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 شناسي وظايف و عملكرد شوراهاي اسالمي شهر در ايران؛ آسيب

 و كارشناسان گيري از نظرات اعضاي شورابا بهره

 

 

 

 

 

 راهبردي خالصه

 حل يبرا موفق يراهكارها از يكي عنوانبه و توسعه راستاي در اقدامي محلي حكومت تشكيل امروزه

 .است گرفته قرار توجه مورد شانيهاييتوانا از كارآمدتر استفاده و كشورها مشكالت و مسائل

 امور اداره كردن يمردم ثيح از هم جامعه، و دولت انيم حائل ينهادها عنوانبه يمحل يهاسازمان

 يراهبردها اتخاذ البته .اندهبود مؤثر مركزي حكومت تيمسئول بار كاستن جهتاز  هم و يمحل

 به نيل براي شود. منجر كشور يك در فساد گسترش به توانديم ييززداكتمر نهيزم در ارآمدكنا

 اين در .است ضروري الزامات و هامؤلفه از ايمجموعه به عهدت و پايبندي ،كارآمد محلي حكومت

 هايسازمان صحيح ارتباط بينيپيش حاكميتي، ساختار در محلي حكومت جايگاه به توجه ارتباط

 مستقل، يحقوق تيشخص ،يمحل نهادهاي بودجه نيتأم يچگونگ مركزي، دولت نهادهاي با محلي

 از يبرخوردار گفت توانمي درواقع .باشنديم تياهم حائز يهنجارگذار تيصالح و يادار استقالل

 .است كلمه قيدق يمعنا به ييتمركززدا طيشرا از يهنجارگذار و يادار ،يمال استقالل

 فاقد هنوز موجود نيقوان به توجه با ايران در روستا و شهر ياسالم يشوراها فوق هايمؤلفه براساس

 از شوراها .ددار را امر نيا تحقق تيظرف و امكان كه است يهادن اما هستند، يمحل حكومت يژگيو اطالق

 در مردم دادن شركت آنها ليتشك از هدف كه رونديم شمار به مردم تيحاكم و ساالريمردم مظاهر

 (كشور تا استان ،شهرستان بخش، شهر، ،روستا از) جامعه سطح نيباالتر تا سطح نيترنييپا از امور اداره

 و مسائل تا كندمي فراهم همه يبرا يمحل سطح در را گفتگو و بحث نهيزم شوراها نيا برعالوه .است

  شود. دايپ سازنده و مناسب يهاحلراه آنها يبرا و مطرح يروشن به ياجتماع مشكالت

 ،گرفت قرار توجه مورد اسالمي انقالب يروزيپ از پس بالفاصله ياسالم يشوراها سيتأس ايران در

 گذشت از بعد .شد انجام 1377 سال در روستا و شهر اسالمي يشوراها انتخابات نيلاو برگزاري اما

 يهاچالش و مشكالت با نهاد اين كه گفت توانمي روستا و شهر اسالمي شوراهاي عمر از دوره چهار

 شناسانهبيآس رويكردي دادن قرار مدنظر با حاضر گزارش است. روبرو خود اهداف به دنيرس در يجد

 پيدا دست مؤثر زداييتمركز به نيل براي راهكارهايي ارائه بهكوشد مي وكيفييكمّ روش ساسبرا و

 در .است تحليلي -توصيفي باشد،مي كاربردي تحقيقات جزء هدف نظر از كه گزارش انجام روش كند.

 .است هشد استفاده پيمايشي و ايكتابخانه روش دو از نياز مورد اطالعات گردآوري جهت گزارش اين
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 امر اين جهت .اندآمده دستهب يشيمايپ مطالعه قيطر از گزارش ازين مورد اطالعات و هاداده از يبخش

 در شهر ياسالم يشوراها ياعضا شامل نيز يآمار جامعه و است شده استفاده پرسشنامه روش از

 باشد.يم شوراها با مرتبط يهاحوزه كارشناسان و كشور سراسر

 

 شهر شوراي عملكرد بررسي

 شوراي اعضاي و كارشناسان متفاوت هايديدگاه شهر شوراهاي عملكرد ارزيابي براي گزارش اين در

 =T) نيهمچن و 3.530 نيانگيم با اعضا، خود نظر از شوراها عملكرد شاخص .شده است بررسي شهر

 و دارد (3 )نمره نظر مورد اندارداست نيانگيم با يدارامعن اختالف 0.000 يدارامعن سطح و (14.269

 نظر از شوراها عملكرد شاخص اما است. شده يابيارز مطلوب و مثبت است، آن از باالتر كه آنجا از

 تيوضع كه آنجا از است. بوده 0.000 يدارامعن سطح و (T= -7.039) و 2.267نيانگيم با كارشناسان

 از آنها يابيارز نيبنابرا است، بوده سهيمقا مالك از ترنييپا كارشناسان نظر از شوراها عملكرد شاخص

 اظهارنظر خود عملكرد درباره شورا اعضاي زيرا است؛ ترنانهيبواقع نظربه كه بوده يمنف شوراها عملكرد

 .اندهكرد

 

  شهر شوراهاي روي پيش هايچالش

 با شوراها كه گفت توانيم گذرد،يم رانيا در شهر ياسالم يشوراها عمر از كه يادوره چهار يبررس با

 هاشهرداري براي پايدار درآمدي منابع نبود و شوراها مالي استقالل عدم مقررات، و قوانين در مشكالتي

 .هستند روبرو اداري نظام متمركز ساختار و

 مقررات و قوانين در شوراها مشكالت الف(

 جايگاه، تعيين به اندنتوانسته تاكنون روستا و شهر اسالمي شوراهاي موضوع با مرتبط مقررات و قوانين

 حقوقي منظر از شوراها مشكالت درباره .شوند منجر شوراها براي مستقل حقوقي شخصيت و وظايف

 كرد: اشاره زير موارد به توانمي

 مستلزم ه،يناح اي و مؤسسه كي عمل يآزاد و استقالل شوراها: يحقوق تيشخص در ابهام .1

 مأموران و سازمان اموال، بودجه، مشخص، فيتكال و حقوق يدارا هيناح اي ؤسسهم آن كه است آن

 تيشخص اصطالحبه را آن كه است يعامل از يناش معموالً التيتسه نوع نيا .باشد دولت از مجزا

 1/9/1361 مصوب يكشور ياسالم يشوراها التيتشك قانون (17) ماده گذشته در .نامنديم يحقوق

 و يقيحق اشخاص هيعل يدعو اقامه حق بوده، يحقوق تيشخص يدارا شوراها» كه كرديم حيتصر

 شد. حذف يبعد اصالحات در ماده نيا اما «دارند را شورا هيعل آنان يدعاو مقابل در دفاع و يحقوق

