاذ 

کنـد. تسـحیالت بیشـتری فراهـم 

خدمات حمل و نقل شبانه با مسافران 
درون شهری

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[
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خدمات حمل و نقل شبانه با مسافران درون شهری



کنار رقابت برای انتخابات شورای شهر بین  کثر شهرهای بزرگ اروپایی در  در انتخابات شوراها در ا
نامزدهـای احـزاب، رقابـت اصلـی بیـن نامزدهـای مشـخص بـرای هـر محلـه شـهر اسـت. نامزدهـای 
یـک شـهر  را  تهـران  گـر  ا مثـال  رقابـت می کننـد.  بـرای مناطـق مشـخص در شـهر  انتخابـات شـوراها 
کنیـم انتخابـات شـوراها بـرای تعییـن اعضـای شـوراهای ۲۲ منطقـه برگـزار می شـود.  اروپایـی فـرض 
در چنیـن رونـدی هـر نامـزد انتخاباتـی بایـد وعده های مشـخص و قابـل اندازه گیری بـرای هر منطقه 
گـر انتخـاب شـود بـرای  کـه ا کنـد. هـر نامـزد بـه طـور مشـخص تبلیـغ می کنـد و شـعار می دهـد  ارائـه 
کارهایـی انجـام خواهـد داد. کـه خیابان هـا و محله هـای مشـخص دارد چـه  منطقـه مثـال ۱7 شـهر 
شـهروندان آن منطقـه نیـز وعده هـای نامزدهـا را می بیننـد و رأی می دهنـد. در چنیـن سیسـتمی 
کنـد.  هیـج نامـزدی قـادر نیسـت شـعارهایی از قبیـل عدالـت - آزادی - معنویـت - برابـری و…ارائـه 
نامزدهـا بـه طـور مشـخص بایـد بگوینـد بـرای مشـکالت خیابان هـا و مـدارس و بیمارسـتان های هـر 

ح مشـخصی دارنـد. منطقـه شـهر چـه طـر

وعده های انتخاباتی نامزدهای شوراها 
برای هر محله

5۱
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وعده های انتخاباتی نامزدهای شوراها برای هر محله



شـورای شـهر قاهـره در تـالش اسـت تـا بـر مشـکل آلودگـی شـدید در ایـن شـهر فائـق آیـد. وزارت خانـه 
ریختـه می شـود.  قاهـره  بـه خیابان هـای  زبالـه  تـن  روزانـه هـزاران  کـرده  اعـالم  محیط زیسـت مصـر 
کـز مربوطـه  بـرای حـل ایـن مشـکل پیشـنهاد شـده زباله هـا خریـداری شـده و بـرای بازیافـت بـه مرا
گسـتردگی وجـود دارد. متخصصـان  ارسـال شـوند. مشـکل ریختـن زبالـه بـه خیابان هـا در مصـر بـه 
گفته انـد وجـود چنیـن حجمـی از زبالـه در محله هـای قاهـره و دیگـر شـهرهای مصـر  محیط زیسـت 
کشـور بیانجامد. شـورای شـهر فیوم از جملـه نهادهایی  می توانـد بـه یـک فاجعـه زیسـت محیطی در 
گـردآوری زبالـه  کـه اقدامـات موثـری در ایـن زمینـه انجـام داده اسـت. شـورا بیـش از هـزار مرکـز  اسـت 
کار  کـه زباله هـا را خریـداری و بـه شـرکت های بازیافـت می فروشـند. ایـن  کـرده  در سـطح شـهر ایجـاد 
کـز تعییـن شـده بدهند و  کـه بـه جـای ریختـن زبالـه در شـهر آنهـا را بـه مرا کـرده  مـردم شـهر را تشـویق 

پولـی از ایـن راه بدسـت آورنـد.

خرید زباله در مصر؛ راهی برای پاکیزگی شهر

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[
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کیزگی شهر خرید زباله در مصر؛ راهی برای پا



کیزگـی و سـالمت شـهر اطالعـات دقیقـی را در تارنمـای خـود  شـورای شـهر منچسـتر بـرای حفـظ پا
مزاحـم  صداهـای  زمینه هـای  در  تارنمـا  ایـن  در  زیسـت محیطی  مشـکالت  اسـت.  کـرده  منتشـر 
)ماننـد صـدای ساختمان سـازی یـا خودروهـا(، حیوانـات آلوده ماننـد موش ها، زبالـه و … رده بندی 
کـه شـهروندان بـرای رفـع مزاحمـت  کـرده  شـده اند. شـورای شـهر حتـی بخش هایـی را سـازمان دهی 
حشـرات یـا موش هـا می تواننـد بـا آن تمـاس بگیرنـد. نمونـه دیگـر مربـوط بـه آلـوده شـدن آب اسـت. 
کـردن آلودگی  کـرده رفـع آلودگـی آب آشـامیدنی بـه چـه نهـاد و برطـرف  شـورای شـهر دقیقـا مشـخص 
کانال هـا بـه چـه نهـادی مربـوط می شـود و از شـهروندان خواسـته در  آب در محیط هـای بـاز ماننـد 
صـورت مشـاهده هرنـوع آلودگـی در آب بـا نهـاد مربوطـه تمـاس بگیرنـد. آیـا شـما نیـز در شـهر خـود 
بـا مشـکالت زیسـت محیطی سـروکار داریـد؟ از شـورای شـهر خـود بخواهیـد بـرای رفـع آلودگی هـای 

کنـد. زیسـت محیطی سـریعا اقـدام 

وظیفه شوراها در برابر آلودگی های 
زیست محیطی

5۳
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وظیفه شوراها در برابر آلودگی های زیست محیطی



شـوراى شـهر منچسـتردر انگلسـتان، قوانینی براى جلوگیرى از مزاحمت هاى ناشـی از آلودگی هاى 
گرفته است. طبق این قانون، دزدگیر منزل، مغازه و اتومبیل نباید براى همسایگان  صوتی در نظر 
گر فـردى قصـد دارد بـه تعطیـالت بـرود،  کنـد. ایـن یـک مسـؤولیت قانونـی اسـت.ا ایجـاد مزاحمـت 
کلیـد منـزل خـود را در اختیـار فـرد مـورد اعتمـاد قـرار دهـد تـا در صورت فعـال شـدن دزدگیر، آن  بایـد 
کنـد. طبـق قانـون، دزدگیـر منـزل نبایـد بیـش از ٢٠ دقیقـه و دزدگیـر اتومبیـل نباید بیش  را خامـوش 
گرفتـه شـده اسـت. طبـق  از 5 دقیقـه فعـال باشـد.هم چنیـن قوانینـی بـراى دست فروشـان در نظـر 
قانـون دسـتفروش ها قبـل از سـاعت ١٢ ظهـر و بعـد از ٧ عصـر و هـر بـار بیش از 4 ثانیه اجازه اسـتفاده 
کـردن سـگ در منـزل، سـر و صداى دسـتگاه تهویـه یـا  از بلندگـو ندارند.قوانیـن مشـابهی بـراى پـارس 
کارگاه هـاى خانگـی نیـز وجـود دارد. آیـا شـورای شـهر شـما بـرای حـذف آلودگی هـای صوتـی در  کولـر و 
کـرده اسـت؟  از نماینـدگان خـود در شـوراها بخواهیـد بـرای رفـع ایـن مشـکالت  شـهر شـما اقدامـی 

کننـد. برنامه ریـزی و اقـدام 

وظیفه شوراها در رفع آلودگی صوتی شهرها

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[
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شـوراى شـهر پتربـوروگ انگلیـس، بـه منظـور صرفه جویـی در انـرژى، بـه طـور رایـگان بـه شـهروندان 
»صفحـه  نصـب  شـرایط  واجـد  کسـانی  می دهـد.  ارائـه  خورشـیدى«  »صفحـه  سیسـتم  شـهر  ایـن 
گرفتـن ایـن سیسـتم  کـه صاحـب خانـه باشـند و فضـاى مناسـب بـراى قـرار  خورشـیدى« هسـتند 
را در محـل زندگـی خـود داشـته باشـند. جهـت، انـدازه و قابـل دسـترس بـودن سـقف سـاختمان، 
اهمیـت دارد. بـر ایـن اسـاس شـوراى شـهر قـرارداد ٢٠ سـاله اى بـا صاحـب خانـه می بنـدد. طـی ایـن 
مـدت صاحب خانـه موظـف بـه نگهـدارى صحیـح از ایـن سیسـتم اسـت. طبـق برآورد شـوراى شـهر، 
نصـب ایـن سیسـتم سـاالنه ٢٠٠ پونـد، صرفـه اقتصـادى در زمینه مصـرف انرژى، بـراى صاحب خانه 
ح هایی  کـه با ارائـه طر بـه همـراه خواهـد داشـت. شـما هـم می توانیـد از شـورای شـهر خـود بخواهید 
هزینه هـای  کاهـش  و  انـرژی  مصـرف  در  صرفه جویـی  بـه  شـهروندان  تشـویق  ضمـن  این چنینـی 

کننـد. کمـک  کاهـش آلودگی هـای محیط زیسـت محیطـی  زندگـی بـه 

شوراها و صرفه جویی در مصرف انرژی

55

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

شوراها و صرفه جویی در مصرف انرژی



در شـهر هاى پرجمعیتی مانند لندن، براى جلوگیرى از ترافیک، مدت زمان سـبز شـدن چراغ هاى 
کوتـاه اسـت. چـون اضافـه شـدن حتـی چنـد ثانیـه  راهنمایـی و رانندگـی بـراى عبـور عابـران بسـیار 
که به منظور جلوگیرى از ترافیک در این شـهر توسـط  منجـر بـه بـروز ترافیـک می شـود. راه کار دیگـرى 
بـه عـرض خیابـان اسـت.این زیر گذرهـا معمـوال در  شـهردارى اعمـال شـده، احـداث زیر گذرهایـی 
کمـک می کند. خروجی  کـه حجـم ترافیـک سـنگین اسـت، به تردد راحت تـر خودروها  خیابان هایـی 
ایـن زیر گذرهـا معمـوال بـه ورودى متـرو ختـم می شـود. آیـا شـورای شـهر شـما بـرای حـل مشـکالت 

ترافیکـی چـاره ای اندیشـیده اسـت؟ از آنهـا بخواهیـد تـا بـه دنبـال راه هـای جدیـد باشـند.