 يحقوق ابعاد عنوانبه مقررات و نيقوان در كه يجهات از شوراها يحقوق گاهيجا و تيشخص ،اين از فراتر
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 به منوط شوراها ماتيتصم اكثر همچنين .است شده فيتضع اي و بوده مبهم شده ينيبشيپ ادهانه نيا

 يريگميتصم قدرت شوراها يبرا توانينم زين يمحل موارد يبرخ در و است يدولت مقامات موافقت كسب

 هاياريده آن از پس و هايشهردار گرفته قرار شوراها نظارت طهيح در كه ينهاد تنها درواقع .شد قائل

 يشورا به انهيگراليتقل نگاه با شهر يشوراها كه است ليدل نيا به شوراها مشكالت از بخشي و باشدمي

 ديگر نيمي و موافق آن با شوراها اعضاي از نيمي تقريباً سؤال اين به پاسخ در اند.شده ليتبد يشهردار

 قوانين در شوراها حقوقي شخصيت كه باورند ينا بر كارشناسان اكثريت اما .اندهبود مخالف گويه اين با

 25 مخالف، كامالًدرصد  3/4 گويه اين به پاسخ در كارشناسان نظر بهتر عبارتيبه .است ابهام داراي

 باشد.مي موافق كامالًدرصد  8/9 و موافق درصد 5/43 مخالف، درصد

 شوراها، درخصوص زينگابرچالش و مهم مسائل از يكي شوراها: يحقوق گاهيجا در ابهام .2

 از برخي اعتقاد به است. كشور يادار نظام اركان ريسا انيم در شوراها يواقع گاهيجا شناخت

 تيماه به توجه با اما ،اندنشده محسوب مقننه قوه از يئجز صراحتبه شوراها هرچند حقوقدانان

 ديگري ديدگاه براساس ند.آيمي حساببه يقانونگذار قوه از يئجز است، يريگميتصم كه كاركردشان

 هيمجر قوه با شوراها كه است ياديز ارتباط علتبه امر نيا و دارند قرار هيمجر قوه رمجموعهيز شوراها

 يياجرا امور از يبرخ شبرديپ يبرا محل امور اداره بر نظارت مطابق شوراها فهيوظ اساس اين بر دارند.

 و هفتم اصول و استقالل( بودن دارا) شوراها ينظر يمبان مانند ياادله به نظر گفت بايد اما است.

 از خود و رنديگينم قرار گانهسه يقوا از كيچيه رمجموعهيز در شوراها ،ياساس قانون يكصدم

 اجرا و عمل عرصه در نه و مصوب قوانين در نه هنوز جايگاه اين اما برخوردارند. مستقل يگاهيجا

 يمهم اريبس نقش  نگهبان يشورا نظرات ،ياساس قانون ششمنودو اصل موجببه است. نشده پذيرفته

 تأكيد موضوع نيا بر نگهبان يشورا راستا اين در دارد. يمحل يشوراها اراتياخت و تيصالح نييتب در

 برخالف دارند يياجرا جنبه كه ياراتياخت دادن و رديگيم قرار نظارت قالب در شوراها فهيوظ كه دارد

 در شوراها گاهيجا» گويه درباره شوراها اعضاي درصد 58 حدود ارتباط اين در است. ياساس قانون نص

 مخالف كامالً يا و مخالف «است رشيپذ مورد و شده شناخته نهادها ريسا يبرا رانيا يادار نظام

 مورد را شوراها جايگاه نهادها ساير تاكنون كه ندباور اين بر شوراها اعضاي اكثريت عبارتيبه .اندهبود

   داشتند. نظري چنين گويه اين به پاسخ در نيز كارشناسان درصد 62 اند.نداده قرار ذيرشپ

 يمحل يشوراها تياهم رغميعل شوراها: اراتياخت و فيوظا طهيح بودن نامشخص .3

 ديبا كه ياسالم يشورا مجلس مصوب نيقوان ،ياساس قانون در يحكومت ينهادها از يكيعنوان به

 امور نيب اندنتوانسته و هستند روبرو يابهامات با ند،ينما نييتب را شوراها يتيصالح حوزه و وظايف

 و وظايف عمالً شوراها، قانون مكرر تغييرات وجود با همچنين شوند. كيتفك به قائل يمل و يمحل

 دولت» هيگو  با شورا اعضاي درصد 53 خصوص اين در است. شده محدودتر بار هر شوراها اختيارات
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 60 سؤال اين به پاسخ در .اندهبود موافق «است كرده واگذار شوراها به را يمحل امور اداره عمل، در

 برخوردار محلي امور مديريت براي چنداني قانوني قدرت از شوراها كه بودند معتقد كارشناسان درصد

 است. نشدهمنجر  واقعي تمركززدايي به محلي نهاد اين ايجاد و نيستند

 كه معناست نيا به يحقوق لحاظ از يياجرا ضمانت نظام :مؤثر ياجرا انتضم نظام فقدان .4

 ينظر با  .شوديم گرفته نظر در ييهامجازات كرده وضع قانونگذار كه يحقوق قواعد مؤثر ياجرا جهت

 يكاف ياجرا ضمانت كه برد يپ توانيم يآسانبه آن يياجرا يهانامهنييآ و شوراها قانون به ياجمال

 ميتحك جهت در يسازوكار چيه تنها نه آنكه ترجالب ندارد. وجود شوراها مصوبات و ماتيمتص يبرا

 تا كنند عبور يمختلف يهايصاف از ديبا مصوبات ياديز موارد در بلكه ،نشده ينيبشيپ شوراها مصوبات

 فرمانداران، اران،استاند شوراها، قانون در و ياساس قانون در اگرچه مورد نيهم در شوند. يياجرا بتوانند

 به شوراها اراتياخت حدود در شونديم نييتع دولت طرف از كه يكشور مقامات ريسا و بخشداران

 در موجود سازوكار شده ينيبشيپ يامر نيچن نكهيا رغميعل اما ،هستندملزم  آنها ماتيتصم تيرعا

 اعضاي نظر بارهاين در .است مطلب نيا عكس كامالً كه است ياگونهبه شوراها قانون مواد از يبرخ

 درصد كامالً 1/8 «دارند يكاف يياجرا ضمانت شوراها مصوبات» هيگو يهانهيگز با رابطه در شوراها

 بدين امر اين باشد.مي  موافق كامالً درصد 4/12 و موافق درصد 6/34 مخالف، درصد 8/27 مخالف،

 مؤثر اجراي تضمين فعلي، شرايط در كهند معتقد امر اين به شوراها اعضاي اكثريت كه معناست

 هستند اين به معتقد كارشناسان درصد 55 حدود كه است درحالي اين ندارد. وجود شوراها مصوبات

 تجربه نبودنآميز موفقيت عملكرد موانع از يكي و ندارد وجود شوراها مصوبات براي حقوقي الزام كه

 .است موضوع همين ايران در محلي حكومت

 و خودگردان ينهادها» يمحل هايسازمان رمتمركز،يغ نظام در شوراها: بر ضعيف نظارت .5

 و رندينگ قرار يمركز قدرت مراتبسلسله در است الزم لذا و هستند «يريگميتصم استقالل يدارا

 بر ناظر ركن نيترياصل باشد. يقانون نظارت اي يمومتيق نظارت شود اعمال آن بر كه ينظارت حداكثر

 .شوديم ليتشك شهرستان و استان مركز، سطح سه در كه است اختالف حل ئتيه ،ياسالم يشوراها

 فيوظا از شوراها انحراف بريمبن اتيشكا به يدگيرس منظوربه شوراها، قانون (79) ماده براساس

 كرده ثابت تجربه .شوديم ليتشك اتيشكا به يدگيرس و اختالف حل تئيه نام به ييهائتيه ،يقانون

 و اندهبود مواجه جدي مشكالتي با جلسات تشكيل و هماهنگي زمينه در اختالف حل هايتئهي كه

 استحكام و انسجام از حقوقي هايرويه نبودن مسلط و ايقوه بين ماهيت دليلبه آنها تصميمات

 بر نظارت مشخص سازوكار» گويه به شوراها اعضاي پاسخ بارهاين در است. نبوده برخوردار چنداني

 كه معتقدند امر اين به شوراها اعضاي عبارتيبه .اندهكرد مخالفت درصد 33 حدود «دارد وجود شوراها

 صورت در شوراها اعضاي كه باشد دليل اين به شايد اين دارد. وجود شوراها بر نظارت كافي ازهاندهب
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 فعلي رويه تغيير به ايليتم چندان لذا و گيرند قرار كنترل تحت گذشته از بيش فعلي، سازوكار اصالح

 مشخصي فرآيند كه معتقدند كارشناسان اكثريت شهر شوراهاي اعضاي نظر برخالف  اما ،اندهنداشت

 ندارد. وجود شوراها مصوبات و عملكرد بر نظارت براي

 از يكي ديترديب شهرداران انتخاب مديريتي: ثباتيبي و شهرداران انتخاب هايچالش .6

 انجام مطالعات اما است. شهر ياسالم يشوراها ميتصم و وظيفه نيمهمتر ديگر عبارتيبه و يديكل اراتياخت

 با مواقع بيشتر در ها(استان مراكز و بزرگ يشهرها در خصوص)به شهرداران انتخاب كه دهديم نشان شده

 از جيتدربه شهردار تيريمد عمر طول كه شده موجب امر همين است. بوده همراه يينظرهااختالف و چالش

 و تياهم به توجه با سطح اين در مديريتي ثباتيبي ابد.ي كاهش بزرگ يشهرها به كوچك يشهرها

 يهااستيس و هايمشخط ياجرا لزوم و مشكالت و مسائل يدگيچيپ بزرگ، يشهرها اداره تيحساس

 شوراها اعضاي از صددر 60 حدود بارهاين در است. كنندهنگران ،يشهر معضالت و مسائل حل يبرا پيوسته

 خود عملكرد شوراها اعضاي يعبارتبه .اندهكرد عمل موفق توانمند شهرداران انتخاب در شوراها كه ندمعتقد

 مرحله در و متوسط را شوراها عملكرد گويه اين به پاسخ در ارشناسانك اما .اندهدانست موفق زمينه اين در را

 صحيح استيضاح درباره شد پرسيده آماري جامعه از زمينه اين در كه ديگري سؤال .اندهدانست ضعيف بعد

 كارشناسان درصد 63 اما اندهبود زمينه اين در خود موفق عملكرد به معتقد شورا اعضاي كه بوده شهرداران

  .اندهنداشت موفقي كارنامه شوراها زمينه اين در كه بودند معتقد

 

 هاشهرداري ناپايدار درآمدي منابع و شوراها مالي استقالل عدم ب(

 يبرا داريپانا يدرآمد منابع نيهمچن و شوراها يمال استقالل عدم تمركز، عدم نظام در مهم لئمسا از

 :باشديم هايشهردار

 و خود اهداف بيتعق توان يمال استقالل بدون رمتمركز،يغ ينهادها شوراها: مالي استقالل عدم .1

 از ـ رمتمركزيغ ينهاد عنوانبه ـ شوراها يمال ينسب استقالل نيابرابن ندارند. را شيخو يهارسالت به عمل

 به لحاظ اين از و ندارند مستقل درآمد شهر يشوراها ايران در اما است. ياتيح اريبس يمركز دولت

 عدم كه معتقدند شوراها اعضاي از درصد 52 حدود گويه اين به پاسخ در باشند.مي وابسته هاشهرداري

 باشد.مي درصد 71 كارشناسان آماري جامعه براي عدد اين است. بوده گذارتأثير آنها عملكرد بر يمال استقالل

 محلي حكومت گيريشكل الزامات از يكي :هايشهردار يبرا داريپا يدرآمد منابع نبود .2

 در فضا فروش اخير هايسال در .است مالي استقالل زمينه در هاشهرداري توانايي كارآمد، و مقتدر

 منابع جزء گفت ديبا اما ،داديم قرار هايشهردار ارياخت در يفراوان يمال منابع اگرچه شهر سطح

 بافت بر يفراوان يهابيآس آن عوارض و يمنف يامدهايپ كه ديآيم حساببه ناسالم و داريناپا يدرآمد

 كه گويه اين به مثبت پاسخ شوراها اعضاي درصد 39 حدود بارهاين در .كنديم ليتحم شهر ساختار و
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 «باشدمي شهري مديريت ساختار در فساد بستر نيمهمتر ساخت پروانه ياعطا و نيزم يكاربر رييتغ»

 اند.بوده موافق كامالً يا و موافق گويه اين با كارشناسان درصد 65 حدود ديگر ازسوي .اندهداد

 

 ييتمركززدا به دولت ليتما عدم ج(

 تيفعال به جامعه يعموم بخش در كه يكاركنان عمده حجم و است متمركز ران،يا يادار نظام

 بهداشت، آموزش، مانند روستاها و شهرها ياصل خدمات هكنندنيتأم دولت هستند. يدولت ،اندمشغول

 و اطالعات بدون يافراد ران،يمد از ياريبس چشم در شوراها، اعضاي رونيااز است. سيپل و تيامن