زیرگذرها؛ راهی امن برای کاهش 
ترافیک شهری
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شـهر،  ایـن  گردشـگرِی  گـون  گونا جنبه هـای  معرفـی  کنـار  در  آلمـان  در  فرانکفـورت  شـهر  شـورای 
کنـار رودخانـه قـرار دارد  کـه در  فرانکفـورت را »شـهر ورزش« نامیـده اسـت. بخـش مرکـزی ایـن شـهر 
بـه ورزش عالقه منـد هسـتند. بسـیاری  کـه  افـرادی اسـت  بـرای  از مناطـق محبـوب  یکـی  همـواره 
دارنـد.  قـرار  ناحیـه  ایـن  در  نیـز  آلمـان  ژیمناسـتیک  فدراسـیون  ماننـد  شـهر  ورزشـی  نهادهـای  از 
بسـیاری از رویدادهـای ملـی و جهانـی ورزشـی نیـز در فرانکفـورت برگزار می شـود. از جمله مسـابقات 
کـه سـاالنه در نخسـتین روز مـاه مـی برگـزار می شـود و هیجـان زیـادی را در بیـن  دوچرخه سـواری 
شـهروندان پدیـد مـی آورد. شـورای شـهر  فرانکفـورت فعاالنـه امکانـات ورزشـی موجـود در شـهر در 
ورزشـکاران  یـا  مسـابقات  بـه  محـدود  تنهـا  امکانـات  ایـن  می کنـد.  معرفـی  را  گـون  گونا رشـته های 
کاری را نیـز در بـر  حرفـه ای نمی شـود بلکـه انجـام فعالیت هـای ورزشـی حتـا پـس از یـک روز سـخت 
گسـترش ورزش عمومـی ارائـه داده اسـت؟  از آنهـا  می گیـرد. شـورای شـهر شـما چـه راه کاری بـرای 

بخواهیـد تـا بـه فکـر سـالمت شـهروندان شـهر خـود باشـند.

نقش شوراها در گسترش ورزش همگانی
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کـز خریـد، فرودگاه هـا و ایسـتگاه هاى قطـار شـهر لنـدن، سـطل هاى زبالـه مجـزا بـراى  در برخـی ازمرا
کـه قابلیـت بازیافـت دارنـد، مشـاهده می شـود. بـه ایـن ترتیـب هـم  زباله هـاى عمومـی و زباله هایـی 
کمـک شـده و هـم از هـدر رفتـن منابـع سـودمند جلوگیـرى می شـود. در  بـه سـالمت محیط زیسـت 
کیسـه هاى زبالـه زرد رنـگ در اختیـار مشـتریان قـرار  مـورد مشـابهی، در برخـی فروشـگاه ها در آلمـان، 
کیسـه ها می ریزنـد و روز خاصـی در  می دهنـد. شـهروندان زباله هـاى قابـل بازیافـت خـود را در ایـن 
کیسـه ها، آنهـا را  هفتـه آن را جلـو درب منـزل قـرار می دهنـد. مأمـوران شـهردارى بـا جمـع آورى ایـن 
بـه محل هـاى مخصـوص بازیافـت زبالـه انتقـال می دهنـد. جمـع آوری بهداشـتی زباله هـا و بازیافـت 
آنهـا همـواره یکـی از مهم تریـن مشـکالت شـهری در ایـران بوده اسـت. آیا شـورای شـهر شـما چاره ای 

بـرای حـل ایـن مشـکل ارائـه داده اسـت؟ 

جمـع آوری زباله هـای شـهری و 
کاهـش آلودگـی  هـا
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کاشــت درخــت در حاشــیه جــاده عــالوه بــر حفــظ  کاونتــرى در غــرب انگلســتان بــا  شــوراى شــهر 
کــرده اســت. در وب ســایت شــوراى شــهر  کمــک  کاهــش تصادفــات جــاده اى  محیط زیســت بــه 
در  درخــت  -کاشــت  شــده:  ذکــر  این گونــه  جاده هــا  کنــار  در  درخــت  کاشــت  دالیــل  کاونتــرى، 
کــه  کمــک می کنــد. وجــود درختــان باعــث می شــود  حاشــیه جــاده بــه توســعه امنیــت جــاده اى 
کننــد. - وجــود  جــاده باریک تــر بــه نظــر بیاییــد و راننــدگان آهســته و بــا دقــت بیشــترى رانندگــی 
کاهــش اســترس و خســتگی راننده هــا می شــود و موجــب توجــه بیشــتر آنهــا بــه  درختــان باعــث 
رانندگــی می شــود. -کاشــت درخــت بــه مــوازات جــاده، موجــب می شــود فضــاى مشــخصی بیــن 
کننــد. -گرچــه ممکــن اســت  کامــل رفت و آمــد  جــاده و پیــاده رو ایجــاد شــود و عابــران در امنیــت 
کــه درخت هــا بــا  ریشــه درختــان باعــث آســیب رســاندن بــه ســطح جــاده شــود امــا بایــد توجــه داشــت 
گرمســیرى، درختــان مانــع تابش  کمــک می کننــد. خصوصــا در مناطــق  ایجــاد ســایه بــه حفــظ جــاده 
کمــک می کننــد.  مســتقیم نــور خورشــید بــه ســطح آســفالت می شــوند و بــه ایــن ترتیــب بــه حفــظ آن 
ــی در شــهرها و مســیر های بیــن شــهری  تمــام ایــن مــوارد نشــان دهنده اهمیــت درخــت کاری اصول
کــه برنامه ریــزی و اجــرای آن جزیــی از وظایــف شــوراها و شهرداری هاســت. از شــورای  کاری  اســت. 
کاشــت درختــان در حاشــیه خیابان هــا  کهن ســال، بــا  شــهر خــود بخواهیــد بــه جــای قطــع درختــان 

کنــد. کمــک  بــه افزایــش امنیــت شــهری 

درخت کاری به منظور کاهش 
تصادفات جاده ای
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بـه  را  ایـن شـهر، توصیه هایـی  وقـوع سـیل در  از  بـراى جلوگیـرى  انگلیـس،  لسـتر در  شـوراى شـهر 
شـهروندان ارائـه داده اسـت. ایـن شـورا بـا اشـاره بـه اینکـه ۳۰ هـزار نفـر از شـهروندان ایـن شـهر بـا 
کـه احتمـال طوفـان و  کامپیوتـرى از شـهر و مناطقـی را  خطـر بـروز سـیل مواجـه هسـتند، یـک مـدل 
کـرده اسـت.در ایـن مـدل، بـه مـردم ایـن مناطـق توصیه هایـی  سـیل در آنهـا وجـود دارد، مشـخص 
که  کرده اسـت  کنترل آن، ارائه  شـده و راهکارهایـی بـراى جلوگیـرى از بـروز سـیل یـا در صورت وقوع، 
ایـن مـدل سـاالنه بـه روز می شـود. در بسـیاری از شـهرهای ایـران مـردم بـا حوادثـی هم چـون وقـوع 
کثـر اوقـات بـا غیـر مترقبـه نامیـدن این  سـیالب های فصلـی و حتـی رانـش زمیـن مواجـه می شـوند و ا
حـوادث مسـئوالن از زیـر بـار مسـئولیت شـانه خالـی می کننـد در حالـی می شـود بـا پیش بینی هـای 
کارشناسـانه و پیش گیری هـای علمـی، خسـارات ناشـی از این گونـه حـوادث طبیعـی را بـه حداقـل 
رسـاند. از شـورای خـود بخواهیـد تـا در ایـن زمینـه اقدامـات الزم را انجـام داده و شـما را در برابـر 

کنـد. حـوادث ایمـن 

شوراها و حوادث غیر مترقبه
شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۶۰

شوراها و حوادث غیر مترقبه



کالس هاى  کـودک معلول دارنـد،  که  شـوراى شـهر شـفیلد در شـمال انگلسـتان بـراى خانواده هایـی 
کودکان معلول نیز  کالس ها رایگان اسـت و عالوه بر خانواده ها، مربیان  آموزشـی برگزار می کند. این 
کننـد. بـه منظـور دسترسـی راحـت، چنـد مرکز مختلف در سـطح  کالس هـا شـرکت  می تواننـد در ایـن 
گرفتـه شـده اسـت. شـورای شـهر شـما بـرای حـل مشـکالت  شـهر شـفیلد بـراى ایـن منظـور در نظـر 
گرفته اند؟  معلولیـن چـه راه کاری ارائـه داده اسـت؟  آیـا امکاناتـی بـرای خانواده های معلـوالن در نظر 
گزارش دهنـد زمان انتخابـات بهترین  کـرده و به شـما  از آنهـا بخواهیـد تـا بـه ایـن وظیفـه خـود عمل 

زمـان بـرای ارائـه مطالبـات شماسـت، ایـن فرصت را از دسـت ندهید.