 نيا كرد. تحمل را آنها توانيم تنها حاضر طيشرا در كه شونديم يتلق اجرا و تيريمد در يكاف هتجرب

 و شورا اعضاي اكثريت خصوص اين در ابد.ي تنزل اريبس شوراها اراتياخت تا شوديم سبب يتلق

 قدرت از نهاد اين و نبودهآميز موفقيت شوراها طريق از قدرت توزيع كه ندمعتقد امر اين به كارشناسان

 .نيست برخوردار چنداني

 

 پيشنهادي راهكارهاي

 شهردار، انتخاب نظارت، قانون، اصالح حوزه در گزارش شنهادهاييپ فوق، توضيحات براساس

  باشد:مي پايدار درآمدهاي كسب و واقعي ييتمركززدا

 و فيوظا الت،يتشك قانون خصوصبه شوراها به مربوط نيقوان اصالح در شوراها: قانون اصالح -

 شوراها، يحقوق تيشخص قيدق و شفاف حيتصر ،شهرداران انتخاب و كشور ياسالم يشوراها اتانتخاب

 شده، واگذار فيوظا انجام در شوراها قدرت و ارياخت ينيبشيپ شوراها، مصوبات مؤثر ياجرا ضمانت

 .شود ينيبشيپ ديبا شوراها مصوبات بر كارآمد نظارت يچگونگ نييتع و مداوم و قيدق يحسابرس

 ارتباط در توانديم كه ديگري مهم مسئله آنها: مصوبات و شوراها بر نظارت سازوكار اصالح -

 اين در .ستنهادها نيا به نسبت يمركز دولت نظارت باشد مطرح شوراها بر حاكم يحقوق نظام با

 انحالل و اعضا تيعضو سلب در هائتيه نيا مطلق ارياخت و اختالف حل يهائتيه بيتركرابطه 

 ليتشك را رمتمركزيغ ينهادها يوجود فلسفه كه نهادها نيا استقالل با تواندينم كه راهاستشو

 مسئله .كنديم ليتبد يمراتبسلسله قالب به قيمومتي شكل از را هانظارت و باشد سازگار ،دهديم

 امكان و است ييقضا يامر كه است آن به يدگيرس و يقانون فيوظا از شوراها انحرافات صيتشخ گريد

 .رسديم نظربه موجه شتريب ييقضا محاكم در آنها به يدگيرس

 بيانگر اسالمي شوراي دوره چهار برگزاري تجربه شهرها:كالن در شهردار مستقيم انتخاب -

 ثباتيبي شوراها، اعضاي بين شكاف ايجاد قابليت كه است موضوعاتي از يكي شهردار انتخاب است اين

  كند.مي فراهم را شاناصلي رسالت و كاركرد از شوراها شدن دور و جويانهرانت ارتباط تشديد مديريتي،
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 تعارض موجب كه ايشيوه با البته شهرهاكالن در حداقل مردم توسط شهردار مستقيم انتخاب روازاين

 اجراي و شهرداران مديريت طول بيشتر تداوم و ثبات موجبات تواندمي نگردد، شوراها اعضاي با

 شهروندان از كه ديگري نظرسنجي قيتحق يهاافتهي ليتحل براساس آورد. فراهم را هابرنامه رانهمقتد

 از شهردار كه شتنددا ليتما انيپاسخگو از درصد 5/68 ،شد انجام نفري 400 نمونه حجم با تهراني

 هك دارند ليتما زين درصد 5/4 و شهر يشورا قيطر از درصد 25 شود، انتخاب مردمرأي  قيطر

 (.1391 ،تهران شهرريزي برنامه و مطالعات )مركز شود انتخاب دولت قيطر از شهردار

 در يمحل جوامع ييتوانا به ييتمركززدا برنامه تيموفق ها:يشهردار يدرآمد نظام اصالح -

 البته دارد. يبستگ آنها به شده محول وظايف و كاركردها انجام يبرا ازين مورد يمال منابع به يابيدست

 وجه چيه به يمركز دولت كه بدانند و دارند نگه متوازن را خود بودجه ديبا يمحل يهادولت هيكل

 يهادولت يبده دينبا زين يمركز دولت .گرفت نخواهد برعهده را آنها نشده يزيربرنامه يهايبده

 استيس تخاذا ايران در اما .رديبگ عهدهبه شونديم يمشكل نيچن دچار يمباالتيب با كه را يمحل

 نهاد نيا نمسئوال تاشد  باعث ديجد يمال منابع فيتعر بدون دولت از هايشهردار يمال استقالل

 كنند. اقدام شهر اداره جهت خود ازين مورد بودجه نيتأم يبرا تراكم() شهر فروش به ،يشهر تيريمد

 گسترده راتييتغ ادجيا با و دهيبخش رونق شهرها سطح در را يمستغالت يدارهيسرما فرآيند نيا

 كرده خلق را يطيمحستيز ژهيوبه مختلف ابعاد در يجد يهاچالش ،يشهر يفضاها در نامطلوب

 و ازمندين شهر نهيبه تيريمد يبرا هايشهردار يدرآمد نظام اصالح جهت ييراهكارها رونيااز است.

 به ياتيمال يآمدهادر از يبخش اختصاص به توانيم راهكارها نيا ازجمله .باشديم يضرور

 يالگو اتخاذ كشور، ياقتصاد تيوضع و يشهردار ازين با متناسب هااتيمال و عوارض وضع ،هايشهردار

 و مشاركت شيافزا ،يريپذتيمسئول و ييپاسخگو ت،يشفاف برمبتني يشهر كارآمد يحكمران مطلوب

 و مولد يگذارهيسرما بر كيدتأ ،يمحل اقتصاد كوچك يوكارهاكسب از يريگبهره ،يمردم يهاتيحما

 تا باشد مستقل هاشهرداري از نيز شوراها منابع و بودجه تا دارد ضرورت ديگر ازسوي .كرد اشاره ....

  شود. حفظ نهاد اين مستقل گيريتصميم و نظارت توانايي

 را شهر يشورا دينبا يمركز حكومت :يشهر جامع تيريمد جاديا و واقعي زداييتمركز -

 موجود، يحقوق نظام در .كند عمل او يدستورها به فقط تا باشد داشته انتظار او از و بداند خود ركارگزا

 يمحل مقامات عمل در اما ،شده رفتهيپذ يمحل يشوراها قالب در يمحل تمركز عدم ويژهبه تمركز عدم

 به آنها ليتبد و اهاشور تيتقو يراهكارها از يكي بنابراين هستند. يادار و يياجرا الزم اراتياخت فاقد

 و هايشهردار به يياجرا يهادستگاه از يواگذار قابل يهايتصد يبررس كارآمد و مقتدر يشوراها

  است. يشهر جامع تيريمد جاديا
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 مقدمه

 تردهيچيپ يفرهنگ -ياجتماع روابط ت،يجمع شيافزا و شهرها توسعه و رشد واسطهبه امروز يايدن در

 يمحل يواحدها به هاتيمسئول و اراتياخت يواگذار قيطر از ايدن مختلف يشورهاك رونيااز است. شده

 اساس اين بر .اندكرده توجه ييروستا و يشهر توسعه موضوعبه  امور، اداره در مردم تكمشار تيتقو و

 است يزكمر دولت هيناح از شهرها اداره ردنك كيراتكدم استيس نشانگر يمحل يهاومتكح ليكتش

 تيريمد و قدرت عيتوز به يدولت زكمتمر تيريمد از يمحل تيريمد يالگو رييتغ از تياكح شوراها تيتثب و

 .دارد يمردم گسترده

 يفايا مختلف الكاش به ايدن يشورهاك يتمام در باًيتقر امروزه هك هستند يتيواقع يمحل يهاومتكح

 به كمك هدف با توسعه درحال يشورهاك ژهيوبه و مختلف يشورهاك در نهادها اين .كنندمي نقش

 دنبالبه مركزي يهاومتكح ،يعبارتبه اند.شده نهاده انيبن ياجتماع و ياقتصاد توسعه يهابرنامه

براي  يمحل يهاومتكح .هستند توسعه فرآيند عيتسر و تسهيل يبرا يمحل يهاومتكح از گيريبهره

 و يمحل طيشرا با هابرنامه قيتطب ،لهيوس ينبد هككوشند مي خدمات، تيريمد در افراد تكمشار شيافزا

 (.United Nations,1996:4)شود مي فراهم مردم ازسوي هابرنامه رشيپذ

 ل،ي)برز ياساس قانون واسطهبه هك دارد اشاره يخاص يهاتيهو اي نهادها به 1يمحل ومتكح

 يعاد نيقوان متحده(، االتيا و اي)استرال يالتيا قانون سوئد(، ژاپن، ا،يتاليا هند، فرانسه، ،كدانمار

 خدمات از يامجموعه تا شوديم سيتأس ن(ي)چ يياجرا فرمان اي شورها(ك اغلب و ايتانيبر لند،يوزي)ن

 اداره درواقع است. محدود نسبتاً ييايجغراف لحاظبه منطقه نيا ند.ك عرضه منطقه كي ياهال به را ژهيو

 عنوانبا  ملت، منتخب ينهادها توسط ييروستا و يشهر مناطق يخدمات و يفرهنگ ،ياقتصاد امور

 (.Anvar shah, Sana shah, 2006:1) است گرفته نام يمحل ومتكح

 التيا كي اي و شورك كي ياسيس يبندميتقس يمحل ومتكح متحد، ملل سازمان فيتعر براساس

 وضع مچونه يمحل امور ياساس نترلك و شده جاديا قانون لهيوسبه هك است فدرال( ستميس )در

 آورنديم دستبه يمحل انتخاب با را خود تيموجود آن، كنندهاداره ئتيه هك دارد دست در را اتيمال

 يانتخاب توانيم را يمحل ومتكح ياصل يهاويژگي ف،يتعر نيا به توجه با (.340 :1387 ،يميمق)

 اقتدار از بعيتت شده فيتعر ساختار ،يمحل اسيمق در تيفعال چندگانه، يهاهدف با يسازمان بودن،

 (.342 همان:) برشمرد ياتيمال يگذارنرخ ستميس و يخودگردان ،يمل

 يبرا يمحل اناتكام و منابع از استفاده با محل مردم يركفهم و تكمشار توانيم را يمحل ومتكح

 (.118 :1381 ،ينيحس ي)نجات دانست قانون چارچوب در محل يآباد و عمران و يعموم خدمات نيتأم

                                                 
1  . Local Government 
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 به محل مردم نظر با را يمحل امور طرف كي از هك امعن نيبد دارد. دوگانه يتيخاص يمحل ومتكح درواقع

بايد  و است يزكمر ومتكح ندهينما جهاتبرخي  از يطرف از و دهديم انجامكرده  مقرر قانون هك يبيترت

 (.10 :1349 خوشبو، )دانش دينما اجرا محل سطح در را يزكمر ومتكح يعموم استيس

 عضو كي اي و دولت از قسمت كيعنوان به يمحل ومتكح گفت بايد باال تعاريف براساس

 ديبا يمحل يهاومتكح .ندكيم تيفعال يمحل نيمع قلمرو در هك است يمل يهابرنامه كنندههماهنگ

 ستهيرنگ يزكمر دولت از ياشاخه اي شعبهعنوان به دينبا و باشند يذات يخودمختار از يادرجه يدارا

 (.71 :1392،يسي)و است يزكمر ومتكح برابر در قدرت تعادل دنبالبه يمحل ومتكح شوند.

 طول در اما ،شونديم محسوب يردولتيغ و يعموم نهاد كي هرچند يمحل يهاومتكح گريد يعبارتبه

 تومكح ازسوي و ليكتش يمل نيقوان براساس نهادها نيا رايز آن. عرض در نه و دارند قرار دولت

 ينسب استقالل از يمحل امور اداره در يمحل يهاومتكح .شونديم شناخته تيرسم به يزكمر

 را شورك االتباعالزم نيقوان ريسا و ياساس نيقوان بتوانند هك يحد به املك يخودمختار اما برخوردارند،

 (.118-119 :1388 نژاد، بي)حب ندارند ند،ينما نقض

را  آن از يبخش حداقل هك است يادار -ياسيس ياسازه يحلم ومتكح گفت توانمي نهايت در 

 تيريمد يبرا يزكمر ومتكح ليذ وليدارند،  مستقل حقوقي شخصيت واند كرده انتخاب شهروندان

 آن يقانون سند نيباالتر از را خود تيمشروع معموالً و دننكيم تيفعال خاص منطقه كي يعموم امور

 .نداردهك افتيدر ياساس قانون يعني شورك

 

 محلي حكومت تشكيل الزامات .1

 استفاده و مشكالت حل هايشيوه از يكي عنوانبه ييززداكتمر براساس محلي حكومت تشكيل امروزه

 بوده جهت بدين يمحل يهاسازمان ايجاد است. گرفته قرار توجه مورد محلي سطح در هاقابليت از بهتر

 خود به مربوط محل معضالت و مسائل و اتيمقتض از هك ياگسترده و عيوس شناخت با نهادها نيا هك