وظیفه شوراها در برابر خانواده های 
افراد  کم توان

۶۱

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

کم توان وظیفه شوراها در برابر خانواده های افراد 



بـا آن مواجـه  کـه شـوراهاى شـهر  از مشـکالتی اسـت  فسـاد ادارى و فسـاد در توزیـع بودجـه یکـی 
کـرد بودجـه در  هسـتند. مشـکل دیگـر فقـدان مکانیزم هـاى موثـر بـراى نظـارت شـورا بـر نحـوه هزینـه 
شـهردارى ها اسـت. برخـی از شـهردارى ها در ایـن زمینـه شـفاف عمـل نمی کننـد. بـه طـور مثـال در 
ح شـد. در ایـن  کمبـود تجهیـزات آتـش نشـانی مطـر حادثـه آتـش سـوزى سـاختمان پالسـکو بحـث 
کردند. به  کافـی بـه سـازمان آتش نشـانی متهـم  میـان برخـی شـهردارى را بـه عـدم پرداخـت بودجـه 
کـه بوروکراسـی ادارى و فسـاد از مهمتریـن دالیـل عـدم توزیـع مناسـب بودجـه اسـت.  نظـر می رسـد 
کاندیداهـای شـوراها را بـه شـفافیت فراخوانـده  کارزار انتخاباتـی،  شـهروندان می تواننـد در هنـگام 
و پـس از انتخابـات بـا پرسـش گری و پی گیـری مـداوم خواسـتار نظـارت عمومـی بـر نحـوه تخصیـص 

گسـترش فسـاد  در شـهرداری ها شـوند. بودجه هـا شـده و مانـع از 

فسـاد اداری در شـهرداری ها و نقـش 
نظارتـی مردم و شـوراها
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کـردن زیرسـاخت هاى الزم در حـوزه ورزش بانـوان، یکـی از وظایـف شـوراهاى شـهر و روسـتا  فراهـم 
کندگی سـالن هاى ورزشـی امکان دسترسـی آسـان بانوان به  اسـت. در برخی از شـهرهاى ایران، پرا
فضاهـاى ورزشـی را نمی دهـد. محدودیت هـا، سـلیقه ای مذهبـی، دولتـی و نبـود امـکان اسـتفاده 
کرده اسـت و در  برابـر از فضاهـاى ورزشـی بـراى بانـوان، اهمیـت توجـه بـه ایـن موضـوع را دو چنـدان 

کنـار برنامـه تشـویقی بـراى زنـان بایـد امکانـات مناسـب نیـز فراهم شـود.

• برگزارى برنامه هاى تشویقی براى بانوان با هدف توسعه ورزش همگانی
• ایجاد فضاهاى مناسب و امن براى دوچرخه سوارى بانوان

• تخفیف هـاى ویـژه بـراى اسـتفاده از سـالن هاى ورزشـی ایجـاد فضـاى مناسـب ورزشـی مختـص 
بانـوان در پارک هـا و …

روسـتاى خـود  یـا  از شـوراى شـهر  کـه شـهروندان می تواننـد  اسـت  از مطالباتـی  نمونه هایـی  اینهـا 
باشـند. داشـته 

رفـع کمبود هـای ورزش همگانی 
از وظایف شوراهاسـت بانـوان 

۶۳

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

کمبود های ورزش همگانی بانوان از وظایف شوراهاست رفع 



اسـت.  ایـران  بـزرگ  شـهرهاى  در  به ویـژه  شـهرى،  مدیریـت  چالش هـاى  از  یکـی  حاشیه نشـینی 
کنـار بحـث سـاماندهی و اسـکان حاشـیه نشـین ها، مسـاله آمـوزش، سـواد آمـوزى و بهداشـت  در 
خانواده هـای  میـان  هویـت  بـدون  فرزنـدان  تولـد  و  اعتیـاد  شـیوع  دارد.  زیـادى  اهمیـت  نیـز  آنهـا 
حاشیه نشـین نشـان از اهمیـت آموزش هـاى الزم بـه ایـن قشـر از جامعـه دارد. ایجـاد پایگاه هـاى 
گروه هـاى آسـیب پذیر  سـالمت و تـرک اعتیـاد از جملـه وظایـف شـوراهاى شـهر و روسـتا در قبـال ایـن 
اسـت. هـم چنیـن ایجـاد پایگاه هـاى بهداشـتی به منظـور آموزش راه هـاى جلوگیرى از بـاردارى و در 
کنتـرل مدیریـت مسـاله  اختیـار قـرار دادن لـوازم بهداشـتی بـراى ایـن منظـور، اهمیـت زیـادى دارد. 
حاشیه نشـینی توسـط مدیـران شـهرى می توانـد از بـروز بسـیارى از آسـیب هاى اجتماعـی جلوگیـرى 
کنـد. از نماینـدگان خـود در شـوراها بخواهیـد تـا مسـائل حاشینه نشـینان را در اولویـت کاری خـود 

قـرار دهنـد.

وظیفه شوراها در برابر حاشیه نشینان 
در شهرها

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۶4

وظیفه شوراها در برابر حاشیه نشینان در شهرها



رونـد جداسـازی زنـان و مـردان در برخـی مناطـق ایـران هم چنـان ادامـه پیـدا می کنـد. دبیـر سـتاد 
کار زن و مـرد در دسـتگاه های  کردسـتان برجداسـازی محـل  امربـه معـروف و نهـی از منکـر اسـتاد 
کار بنابـر درخواسـت تعـدادی از بانـوان شـاغل در  گفتـه اسـت ایـن  کـرده و  کیـده  اجرایـی اسـتان تا
کار جداسـازی زنان و مردان  گزارش خبرنگار مهر، محمود اهلل مرادی  ادارات انجام شـده اسـت. به 
کـرد.  گیـر  در ادارات، “رسـالت تمامـی مسـلمین” اسـت و بایـد ایـن “فریضـه الهـی” را در جامعـه فرا
یکـی از وظایـف شـوراها تـالش بـرای رفـع هر گونـه تبعیـض جنسـیتی در محیط هـای شـهری اسـت. 
شـوراها در قبـال حفـظ سـالمت روحـی و روانـی شـهروندان مسـئولیت دارنـد و می بایسـت تـالش 
غ از جنسـیت و نـژاد و مذهـب بتواننـد از امکانـات برابـر برخـوردار شـوند. این گونـه  کننـد تـا افـراد فـار
را درگیـر دیگـر مشـکالت  مـرور جامعـه  بـه  بلکـه  و نیسـت  نبـوده  تنهـا مشکل گشـا  نـه  جداسـازی ها 
کاندیداهـای انتخابـات شـوراها بخواهیـد تـا در صـورت پیـروزی در انتخابـات  اجتماعـی  می کنـد. از 

کننـد. در قبـال این گونـه رفتـار سـلیقه ای از سـوی دیگـر مسـئوالن ایسـتادگی 

نقش شوراها در تقابل با جداسازی 
زنان و مردان

۶5

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

نقش شوراها در تقابل با جداسازی زنان و مردان



کیفیـت بـد محیط هـاى آموزشـی یکـی از مشـکالت  کمبـود فضاهـاى آموزشـی، امکانـات تحصیلـی و 
کافـی بـراى معلم هـا در مناطـق  کوچـک و روسـتاها در ایـران اسـت. عـدم وجـود امکانـات  شـهرهاى 
ایـن مـدارس باشـند و معمـوال  بـه تدریـس در  تنهـا معلم هـاى بومـی حاضـر  باعـث شـده  محـروم، 
کادر آموزشـی مواجـه هسـتند. فرسـودگی محیط هـاى آموزشـی  کمبـود نیـروى انسـانی و  مـدارس بـا 
کـه مناطـق روسـتایی و محـروم با آن مواجه هسـتند. بسـیارى از این مدارس  مشـکل دیگـرى اسـت 
نیـاز بـه تخریـب و بازسـازى دارنـد و حضـور دانـش آمـوزان در ایـن مـدارس فرسـوده خطـرات زیـادى 
کمبـود سـرویس هاى بهداشـتی و آب آشـامیدنی، ایمـن نبـودن  را متوجـه آنهـا می کنـد. هـم چنیـن 
یـا سـه  گرمایشـی در مـدارس و وجـود بخار ی هـاى غیـر اسـتاندارد، دو  سیسـتم هاى سرمایشـی و 
کوچک اسـت. از  شـیفته بـودن مـدارس از دیگـر مشـکالت مـدارس در مناطـق روسـتایی و شـهرهاى 
کندگـی مـدارس مشـکالتی را بـراى دانـش آموزان بـه خصوص در مقاطـع پایین تر به وجود  طرفـی پرا
آورده اسـت. ارائـه راه کار مناسـب و تـالش بـرای حـل این گونـه مشـکالت یکـی از وظایـف نماینـدگان 

شـما در شوراهاسـت. از آنهـا بخواهیـد تـا پیگیـر رفـع ایـن موانـع باشـند.

کمبود فضاهای آموزشی مناسب و شوراها

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۶۶

کمبود فضاهای آموزشی مناسب و شوراها



گهـگاه برخی از  گردهمایی اسـت.  کـز امـن برای  یکـی از مشـکالت هم جنس گرایـان در ایـران نبـود مرا
کز تجمـع هم جنس گرایان شـهرت پیـدا می کنند  مناطـق ماننـد رسـتوران ها یـا پارک هـا بـه عنـوان مرا
گردهمایی  کـز اجتماعـی امـن و مناسـب بـرای  کنـی بـه هیچ وجـه قابـل مقایسـه بـا مرا ولـی چنیـن اما
مکان هـا  ایـن  اسـت.  فـراوان  کنـی  اما چنیـن  در  ناامنـی  و  خطـر  بـروز  احتمـال  همچنیـن  نیسـت. 
هم چنیـن در معـرض هجـوم نیروهـای امنیتـی بـه بهانـه مقابلـه بـا فسـاد هسـتند. در حـال حاضـر 
گردهمایی هـای خـود را از راه  گروه هـای فعـال در زمینـه حقـوق هم جنس گرایـان در ایـران،  برخـی از 
گاهـی یکدیگـر می رسـانند. در چنیـن شـرایطی ایـن  گروه هایـی در شـبکه های اجتماعـی بـه آ ایجـاد 
کننـد  کـه وظیفـه دارنـد مدیریـت فضاهـای شـهری را بـر عهـده داشـته و بایـد تـالش  شـوراها هسـتند 
تـا فـرد یـا افـراد بـه خاطـر جنسـیت متفـاوت خـود از اسـتفاده از امکانات شـهری محروم نشـوند. این 

کننـد. وظیفـه شوراهاسـت تـا شـهر را بـه مکانـی امـن بـرای زندگـی همـه شـهروندان تبدیـل 

نبود مراکز امن برای گردهمایی های 
ایران هم جنس گرایان در 

۶7

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

گردهمایی های هم جنس گرایان در ایران کز امن برای  نبود مرا



گون روبه رو هسـتند.  گونا کاری بـه دلیـل زن بودن با دشـواری های  بسـیاری از زنـان در محیط هـای 
ایـن شـرایط بـا توجـه بـه محدودیت هـای ارتبـاط زنـان و مـردان در ایـران پیچیده تـر شـده اسـت. 
گزارشـی بـه ایـن موضـوع پرداختـه و یکـی از پیامدهـای ایـن شـرایط را  تارنمـای دولـت و ملـت در 
فعالیـت زنـان دسـت فـروش در متـروی تهـران برشـمرده اسـت. آمـار دقیقـی از زنـان دسـت فروش 
تهـران در دسـت نیسـت امـا، بـه نظـر می رسـد آنهـا تحـت تأثیـر چنـد عامـل مهـم، بـه دست فروشـی 
کـه یکـی از آنهـا زنانـه بـودن محیـط متـرو و نبـود مزاحمـت بـرای آنهاسـت. در  در متـرو روی آورده انـد 
چنیـن شـرایطی و بـا توجـه بـه مشـکالت معیشـتی بسـیاری از خانواده هـا دور از انتظـار نخواهـد بـود 
کـه در آینـده نزدیـک بـر تعـداد ایـن افـراد افـزوده شـود. یکـی از وظایـف مسـتقیم شـوراها سروسـامان 
بـرای  امـن  محیطـی  می بایسـت  آنهـا  شهر هاسـت،  سـطح  در  دسـت  ایـن  از  فعالیت هایـی  دادن 

کننـد. فروشـندگان محلـی و دست فروشـان و مشـتریان آنهـا فراهـم 

زنـان دسـت فروش در مترو تهـران و 
نقـش مدیریتی شـوراها

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۶۸

زنان دست فروش در مترو تهران و نقش مدیریتی شوراها



کنـار عواملـی  تصادفـات جـاده اى در ایـران سـاالنه جـان تعـداد زیـادى از هموطنـان را می گیـرد. در 
ماننـد نـا امنـی خودروهـا و بی توجهـی راننـدگان، غیـر اسـتاندارد بـودن جاده هـا عامـل مهـم دیگـرى 
بـه خصـوص در  ارتباطـی  راه هـاى  ناامنـی  افزایـش تصادفـات جـاده اى می شـود.  باعـث  کـه  اسـت 
کشـور، خطـرات جانـی و مالـی فراوانـی را متوجـه شـهروندان می کنـد.  مناطـق روسـتایی و محـروم 
ایـن مشـکل در فصـل زمسـتان و بـا شـروع بـارش بـرف، دوچنـدان می شـود و معمـوال مسـیرهاى 
بـا مشـکل مواجـه می شـود. در این گونـه مواقـع در صـورت  کـز اسـتان ها  بـه مرا دسترسـی روسـتاها 
نیـاز روسـتا بـه خدمـات امـدادى، خدمـت رسـانی عوامـل امـدادى نیـز بـا مشـکل مواجـه می شـود. 
وجـود مسـیر عبـور امـن، حـق شـهروندان اسـت. شـما می توانیـد از اعضـاى شـوراى شـهر یـا روسـتاى 
خـود بخواهیـد در جهـت ایجـاد ایـن مسـیر امـن و رفـع مشـکالت ایـن چنینـی اقدامات مؤثـر و عملی 

داشـته باشـند.

تصادفات جاده ای و مسئولیت 
شوراها در قبال جان شهروندان

۶۹

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

تصادفات جاده ای و مسئولیت شوراها در قبال جان شهروندان



شـوراهای شـهر و روسـتا می بایسـت مجـری خواسـته های مـردم در مدیریـت شـهر باشـند. در هـر 
شـهر بنابـر شـرایط خـاص آن شـهر بایـد دیـد از نظـر مـردم حـل چـه مشـکالتی در اولویـت اسـت و چـه 
مطالبـات اساسـی از شـورای خـود دارنـد، شـوراها نیـز بایـد بـه ایـن مطالبـات بیـش از پیـش پرداخته 
گذشـته همـواره  برآینـد. در شـهری ماننـد اصفهـان طـی سـال های  آنهـا  کـردن  بـرآورده  و درصـدد 
موضـوع جریـان داشـتن آب در زاینـده رود یـا خشـک بـودن آن یکـی از مسـایل جـدی مـورد توجـه 
کشـور، مـرگ دریاچه هـا  مـردم بـوده اسـت. خشـک شـدن بسـیاری از رودخانه هـا و حوزه هـای آبـی 
بـر دولت هـا، شـوراها و  کـه عـالوه  و تاالب هـا در اسـتان های مختلـف همـه و همـه مـواردی اسـت 
نهادهـای مدنـی نیـز می بایسـت نسـبت بـه آنهـا حسـاس باشـند. در چنیـن شـرایطی هیـچ شـورای 
شـهری در اصفهـان یـا هـر شـهر دیگـری نبایـد بـه ایـن مشـکالت بی اعتنـا باشـد. از شـورای شـهر خود 

کنـش نشـان دهنـد. بخواهیـد تـا بـه مطالبـات اصلـی مـردم وا

خشک سـالی و لـزوم توجـه شـوراها 
بـه مطالبـات مردمی

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

7۰

خشک سالی و لزوم توجه شوراها به مطالبات مردمی



و  ح هـا  طر تهیـه  و  درمـان  و  بهداشـت  حـوزه  در  نارسـایی ها  و  کمبودهـا  شـناخت  و  بررسـی 
کاربـردى و ارائـه مشـکالت بـه مقام هـاى مسـئول، از وظایـف  پیشـنهادهاى اصالحـی و راه  حل هـاى 
اعضـاى شـوراى شـهر اسـت. در برخـی مناطـق امکان دسترسـی سـریع بیمـاران به امکانـات درمانی 
کمبـود بیمارسـتان و امکانـات بهداشـتی در شـهرهاى  نـدارد.  بـه خصـوص در طـول شـب وجـود 
بسـیارى  می شـود.  محسـوب  بـزرگ  شـهرهاى  بـه  مهاجـرت  دالیـل  از  یکـی  روسـتاها  و  کوچـک 
و  هسـتند  تخصصـی  بخش هـاى  فاقـد  بیمارسـتان ها  یـا  و  بیمارسـتان  فاقـد  یـا  ایـران  مناطـق  از 
مسـاله  ایـن  و  می کننـد  مراجعـه  اسـتان ها  کـز  مرا تخصصـی  بیمارسـتان هاى  بـه  ناچـار  شـهروندان 
مشـکالتی را بـراى همراهـان بیمـار از جهـت اقامـت فراهـم مـی آورد. از شـورای شـهر خـود بخواهیـد 

انجـام دهنـد. را  کمبودهـای شـهر در حـوزه بهداشـت و درمـان اقدامـات الزم  بـرای رفـع 

شوراها و تالش برای رفع نیازهای 
شهرها در حوزه بهداشت و درمان

7۱

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

شوراها و تالش برای رفع نیازهای شهرها در حوزه بهداشت و درمان



کمبود سـالن هاى  کوچـک و روسـتاها بـا آن مواجـه هسـتند، نبود یا  کـه شـهرهاى  یکـی از مشـکالتی 
مناطـق  بیشـتر  در  اسـت.  اجتماعـی  و  فرهنگـی  هنـرى،  گردهمایی هـاى  منظـور  بـه  کنفرانـس 
کنفرانـس در صـورت وجـود، تنهـا مختـص بـه نهادهـاى دولتـی و برگـزارى سـمینارهاى  سـالن هاى 
گردهمایی هاى  دولتـی اسـت. در حالی کـه نهادهـاى مدنی و شـهروندان عـادى نیز حق دارند بـراى 
فرهنگـی، هنـرى و اجتماعـی خـود فضـاى مناسـب داشـته باشـند. فقـدان چنیـن امکانـی می توانـد 
سـالن  شـود.ایجاد  اجتماعـی  و  فرهنگـی  فعالیت هـاى  در  شـهروندان  مشـارکت  کاهـش  باعـث 
کنسـرت، تأتر، سـخنرانی  که امکان برگزارى  اجتماعات سربسـته مجهز به امکانات سـمعی و بصرى 

و غیـره را بـه شـهروندان می دهـد، یکـی از وظایـف شـوراهاى شـهر و روسـتا اسـت.