 در را محل مردم نظر اًيثان ،كنند اقدام امور نيا فصلوحل در نهيبه و احسن نحو به اوالً بتوانند دارند،

 الزم ارياخت و تيصالح قانونگذار هك است نيا مستلزم امر نيا دهند. دخالت خودشان امورات تيريمد

 در جز را امور نيا تيريمد در يزكمر دولت دخالت و داده قرار ييشناسا مورد هاانسازم نيا يبرا را

 اب كامل ييآشنانا دليلبه يزكمر دولت هك است نيا بر فرض رايز برساند. حداقل به يياستثنا موارد

 .ندك تيريمد نهيبه صورتبه زين و محل مردم نظر مطابق كامالً را امور نيا تواندينم يمحل اتيمقتض

 يملزومات ازمندين ،ييززداكتمر باب در يقانونگذار و ياستگذاريس هرگونه هك است نيا مهم تهكن

 :باشدمي زير قرار به

 و ندارد وجود باشد، صادق شورهاك همه در هك ييززداكتمر يبرا يجامع اريمع و الگو چيه (الف
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 امروزه امر نيا .رديگ قرار نظر مد شورك هر ياقتصاد و يفرهنگ ،ياسيس ،يخيتار خاص زاتيتما ديبا

 رند.يقرارگ مدنظر ديبا هاتفاوت هك درآمده يهيبد يامر صورتبه

 ارياخت ليتحو به جيتدربه و آغاز 1ييزدامكترا با ديبا هك است يطوالن يفرآيند ييززداكتمر (ب

 شود. منتج

 نندك نظارت آن بر و تيحما انيجر نيا از هك شود جاديا يينهادها ديبا مجلس و دولت در (ج

(Cheema and Rondinell,2007:3). 

 كارآمدتر يمرانكح به ورود موجب خودخودبه ز،كتمر عدم فرآيند شدن اجرايي صرف البته

 در فساد شيافزا به توانديم ييززداكتمر نهيزم در ارآمدكنا يراهبردها اتخاذ قتيحق در .بود نخواهد

 را خود رانت برمبتني ارتباطات زمينه آسوده ياليخ اب يمحل مورانأم و شده منجر كشور يك كل

 و مناسب يزمانبند درست، اجزاي به شهيهم موفق ييززداكتمر گفت بايد بنابراين .كنند فراهم

 يمحل و يمل ومتكح سطوح در متعهدانه و يقو ياسيس رابطه بدون و دارد ازين شيآزما يمقدار

 قدرت، ميتسه به قادر و ليما ديبا يومتكح مسئوالن بد.اي ادامه اي شود اجرا يآسانبه تواندينم

 ومتكح ميمستق نترلك از خارج يهاگروه تكمشار ديبا ياسيس رهبران باشند. يمال منابع و اراتياخت

 يزكمر يساالروانيد هايسازمان رند.يبپذ تيريمد وريزي برنامه در را غالب ياسيس حزب اي يزكمر

 باشند ليما ديبا زين هاوزارتخانه مسئوالن باشند. متعهد آن به و ردهك ينبايپشت ييززداكتمر از ديبا

 تيظرف جاديا در و نندك منتقل يمحل يهاسازمان به دادنديم انجام قبالً هك را ييردهاكارك از يمقدار

 يزمان فقط ييززداكتمر هك است آن بيانگر تجربه نند.ك كمك يمحل مسئوالن بهآنها  مؤثر انجام

 با يمحل يدولت مسئوالن و شوند يطراح يدرستبه هااستيس هك شود انجام مؤثر طوربه اندتويم

 يك را (يمحل سطوح به اراتياخت ضيتفو) يمحل يبخشقدرت ،يمل ياسيس رهبران و باشند تيفاك

 واقعاً هك نندكيم كمك ييززداكتمر به يصورت در يمحل ينهادها د.يتهد يك نه نندك يتلق تيمز

 نيا اگر (.باشد محدود هك قدر هر نفوذشان قلمرو و فيوظا هدامن حدود در) باشند ريگميتصم يانهاده

 نندك فايا شهر و استان يومتكح مقامات يبرا يمشورت نقش فقط و داشته يفاتيتشر هجنب صرفاً نهادها

 داشت واهندنخ ييززداكتمر بر يتأثير باشند، نداشته مردم از اتيمال گرفتن جز يارياخت چيه اي و

 فايا را يمحل انحصارات يبرا دالل نقش و ببرند سود يخانوادگ و يافهيطا روابط از هكنيا آن از بدتر)

 و شفافيت ديبا ندك كمك ساالرمردم يمرانكح توسعه به ييززداكتمر هكنيا يبرا همچنين (.نندك

  .ديآ وجودبه يمحل سطح در ييپاسخگو

 به رسيدن براي يخوب شروع نقطه تواندمي جهاني نكبا گزارش براساس ريز يهاهيتوص

 :دهد ارائه تمركززدايي

                                                 
1. Deconcetration 
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 ؛يمحل دولت يهاتيمسئول روشن و شفاف حيتصر -

  را شيخو يهاتيمسئول بتواند هك ياگونهبه يمحل دولت به يفكم اراتياخت و قدرت ياعطا -

 مستلزم ديبا ييززداكتمر هترب عبارتبه)كند  تيريمد يزكمر دولت از مستقل و اثربخش صورتبه

 (؛باشد يزكمر قدرت فيوظا ميتقس صرفاً هكنيا نه و قدرت يقيحق يواگذار و ضيتفو

 ؛يفكم يانسان و يفن ،يمال منابع به يمحل دولت يتوانمندساز -

 ؛يزيربودجه تيشفاف يبرمبنا اعتماد قابل يحسابدار يهانظام يسازادهيپ و توسعه - 

 ؛اوشگرك و مستقل يحلم رسانه كي توسعه -

 نظر ريز را يمحل دولت يهاتيفعال هك ياگونهبه ،يمدن جامعه يهاسازمان توسعه به قيتشو - 

 .باشند داشته

 ردكـ عمل بـه  نسـبت  بتواننـد  شـهروندان  عموم آن قيطر از هك بازخورد يارهاكسازو يسازادهيپ -

 از اسـتفاده  و شـهر  يشـورا  لسـات ج مـنظم  و مسـتمر  ليكتشـ  يعنـ ي ؛نـد ينما نظـر  ارائه يمحل دولت

 (.374-373 :1383 رخواهان،يخ و يدري)م يمحل دولت ينظرسنج اي يازدهيامت يهاارتك

 باشند: برخوردار ريز شرط پنج از ديبا حداقل يمحل يهاومتكح دارند اعتقاد نويسندگان برخي