شـوراها و تـالش بـرای رفـع کمبود 
سـالن های اجتماعـات در شـهرها

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

7۲

کمبود سالن های اجتماعات در شهرها شوراها و تالش برای رفع 



کـه فاقـد جـاده مناسـب یـا  راه آهـن یکـی از زیـر سـاخت هاى توسـعه اسـت. مخصوصـا در مناطقـی 
دسترسـی مناسـب بـه فـرودگاه اسـت. از جملـه ایـن مناطـق در ایـران می تـوان بـه برخـی مناطـق 
کویرهاى  گـرس و البـرز و یا حتـی بیابان هـا و  کوه هـاى زا کوچـک در  مسـکونی روسـتایی یـا شـهرهاى 
کـرد. در برخـی از مناطـق از جملـه برخـی از شـهرهاى لرسـتان راه آهـن تنهـا  ایـران اشـاره  مرکـزى 
وسـیله ارتباطـی مـردم بـه حسـاب می آیـد. از ایـن رو در انتخابـات شـوراها بـود و نبـود راه آهـن در 
کـه در انتظـار اخـذ مجـوز احـداث راه آهـن و یـا در  برخـی حوزه هـاى انتخاباتـی از جملـه حوزه هایـی 
کیفیـت ارائـه خدمـات هسـتند، می توانـد هـم  حـال سـاخت و احـداث راه آهـن یـا در انتظـار بهبـود 

بـراى نامزدهـاى عضویـت در شـوراها و هـم بـراى راى دهنـدگان مهـم باشـد.

شوراها و تالش برای گسترش سیستم 
حمل و نقل ریلی

7۳
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گسترش سیستم حمل و نقل ریلی شوراها و تالش برای 



گرفتـه اسـت. حادثـه پالسـکو  لـزوم ورود افـراد متخصـص بـه شـوراها مدتـی اسـت مـورد توجـه قـرار 
کـرد.  توجه هـا را بـه اهمیـت حضـور افـراد متخصـص در زمینـه مدیریـت شـهرى در شـوراها، جلـب 
رسـانه ها طـی  یـادآور شـد.  را  ایـن موضـوع  اهمیـت  دیگـر  بـار  نیـز  آذربایجـان  گذشـته  سـیل هفتـه 
گاهی عمومی نسـبت  گذشـته و بـا نزدیـک شـدن زمـان انتخابـات شـوراها، تـالش دارند تـا آ ماه هـاى 
کننـد تـا دغدغـه اصلـی آنهـا نظـارت و  بـه نقـش شـوراها را افزایـش دهنـد تـا مـردم افـرادى را انتخـاب 

سیاسـت گذارى در اداره شـهر باشـد.
کاندیداهــاى خــود بــه ایــن  از طرفــی ایــن انتقــادات، جریانــات سیاســی را وادارمی کنــد تــا در چینــش 
مســاله توجــه بیشــترى داشــته باشــند. عــالوه بــر تخصــص، حضــور افــرادى اخالق مــدار بــا احســاس 
شــهرى  مدیریــت  مجموعــه  در  فســاد  بــروز  از  می توانــد  روســتا  و  شــهر  شــوراهاى  در  مســئولیت 

کنــد. جلوگیــرى 

حادثـه پالسـکو و لـزوم حضـور افراد 
متخصص در شـوراها

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[
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حادثه پالسکو و لزوم حضور افراد متخصص در شوراها



رابطـه شـوراها بـا جوانـان دو سـویه اسـت. از یـک سـو حضـور نامزدهـای جـوان در شـوراها می توانـد 
گام بـرای ورود آنهـا بـه فعالیـت سیاسـی و اجتماعـی جدی در سـطح روسـتا و شـهر و حتی  نخسـتین 
کشـوری مانند ایران  کالن شـهرها باشـد و از سـوی دیگر یکی از مسـائل اساسـی هر شـهر و روسـتا در 
با حجم جمعیت باالی جوان، مسـائل جوانان اسـت. از جمله اشـتغال و ازدواج و مسـکن. شـورای 
کمـک بـه حـل ایـن مسـائل  شـهر می توانـد در هـر شـهر و روسـتا مسـیر تصمیمـات محلـی را بـه سـوی 
کوچـک  کنـد. تجـارب مدیریتـی برخـی جوانـان در شـوراها در روسـتاها و شـهرهای عمدتـا  هدایـت 
کـه حضـور جوانـان در شـوراها می توانـد مسـیر شـوراها و  کالن شـهرها نشـان می دهـد  و حتـی برخـی 
کوچـک اغلـب در  کنـد. شـهرها و روسـتاهای  شـهرداری ها را بـه سـوی حـل مسـائل جوانـان هدایـت 
ایـن مـوارد نمونه هـای موفـق تـری نشـان می دهند و جوانان عضو شـورای شـهر امـکان یافته اند تا با 
تجربـه حضـور در شـورای شـهر بـه مدیریت هـای محلی از جمله بخش داری و شـهرداری نیز برسـند.

شوراها محل تمرین کشورداری جوانان
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کشورداری جوانان شوراها محل تمرین 



گاهی براى مردم منطقه مشـکالتی  کار غیر ایرانی به خصوص در شـهر هاى مرزى،  حضور نیروهاى 
کنـد. یکـی از ایـن مشـکالت، ایجـاد تضـاد فرهنگـی اسـت. چگونگـی و نحـوه حضور این  را ایجـاد مـی 
کنتـرل شـده باشـد تـا از یـک سـو بـه بافـت فرهنگـی و اجتماعـی منطقـه لطمـه نزنـد و  نیروهـا بایـد 
کار غیـر ایرانـی نشـود. عـدم توجـه بـه ایـن مسـاله  از سـوی دیگـر موجـب سواسـتفاده از نیروهـای 
در بلند مـدت منجـر بـه تغییـر بافـت فرهنگـی و اجتماعـی شـده و مشـکالتی را بـراى شـهر میزبـان 
بـه وجـود مـی آورد. یکـی از وظایـف شـوراهاى شـهر و روسـتا ایـن اسـت عـالوه بـر توجـه بـه مزایـاى 
اقتصـادى حضـور ایـن نیروهـا، مراقـب حفـظ هنجارهـا و ارزش هـاى بومـی منطقـه نیـز باشـند. پـس 
کاندیداهـا بخواهیـد تـا بـرای  در انتخـاب اعضـای شـورای شـهر ایـن موضـوع را در نظـر بگیریـد و از 

این گونـه مشـکالت شـهری هـم برنامـه و راهـکار ارائـه دهنـد.

نقش شوراها در مدیریت نیرو های کار 
بومی و غیر بومی

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[
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کار بومی و غیر بومی نقش شوراها در مدیریت نیرو های 



گذشـته در  بـا فعـال شـدن شـوراها در یـک دهـه  کـه  از پدیده هایـی اسـت  فسـاد در شـوراها یکـی 
کرده انـد از عضویـت خـود درشـورای شـهر به  ایـران همـراه بـوده اسـت. برخـی اعضـای شـوراها تـالش 
کننـد. موضوعی  عنـوان یـک مزیـت بـرای دسترسـی غیر قانونـی بـه منابـع مالـی و اقتصادی اسـتفاده 
کشـور شـده اسـت. مسـاله فسـاد  کمـه برخـی از اعضـای شـوراها در سراسـر  کـه باعـث بازداشـت و محا
گسـترده تر بـوده اسـت حتـی بـه انحـالل شـوراها منجـر شـده اسـت. البتـه  کـه  در شـوراها در مـواردی 
کمتـر مـواردی از انحـالل شـوراها در  کنـون  چنیـن پدیـده ای در شـهرها بیشـتر دیـده شـده اسـت و تا
گـزارش شـده اسـت. وجـود مشـکل فسـاد مالـی در بیـن اعضـای شـوراها  روسـتاها بـه دلیـل فسـاد 
کمپین هایـی بـرای  کـه در سـال های اخیـر و هنـگام رقابت هـای انتخاباتـی،  همچنیـن باعـث شـده 
کـه بـه فسـاد مالی متهم هسـتند در شـوراها دیده شـود. در یکی از  جلوگیـری از عضویـت نامزدهایـی 
کنونی  ایـن نمونه هـا هیـأت نظـارت بـر انتخابات شـوراها در تهـران ، صالحیت برخی اعضای شـورای 
کـرده اسـت. توجـه بـه سـابقه افـراد در مبـارزه بـا فسـاد در  شـهر تهـران را بـه دلیـل تخلفـات مالـی رد 

کمپین هـای انتخاباتـی می توانـد مانـع راه یابـی مفسـدین اقتصـادی بـه شـوراها باشـد.

فساد در شوراها و لزوم انتخاب افراد شایسته
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فساد در شوراها و لزوم انتخاب افراد شایسته



شـمار  بـه  روسـتاها  و  شـهرها  در  یافتگـی  توسـعه  عـدم  اصلـی  نمادهـای  از  یکـی  کتابخانـه  کمبـود 
مـی رود. پـس از مایحتـاج ضـروری اولیـه ماننـد آب آشـامیدنی و غـذا و امنیـت و بیمارسـتان، معمـوال 
کـه هـم شـهروندان و رأی  دهنـدگان آن را بـه عنـوان یـک  کتابخانـه یکـی از مـواردی اسـت  کمبـود 
ح می کننـد و هـم نامزدهـای انتخابـات شـوراها از آن بـه عنـوان یـک شـعار انتخاباتـی  مطالبـه مطـر
کتابخانه هـای عمومـی در شـهرهای بـزرگ، مشـکل  اسـتفاده می کننـد. بـا توجـه بـه احتمـال وجـود 
کوچک اسـت.  کتابخانه عمدتا از مسـائل انتخاباتی موجود در روسـتاها یا شـهرهای  کمبود یا نبود 
کتابخانـه مشـهود اسـت  یـا نبـود  کمبـود  کـه  بـا وجـود ایـن ، در آن دسـته از حوزه هـای انتخاباتـی 
کنـار سـایر مـوارد بـه عنـوان اهرمـی بـرای جلـب توجـه و  نامزدهـا تـالش می کننـد از ایـن موضـوع در 
کتابخانـه و اخـذ مجـوز  کننـد. از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه احـداث  رای شـهروندان اسـتفاده 
از مقامـات ملـی و محلـی بـرای احـداث آن فراینـد چنـدان دشـواری نیسـت، نامزدهـای انتخابـات 
کـردن بـه  و اعضـای شـوراها معمـوال تـالش می کننـد از ایـن موضـوع بـه عنـوان یـک نمونـه از عمـل 
کاندیداهـای شـهر خـود بخواهیـد  کننـد. پـس از  تعهـدات خـود و جـذب آرای شـهروندان اسـتفاده 

پیگیـر رفـع ایـن نیـاز فرهنگـی اجتماعـی شـهر باشـند.

کمبود کتابخانه در بسیاری از شهرها و روستاها

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

7۸

کتابخانه در بسیاری از شهرها و روستاها کمبود 



ایـن  باشـد  دوردسـت  روسـتاهای  مشـکل  بایـد  فقـط  می رسـد  نظـر  بـه  کـه  اشـامیدنی  آب  کمبـود 
کوچـک و حتـی برخـی شـهرهای بـزرگ ایـران نیـز تبدیـل شـده  روزهـا بـه مشـکل برخـی شـهرهای 
گی های  اسـت. پیـش از ایـن معمـوال از مشـکل نبـود آب آشـامیدنی بـه عنـوان یکـی از نشـانه ها و ویژ
حتـی  آشـامیدنی  آب  مشـکل  اخیـر  سـال های  در  امـا  می شـد  یـاد  فقیرنشـین  مناطـق  روسـتاهای 
شـهرهای بزرگـی چـون اهـواز مرکـز اسـتان خوزسـتان را رنـج می دهـد و شـهروندان اهـوازی بـا وجـود 
کشـور در خوزسـتان قـرار دارنـد امـا بـا مشـکل تامیـن آب  آن کـه برخـی از پر آب تریـن رودخانه هـای 
آشـامیدنی روبـرو هسـتند و حتـی بـه دلیـل غیر قابـل شـرب بـودن آب خطـوط لولـه شـهری مجبـور 
بـه خریـد آب آشـامیدنی از بازارهـای محلـی بـا قیمت هـای بـاال هسـتند. در چنیـن مـواردی مشـکل 
در  اصلـی  مسـأله  بـه  می توانـد  و  می گیـرد  قـرار  شـهروندان  نیازمندی هـای  رأس  در  آشـامیدنی  آب 
رقابت هـای انتخابـات شـورای شـهر و روسـتا تبدیـل شـود. ضمـن اینکـه موفقیـت یـا عـدم موفقیـت 
فعالیت هـای اعضـای منتخـب شـوراها و نهـاد شـورا در دوران فعالیت خود با میـزان تالش برای حل 
کاندیداهـای انتخاباتـی  مشـکلی ماننـد آب آشـامیدنی مـورد سـنجش شـهروندان قـرار می گیـرد. از 

بخواهیـد بـرای حـل این گونـه مشـکالت در شـهر خـود برنامـه ای مشـخص ارائـه دهنـد.

شوراها و کمبود آب آشامیدنی در 
از نقاط کشور بسیاری 
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کشور کمبود آب آشامیدنی در بسیاری از نقاط  شوراها و 



بـا توجـه بـه بـاال بـودن حجـم تصادفـات و تخلفـات رانندگـی در ایـران یکـی از مشـکالت موجـود در 
کنتـرل و مدیریـت  کافـی بـودن نیروهـای پلیـس راهنمایـی و رانندگـی و امکانـات آنهـا بـرای  کشـور نا
کاهـش تصادفـات و تلفـات  گرچـه راه حـل دراز مـدت  کشـور اسـت. ا مناسـب تـردد در جاده هـای 
جـاده ای، افزایـش تعـداد نیروهـای پلیـس نیسـت و ایـن مشـکل بایـد از طریـق آمـوزش شـهروندان 
کشـور و بـاال بـردن اسـتاندارد  و دعـوت آنـان بـه رعایـت قوانیـن رانندگـی و نیـز به سـازی جاده هـای 
کنترل حوادث جـاده ای از طریق نظارت بیشـتر  گزیر بـه  کشـور نا کوتـاه مـدت  آنهـا حـل شـود ولـی در 
پلیـس اسـت و نظـارت بیشـتر بـه معنـای پلیـس و امکانـات الزم بیشـتر اسـت. در چنیـن شـرایطی 
می تواننـد  اسـتان ها  شـورای عالی  و  اسـتان  شـورای  شـهر،  شـوراهای  سـه گانه  سـطوح  در  شـوراها 
آن  خدمات رسـانی  و  بهـره وری  سـطح  افزیـش  و  رانندگـی  و  راهنمایـی  پلیـس  مشـکالت  حـل  بـه 
کننـد. در سـطح محلـی بـا توجـه بـه قـدرت تصمیم گیـری شـوراهای شـهر هـر شـورا می توانـد  کمـک 
بـا شـناخت نیازمندی هـای پلیـس محلـی درصـدد رفـع آنهـا برآیـد. در سـطح اسـتانی نیـز شـورای 
کـه ایـن  کننـد. امـا در سـطح شـورای عالی اسـتان ها از آنجـا  اسـتان ها می توانـد نقـش مشـابه ای ایفـا 
شـوراها اختیـار ارایـه الیحـه قانونـی بـه مجلـس را دارد نهـاد شـورا می توانـد از ایـن اختیـار بـه نفـع 

گیـرد. بهبـود وضعیـت پلیـس راهنمایـی و رانندگـی در سـطح ملـی بهـره 

کمبـود پلیـس ترافیک در بسـیاری از 
شـهرهای کشور

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۸۰

کشور کمبود پلیس ترافیک در بسیاری از شهرهای 



کـن و فضاهـای عمومـی بـاال اسـت.  کشـور آمـار آزار جنسـی زنـان بـه ویـژه در اما در برخـی مناطـق 
چنیـن مشـکلی عـالوه بـر اینکـه بـه لحـاظ روحـی و جسـمی بـه سـالمت زنـان آسـیب وارد می کنـد 
موجبـات نوعـی عـدم امنیـت در فضاهـای عمومـی نظیـر خیابان هـا نیـز می شـود. شـوراهای شـهر 
کاهـش و  از طـرق مختلـف درصـدد  ایـن مشـکل شـیوع بیشـتری دارد می تواننـد  کـه  در مناطقـی 
سـپس حـل ایـن موضـوع و معضـل برآینـد. یکـی از ایـن شـیوه ها بهره گیـری از فضـای رقابت هـای 
ح مشـکالت و آسـیب های اجتماعی از جمله آزار جنسـی  انتخاباتـی بـه عنـوان یـک فرصـت بـرای طـر
کـن و فضاهـای عمومـی و جلـب توجـه شـهروندان بـه چنیـن مشـکلی اسـت.  و جسـمی زنـان در اما
از  کاری شـورا قـرار داد و  از تشـکیل شـوراها نیـز می تـوان چنیـن موضوعـی را در اولویت هـای  پـس 
کاهـش یابد و  کـرد تا این مشـکل در وهله اول  کمـک  طریـق نفـوذ سیاسـی- اجتماعـی شـورای شـهر 

در میـان مـدت و بلنـد مـدت از بیـن بـرود. 
بـا توجـه بـه نفـوذ محلـی شـوراها و اقبـال عمومـی مـردم بـه منتخبـان محلـی بـه نظـر می رسـد حـل 

چنیـن مشـکل ها و آسـیب هایی از طریـق شـوراها موثرتـر از روش هـای امنیتـی و انتظامـی باشـد.