 با و باشد شتهدا خود پوشش ريز را ياشده فيتعر ييايجغراف محدوده ديبا يمحل ومتكح هر -

 و فاكخود فهيوظ نيا در و بخشد سامان روشن و مدون نيقوان قالب در را محدوده آن امور اقتدار

 باشد. خودبسنده

 مختص و مشخص كامالً نيقوان از يامجموعه قيطر از يمحل ومتكح اقتدار و ارياخت طهيح -

 .شوديم فيتعر ،آورديم فراهم را يمحل ومتكح اقتدار اعمال انكام درواقع هك يمحل ومتكح

 ازين سبك يبرا ياوهيش ريتقد هر به اي اتيمال عوارض، ينوع نييتع به مجاز يمحل ومتكح هر -

 يوابستگ بدون هم آن خود، فيوظا ياجرا به شهروندان مقابل در تا است مستقل صورتبه خود يمال

 گمارد. همت يگريد نهاد اي ارگان به

 مرتبط يهاارگان ريسا و بخشديم تيمشروع دانب هك دارد يانتخاب ياديبن يمحل ومتكح هر -

 از ديبا خود فيوظا يفايابراي  يمحل ومتكح هر .سازديم آن مقابل در ييپاسخگو به موظف را

 با موظفند مرتبط يهاسازمان ريسا و رديگ بهره مرتبط يهاارگان و نهادها ريسا مالك و تمام ياركهم

 (.92-94 :1379 ران،ي)پكنند  ياركهم آن

 سرييك به پايبندي لزوم ،مؤثر تمركز عدم به رسيدن براي گفت بايد باال يهاويژگي براساس

 بين صحيح ارتباط ايجاد ،يمحل ومتكح گاهيجا به توجه بين اين در .است ضروري هاهمؤلف و الزامات

 يحقوق تيشخص ،يمحل يهابودجه نيتأم يچگونگ مركزي، دولت نهادهاي و شهرداري و شوراها

 ،يمال استقالل از يبرخوردار درواقع .دارند تياهم يهنجارگذار تيصالح و يادار استقالل مستقل،

 ينهادها است الزم رونيااز .است لمهك قيدق يمعنا به ييززداكتمر طيشرا از يهنجارگذار و يادار

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _________________________________________________  

 

 

12 

 قدرت مراتبلهسلس در يريگميتصم و يمال استقالل يدارا و خودگردان ينهادها عنوانبه يمحل

 نيا بر هك ينظارت امانيست،  نظارت نبود يمعنا به موضوع نيا البته .باشند داشته قرار يزكمر ومتكح

 يمحل يهاومتكح فيوظا محدوده همچنين .است متفاوت رد،يگيم صورت ياجتماع -ياسيس ساختار

 اراتياخت از طهيح نيا در و باشد يمحل يياجرا امور هيلك در نهادها نيا تيصالح اصل برمبتني ديبا

 ... و يزيربرنامه ،ونقلحمل ،يسازجاده ،پرورش و آموزش سالمت، و بهداشت مانند يامور در يعيوس

 يواضح فيتعر يمال يردهاكارك ديبا باشد زيآمتيموفق هكنيا يبرا ييززداكتمر و باشند برخوردار

 د.شون هماهنگ ومتكح مختلف سطوح انيم در و باشند داشته

 

  مسئله بيان .2

 توجه با روستا و شهر ياسالم يشوراها رسديم نظربه شد ارائه يمحل حكومت از كه يفيتعر براساس

 و امكان كه هستند ينهاد اماباشند، مي يمحل حكومت يژگيو اطالق فاقد هنوز موجود نيقوان به

 از ياريبس مانند روستا و شهر يماسال يشوراها ليتشك از هدف درواقع دارند. را امر نيا تحقق تيظرف

 خود سكونت محل به مربوط امور اداره در مردم مشاركت گسترش و يمحل ومتحك توسعه ،كشورها

 ليتشك از هدف .دنرويم شماربه مردم تيحاكم و ساالريمردم مظاهر از شوراها معنا نيا در باشد.يم

 ده، )از آن سطح نيباالتر تا جامعه سطح نيترنييپا از است، امور اداره در مردم دادن شركت شوراها

 ،كننديم يزندگ آن در كه يمحل و شهر امور اداره به مردم تا كشور( تا استان ،شهرستان بخش، شهر،

 نهيزم قيطر نيا از ن،يا برعالوه كنند. تيمسئول و تيشخص احساس آن به نسبت و شوند عالقمند

 مشكالت و مسائل و شوديم فراهم هاگروه و افراد ههم يبرا يمل و يمحل سطح در گفتگو و بحث

 ،يمؤتمن ييطباطبا) شوديم دايپ سازنده و مناسب يهاحلراه آنها يبرا و مطرح يروشن به ياجتماع

1381: 98.)  

 ياسيس مقامات يبرخ يجد توجه مورد انقالب يروزيپ از پس بالفاصله يمحل يشوراها لكيتش

 ورود در يمهم نقش هك ردك اشاره يطالقان دمحموديس ...اتيآ به ديبا افراد نيا نيمهمتر از گرفت. قرار

 اصل يك را شورا او داشت. ديجد نظام يادار و يحقوق يساختارها به امور اداره ردنك يمحل دهيا

 هر و باشد ييشورا ينهاد ديبا اسالم نظر از و قرآن منظر از هك بود اعتقاد نيا بر و دانستيم يمترق

 از يكي رونيااز .(191:1382 ،يرابوالقاسمي)م باشند داشته شورا ارشانك در ديبا يگروه هر و دهكده

 سيتأس ،1357 سال در ياسالم انقالب وقوع از بعد شورك ياجتماع -ياسيس عرصه در مهم تحوالت

 افت،ي راستقرا ياساس قانون بيتصو از قبل و انقالب يروزيپ از پس بالفاصله هك بود ياسالم يشوراها

 كه نهادي روايناز .بود 1377 سال در روستا و شهر ياسالم يشوراها انتخابات نياول يبرگزار اما

 شد. مواجه تشكيل براي ساله بيست تقريباً ياوقفه با است اساسي قانون هفتم فصل موضوع
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 به يلم تيريمد حوزه در ييززداكتمر تا گرفته لكش روستا و شهر ياسالم يشورا اساس اين بر

 با اما  شود. اجرايي و عملياتي هاتوانمندي و قابليت از گيريبهره تيتقو ردكيرو با محلي يهاحوزه

 هك گفت توانيم ،گذرديم رانيا در روستا و شهر ياسالم يشوراها عمر از هك يادوره چهار يبررس

 آميزيموفقيت عملكرد و اندشده مواجه هدف نيا به دنيرس در يجد ييهاچالش و التكمش با شوراها

  .اندهنداشت

 پس رانيا ياسالم يجمهور در شهر ياسالم يشوراها نهاد التكمش به گزارش نيا راستا نيا در

 به ،مسئله نيا شناسيبيآس با تاكوشد مي گزارش نيا درواقع .است پرداخته آن عمر از دوره چهار از

 ردنك توانمند و تيتقو با و افتهي دست مؤثر ييززداكتمر يچگونگ به دنيرس يبرا ييارهاكراه ارائه

 ياجتماع و يفرهنگ ،ياقتصاد از اعم يمحل يهابرنامه در مردم تكمشار شيافزا سازسبب شوراها،

 شور،ك امور اداره يهانهيهز آوردن نييپا ،ندكيم هيتوج را حاضر پژوهش ضرورت آنچه شود.