شـوراها و آمـار بـاالی آزار خیابانـی 
زنـان در ایـران

۸۱

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

شوراها و آمار باالی آزار خیابانی زنان در ایران



کمبـود  کمبـود آتـش نشـان یـا  کـه  ج پالسـکو در تهـران نشـان داد  حادثـه آتش سـوزی و فروریختـن بـر
که حتی تاثیر آن از سـطح یک محله و شـهر  امکانات آتش نشـانی می تواند به فجایعی تبدیل شـود 

فراتـر رفتـه و جنبـه ملـی به خـود بگیرد. 
کلی قابل دسـته بندی  مشـکالت مربوط به آتش نشـانی معموال در شـهرهای مختلف در سـه سـطح 
کمـک بـرای حـل مشـکل هسـتند. سـطح اول فقـدان  اسـت و شـوراها در هـر سـه سـطح قـادر بـه 
کمبود وسـایل  کوچـک اسـت. سـطح دوم فقـدان یـا  ایسـتگاه های آتـش نشـانی در برخـی شـهرهای 
کمبـود بودجـه تخصیصـی بـه واحدهـای  و تجهیـزات مـورد نیـاز آتش نشـانان اسـت و سـطح سـوم 
آتش نشـانی  تأسـیس  مطالبـه  هسـتند،  آتش نشـانی  واحـد  فاقـد  کـه  شـهرهایی  در  آتش نشـان. 
می توانـد خواسـت مشـترک رأی دهنـدگان درانتخابـات شـوراها از نامزدهـای  عضویـت در شـوراها و 
کمبود بودجه روبرو اسـت،  که واحد آتش نشـانی وجود دارد و با  نهاد شـورا باشـد. در شـهرهایی نیز 
رفـع ایـن مشـکل می توانـد هـم شـعار انتخاباتـی نامزدهـای شـوراها باشـد و هـم خواسـت مشـترک 
کثـر  کـه ا همـه اعضـای شـورای شـهر و در نهایـت بـه نظـر می رسـد تجربـه پالسـکو در تهـران نشـان داد 
شـهرهای ایـران نیـاز بـه افزایـش و نوسـازی تجهیـزات آتش نشـانی دارنـد و ایـن موضـوع می توانـد 

نوعـی مطالبـه عمومـی بـرای همـه و شـوراهای شـهر در ایـران باشـد.

شوراها و کمبود وسایل آتش نشانی در شهرها

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۸۲

کمبود وسایل آتش نشانی در شهرها شوراها و 



کمتـر از 4 روز تـا انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا زمـان باقـی اسـت. مهلـت انـدک فعالیت هـای 
امـا  را دشـوارتر می کنـد  انتخاباتـی مطمئنـا تصمیم گیـری  کاندیداهـا در هـر حـوزه  تبلیغاتـی و تکثـر 
مسـئوالنه تری  انتخـاب  تاثیر گـذار  امـا  سـاده  معیارهـای  برخـی  گرفتـن  نظـر  در  بـا  می توانیـد  شـما 
کاندیداهـا بـر اسـاس سـوابق و عمل کردشـان  انجـام دهیـد. شناسـایی ناقضیـن حقـوق بشـر در بیـن 
و روشـنگری علیه آنهـا می توانـد مسـئوالنه ترین روش مشـارکت شـما در انتخابـات پیـش رو باشـد.

به ناقضین حقوق بشر رای ندهید

۸۳

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

به ناقضین حقوق بشر رای ندهید



کمتـر از 4 روز تـا انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا زمـان باقـی اسـت. مهلـت انـدک فعالیت هـای 
امـا  را دشـوارتر می کنـد  انتخاباتـی مطمئنـا تصمیم گیـری  کاندیداهـا در هـر حـوزه  تبلیغاتـی و تکثـر 
گرفتـن برخـی معیارهای سـاده اما تاثیر گـذار انتخاب مسـئوالنه تری انجام  شـما می توانیـد بـا در نظـر 
گرفتـه و از ورود  کاندیداهـا تخصـص و دانـش آنهـا را در نظـر  کنیـد بـه هنـگام انتخـاب  دهیـد. سـعی 

کنیـد. افـراد بـدون تخصـص و برنامـه بـه شـورای شـهر خـود جلوگیـری 

به افـراد بـدون تخصص هـای الزم 
رای ندهید

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۸4

به افراد بدون تخصص های الزم رای ندهید



کمتـر از 4 روز تـا انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا زمـان باقـی اسـت. مهلـت انـدک فعالیت هـای 
امـا  را دشـوارتر می کنـد  انتخاباتـی مطمئنـا تصمیم گیـری  کاندیداهـا در هـر حـوزه  تبلیغاتـی و تکثـر 
گرفتـن برخـی معیارهای سـاده اما تاثیر گـذار انتخاب مسـئوالنه تری انجام  شـما می توانیـد بـا در نظـر 

دهیـد.
کنیـد افـراد وابسـته بـه نهادهـای نظامـی و شـبه نظامـی هم چـون سـپاه ارتـش نیـروی نظامـی  سـعی 
کز  کاندیداهـای انتخابـات شـوراها به مرا کنیـد، وابسـتگی  و بسـیج را از لیسـت انتخابـی خـود حـذف 
نظامـی و شـبهه نظامـی می توانـد تبعـات بسـیاری بـرای آینـده شـهر شـما بـه همـراه داشـته باشـد و 

کنـد. پـای نهادهـای نظامـی را بـه تصمیم گیری هـای شـوراها بـاز 

و  به افراد وابسته به نهاد های نظامی 
شبه نظامی رای ندهید

۸5

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

به افراد وابسته به نهاد های نظامی و شبه نظامی رای ندهید



کمتـر از 4 روز تـا انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا زمـان باقـی اسـت. مهلـت انـدک فعالیت هـای 
امـا  را دشـوارتر می کنـد  انتخاباتـی مطمئنـا تصمیم گیـری  کاندیداهـا در هـر حـوزه  تبلیغاتـی و تکثـر 
گرفتـن برخـی معیارهای سـاده اما تاثیر گـذار انتخاب مسـئوالنه تری انجام  شـما می توانیـد بـا در نظـر 
دهیـد. مخالفیـن حقـوق اقلیت هـا اعـم از اقلیت هـای مذهبی یـا قومی یا جنسـیتی از جمله افرادی 
کیفیـت و سـطح زندگـی بسـیاری از هموطنـان  کـه بـا حضـور در سـاختار شـوراها می تواننـد  هسـتند 

شـما را تحـت تاثیـر قـرار داده و بـا افزایـش تبعیض هـا، آرامـش را از جامعـه برباینـد.

به مخالفین حقوق اقلیت ها رای ندهید

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۸۶

به مخالفین حقوق اقلیت ها رای ندهید



کمتـر از 4 روز تـا انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا زمـان باقـی اسـت. مهلـت انـدک فعالیت هـای 
امـا  را دشـوارتر می کنـد  انتخاباتـی مطمئنـا تصمیم گیـری  کاندیداهـا در هـر حـوزه  تبلیغاتـی و تکثـر 
گرفتـن برخـی معیارهای سـاده اما تاثیر گـذار انتخاب مسـئوالنه تری انجام  شـما می توانیـد بـا در نظـر 
کالمی، جنسـی، روانی، جسـمی و  کـه سـابقه هر گونه اعمال خشـونت  کاندیداهـا آنهـا  دهیـد. از بیـن 

کنیـد. کـرده و از رای دادن بـه آنهـا خـود داری  اقتصـادی دارنـد را شناسـایی 

به خشونت طلبان رای ندهید

۸7

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

به خشونت طلبان رای ندهید



کمتـر از ۲ روز تـا انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا زمـان باقـی اسـت. مهلـت انـدک فعالیت هـای 
امـا  را دشـوارتر می کنـد  انتخاباتـی مطمئنـا تصمیم گیـری  کاندیداهـا در هـر حـوزه  تبلیغاتـی و تکثـر 
گرفتـن برخـی معیارهای سـاده اما تاثیر گـذار انتخاب مسـئوالنه تری انجام  شـما می توانیـد بـا در نظـر 
کنیـد.  کاندیداهـای شـورای شـهر و اطرافیان شـان دقـت  گفتـار  گذشـته، ادبیـات، رفتـار و  دهیـد. بـه 
گـر بـه نظـر شـما آنهـا در رفتـار و عمـل اعتقـادی بـه برابـری جنسـیتی ندارنـد از رای دادن بـه آنهـا  ا

کنیـد. خـودداری 

به مخالفین برابری جنسیتی رای ندهید

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۸۸

به مخالفین برابری جنسیتی رای ندهید



کمتـر از ۲ روز تـا انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا زمـان باقـی اسـت. مهلـت انـدک فعالیت هـای 
امـا  را دشـوارتر می کنـد  انتخاباتـی مطمئنـا تصمیم گیـری  کاندیداهـا در هـر حـوزه  تبلیغاتـی و تکثـر 
گرفتـن برخـی معیارهای سـاده اما تاثیر گـذار انتخاب مسـئوالنه تری انجام  شـما می توانیـد بـا در نظـر 
کـه از شـکنجه، اعـدام، سنگسـار و دیگـر مجازات هـای ضـد بشـری  دهیـد. از رای دادن بـه افـرادی 

کنیـد. حمایـت می کننـد خـودداری 

به مدافعان اعدام و شکنجه رای ندهید

۸۹

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

به مدافعان اعدام و شکنجه رای ندهید



کمتـر از ۲ روز تـا انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا زمـان باقـی اسـت. مهلـت انـدک فعالیت هـای 
امـا  را دشـوارتر می کنـد  انتخاباتـی مطمئنـا تصمیم گیـری  کاندیداهـا در هـر حـوزه  تبلیغاتـی و تکثـر 
گرفتـن برخـی معیارهای سـاده اما تاثیر گـذار انتخاب مسـئوالنه تری انجام  شـما می توانیـد بـا در نظـر 
دهیـد. بنـا بـه دالیـل متفـاوت از جملـه ضعـف نهادهـای نظارتـی، امـکان وقـوع فسـاد در سـاختار 
کـه بـه هرگونـه فسـاد شـهره اند  کنیـد از رای دادن بـه افـرادی  شـوراها بسـیار زیـاد اسـت پـس سـعی 

کنیـد. خـودداری 

بـه افـرادی کـه بـه هـر نـوع فسـاد 
شـهره اند رای ندهیـد

شهر من، شورای من ]عرصه سوم[

۹۰

که به هر نوع فساد شهره اند رای ندهید به افرادی 



کمتـر از ۲ روز تـا انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا زمـان باقـی اسـت. مهلـت انـدک فعالیت هـای 
امـا  را دشـوارتر می کنـد  انتخاباتـی مطمئنـا تصمیم گیـری  کاندیداهـا در هـر حـوزه  تبلیغاتـی و تکثـر 
مسـئوالنه تری  انتخـاب  تاثیر گـذار  امـا  سـاده  معیارهـای  برخـی  گرفتـن  نظـر  در  بـا  می توانیـد  شـما 
کـه  کنیـد در انتخـاب نماینـدگان خـود در شـورای شـهر بـه افـرادی رای بدهیـد  انجـام دهیـد. سـعی 

ندارنـد. قـدرت  نهادهـای  بـه  وابسـتگی  هیچ گونـه 

به وابستگان به مراکز قدرت رای ندهید
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سوم عرصه  درباره 
سـازمان غیـر دولتـی و ناسـودبر »عرصـه سـوم« در سـال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان 
کنش گـران مدنـی و شـخصیت های  گروهـی از  کوشـش  نهـاده شـد و بـه ثبـت رسـید. ایـن سـازمان بـه 

گرفته اسـت: علمـی ایرانـی و غیـر ایرانـی در هلنـد بـا اهـداف زیـر شـکل 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
کنش گران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر • ظرفیت سازی سازمان ها، 

کارهای داوطلبانه گسترش اخالق مدنی و فرهنگ  • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی دسترسی، 

گروه های  کنش گران جامعه مدنی و دیگر  گفت و گو بین  • و ایجاد فضایی مناسب برای تبادل نظر، 
اجتماعی

و  سیاسـی  قـدرت  تهدیـد  مقاومـت،  کانـون  مدنـی  جامعـه  سـوم«،  »عرصـه  پایه گـذاران  دیـدگاه  از 
عرصـه قدرت یابـی شـهروندان اسـت. جامعـه مدنـی مرکـز بروز خالقیت هـا، ابتکارات تـازه اجتماعی و 
مدرسـه آمـوزش و تمریـن دموکراسـی، تسـاهل، مـدارا، شـهامت و اخالق مدنی اسـت. جامعه مدنی 

کانـون تولیـد، انباشـت سـرمایه اجتماعـی و عرصـه آزادی، رهایـی و برابـری اسـت. هم چنیـن 
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گونـی اسـت. در میـان ایـن تعاریـف، »عرصـه سـوم« تعریـف زیـر را  گونا جامعـه مدنـی دارای تعاریـف 
بـرای جامعـه مدنـی برگزیـده اسـت:

کـه  از نـگاه »عرصـه سـوم«، جامعـه مدنـی مجموعـه ای از سـازمان های رسـمی و نیمـه رسـمی اسـت 
کثرت گرایـی، صلـح و عدالـت را در سـطح  پایه هـا و رویه هایـی چـون دمکراسـی، همـکاری، حقـوق، 

داخلـی، منطقـه ای و بین المللـی پشـتیبانی و توانمنـد می کننـد.

بـر  فشـار  و  گفت و گـو  راه  از  پیگیرانـه  و  دارنـد  قـرار  دولت هـا  اراده  و  نفـوذ  از  ج  خـار سـازمان ها  ایـن 
نهادهای دولتی، مسـئولیت دولت ها را در برابر حقوق شـهروندی یادآور و خواسـته های شـهروندان 

را مطالبـه می کننـد.

بـر پایـه ایـن تعریـف، »عرصـه سـوم« ماموریـت خویـش را به عنـوان یک سـازمان جامعه مدنـی فراهم 
سـاختن ابـزار، منابـع و فرصت هـا بـرای آمـوزش و همـکاری بـا ایـن سـازمان ها بـرای توانمندسـازی و 

ج ایـران و جوامـع مرتبـط می دانـد. کثرت گرایـی در داخـل و خـار

کـه عـدم رعایت حقـوق بشـر و نبود صلح و دموکراسـی، سـه معضل  »عرصـه سـوم« بـر ایـن بـاور اسـت 
گروه هـای جامعـه  اصلـی جامعـه ایـران اسـت. از ایـن رو می کوشـد تـا ارتقـاء دهنـده ی حقـوق همـه 
گرایـش  سیاسـِی غیـر خشـونت آمیز باشـد. بـرای  و نیروهـای اجتماعـی از هـر جنـس، مذهـب، قـوم و 
اجـرای  سیاسـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  موانـع  بررسـی  دمکراتیـک،  جامعـه  یـک  سـوی  بـه  حرکـت 
تالش هـای  تحقـق  در  سـوم«  »عرصـه  دارد.  اهمیـت  جامعـه  آن  در  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعالمیـه 
گسـترش  جنبـش حقـوق مدنـی، سیاسـی در ایـران، بـرای ظرفیت سـازی، تامیـن نیازهـای آینـده و 

جامعـه مدنـی دموکراتیـک، بـا رهبـران و فعـاالن جامعـه مدنـی ایرانـی همـکاری می کنـد.

ز  ا مدنـی  معـه  جا تعریـف 
سـوم عرصـه  منظـر 
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آن  نقـش  عمومـی،  سـپهر  و  دانشـگاهی  عرصـه  بـه  مدنـی  جامعـه  بازگشـت  بـا  اخیـر  سـال  سـی  در 
از  بـه همیـن دلیـل عـده ای  گسـترش یافتـه اسـت.  بـه شـکل چشـم گیری رشـد و  کنـار  گوشـه و  در 

می نامنـد. نـو  هـزاره  پـروژه  بزرگ تریـن  را  مدنـی  جامعـه  پژوهشـگران، 

گسـترش صلـح و دموکراتیک سـازی، به دلیـل  بنابرایـن جامعـه مدنـی بـه مثابـه عرصـه سـوم در رونـد 
گسـترده تر  گروه هـای اجتماعـی، پیونـد نزدیک تـر و  از توانایی هایـی چـون: نمایندگـی  برخـورداری 
گروه هـای بـه حاشـیه  بـا جوامـع محلـی، پیگیـری خواسـته های آنـان، بازتـاب دادن صـدای مـردم و 
رانـده شـده، فراهـم سـاختن ابزار هـا و فرصت هـای الزم بـرای ارائـه و بیـان دیدگاه هـای شـهروندان، 
توانمنـد سـاختن شـهروندان بـرای پیـکار و تغییـر سیاسـت های عمومـی، سـاختن جهانـی دیگـر و از 

دیگـر بازیگـران توسـعه )دولتـی و خصوصـی( متمایـز می شـوند.

جامعــه مدنــی تــالش می کنــد در الگــوی تــازه توســعه و فراینــد دموکراتیــک ســازی، الگــوی جدیــدی 
کارآمــدی، پاســخگویی، شــفافیت، نهادینــه ســاختن تنــوع و نظــم انجمنــی در جامعــه  کارآیــی و  از 

ارائــه دهــد.

کــردن هیجان هــای  در چنــد دهــه اخیــر، جامعــه ایرانــی نیــز بــا پایــان جنــگ ایران-عــراق، فروکــش 
گفتمــان توســعه، همــگام  انقالبــی، افــول پوپولیســم، غیرایدئولوژیــک شــدن جامعــه و مســلط شــدن 
ــی  ــی و مــوج ســوم دموکراســی، شــاهد بازگشــت امــا آرام جامعــه مدن ــا دگرگونی هــای جامعــه جهان ب

بــوده اســت.

کانون هـای مقاومت،  در ایـن سـال ها جامعـه مدنـی ایرانـی به رغـم محدودیت هـا و تنگنا هـا و وجـود 
از رشـد، تنوع و پویایی نسـبتا چشـمگیر برخوردار بوده اسـت:

و مدنـی  فعالیت هـای سیاسـی  کـه در صحنـه  گسـترده ای  تغییـرات  از  پـس  و  اخیـر  یـک دهـه  در   
گسـترش جامعـه مدنـی، قدرت یابـی شـهروندان،  خ داده بـه نظـر می رسـد تـالش بـرای  در ایـران ر
دفـاع از آزادی انجمن هـا و حقـوق شـهروندی، تـالش بـرای حفاظـت از محیط زیسـت و تواناسـازی 
کنش گـران جامعـه  محیط هـای سیاسـی و اجتماعـی، از مهم تریـن دغدغه هـا و اهـداف اسـتراتژیک 

مدنـی اسـت.

راه  در  بتواننـد  امیدوارنـد  گسـترده،  دگرگونی هـای  ایـن  بـا  همراهـی  در  سـوم«  »عرصـه  پایه گـذاران 
بـه  و  برداشـته  مثبـت  گامـی  زمانـی  مقطـع  ایـن  در  ایـران  مدنـی  جامعـه  توانمند سـازی  و  پویایـی 

کننـد. کمـک  ایـران  بهتـر جامعـه مدنـی در  شـکل گیری هـر چـه 

از ایـن رو هیـات مدیـره، مشـاوران و همـکاران »عرصـه سـوم« نیـز بـه منظـور تحقـق ایـن اهـداف از 
کارشناسـان و فعـاالن  گـوِن  گونا ترکیـب متنوعـی تشـکیل شـده اسـت. در سـازمان از تخصص هـای 
اسـتفاده شـده  ایـران داشـته اند  تجـارب متنوعـی دربـاره جامعـه  و  یـک پژوهش هـا  کـه هـر  مدنـی 
اسـت. ایـن ترکیـب ناشـی از نـگاه مسـتقل »عرصـه سـوم« نسـبت بـه مسـائل جامعـه مدنـی اسـت.
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