 و هدف با مطابق شوراها تيوضع فيلكت نييتع تينها در و دولت يسازكوچك ن،يقوان يسازشفاف

 است. اساسي قانون در هاآن يوجود فلسفه

  

 تحقيق روش .3

 در است. تحليلي -توصيفي باشد،مي كاربردي تحقيقات جزء هدف نظر از كه تحقيق اين انجام روش

 است. شده استفاده پيمايشي و ايكتابخانه روش دو از نياز مورد اطالعات گردآوريبراي  گزارش اين

 امر اينبراي  اند.آمده دستهب يشيمايپ مطالعه قيطر از پژوهش ازين مورد اطالعات و هاداده از يبخش

 يآورجمع از پس و شده تهيه ساخته محقق پرسشنامه روايناز است. شده استفاده پرسشنامه روش از

 شده گرفته بهره هاافتهي يبررس و بحث و پردازشبراي  يآمار يافزارهانرم ازالزم  اطالعات و هاداده

   است.

 شوراهاي ردكعمل ياصل محور چهار در يعني ،موضوع يراستا در ايپرسشنامه ابتدا گزارش نيا در

 براي وشد  يطراح درآمدي منابع تينها در و زكتمر عدم مقررات، و نيقوان در شوراها گاهيجا شهر،

 وجود با ق،يتحق 1روايي سنجش براي روايناز شد. داده قرار انصاحبنظر اريختا در آزمونشيپ ياجرا

 23 ارياخت در يينها پرسشنامه آن، چندباره شيرايو و پرسشنامه يطراح در فراوان ممارست و دقت

 و رديگ انجام آزمونپيش مرحله ارك نيا با تا گرفت قرار شهر يشورا اعضاي و ارشناسانك شامل نفر

 تا شد خواسته انيپاسخگو ازدر ضمن  رد.يگ قرار سنجش مورد قيتحق روايي واقعدر و هاهيگو روايي

 هيحاش در آنها يبنددسته و چينش نحوه و تسؤاال درباره را خود شنهادهاييپ و انتقادها ،هانظر

                                                 
سنجد. گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را ميدهد كه ابزار اندازهي( به اين سؤال پاسخ مValidityمفهوم روايي ) .1

 هاي حاصل از آن اطمينان داشت.دقت دادهتوان بهگيري نميبدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه
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 بخش سه شامل شد، ارائه انيپاسخگو به آزمونپيش مرحله در هك ياپرسشنامه نند.ك لحاظ پرسشنامه

 با ييآشنا و درآمدي منابع ز،كمتمر نظام شوراها، ردكعمل يعني گزارش ياصل مفهوم چهار هك بود

 داد.يم قرار سنجش مورد را شوراها حقوقي گاهيجا

 تشكيالت، قانون (71) ماده براساس شهر اسالمي شوراهاي عملكرد به مربوط هايگويه تدوين

 انتخاب چونهم مواردي بر هاگويه قسمت اين در است. بوده كشور المياس شوراهاي انتخابات و وظايف

 ،امور اداره در مردم دادن مشاركت ميزان ،يشهر نيازهاي و كمبودها رفع و شناخت ،توانمند شهرداران

 بر نظارت ،الزم مقررات تصويب و شهر امور اداره حسن بر نظارت ،شهرداري هايپروژه اجراي بر نظارت

 و نمسئوال با همكاري ،شهرداري معامالتي و مالي امور حسن بر نظارت ،شورا مصوبات تدرس اجراي

 هر پايان در شورا هزينه و بودجه انتشار ،شهردار صحيح استيضاح ،مختلف امور در اجرايي نهادهاي

  است. داشته تأكيد شهري خدمات نرخ منصفانه تصويب و مالي سال

 و اساسي قانون به توجه با و موجود هايپژوهش مطالعه براساس نيز حقوقي قسمت هايگويه

 در شوراها گاهيجا ،حقوقي شخصيت همچون مواردي بر قسمت اين در است. شده استخراج شوراها

 قانون در شوراها با مرتبط اصول از نگهبان شوراي تفسير شوراها، مصوبات اجرايي ضمانت ،اداري نظام

 آشنايي شهر، اسالمي شوراهاي وظايف حيطه ،شوراها باتمصو بر نظارت مشخص وكارساز ،اساسي

   است. شده تأكيد قوانين بودن شفاف و قانون با اعضا

 طريق از قدرت توزيع بودنآميز موفقيت بر نيز درآمدي منابع و تمركز عدم با مرتبط هايگويه

 پاسخگويي و فافيتش محلي، نهادهاي درآمدي منابع مركزي، و محلي نهادهاي وظايف تقسيم شوراها،

   دارد. تأكيد درآمدي منابع با مرتبط شده ايجاد فساد يا شده كسب درآمدهاي قبال در

  آمد: دستهب ريز جينتا هك است شده استفاده رونباخك يآلفا اريمع از پرسشنامه 1ييايپا يبررس يبرا

 

 پرسشنامه تست مرحله جينتا .1 جدول
 رونباخك يفاآل پرسشنامه در هيگو تعداد رهايمتغ

 934/0  16 شوراها ردكعمل

 789/0  18 شوراها حقوقي گاهيجا با ييآشنا

 632/0  6 متمركز سيستم و درآمدي منابع

 

 درآمد: ريز صورتبه پرسشنامه يينها شيرايو نهايت در

 

                                                 
پذيري را دارد كه رمشابه تا چه اندازه قابليت تكراگيري در شرايط ( داللت بر آن دارد كه ابزار اندازهReliabilityپايايي ). 1

+ 1چه به سان باشد و هر+ در نو1تواند بين صفر تا ترين ابزار براي آزمون آن ضريب آلفاي كرونباخ است. اين معيار ميرايج
 پذيري آن باالست.قابليت تكرار ،تر باشدنزديك
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 پرسشنامه يينها شيرايو .2 جدول

 پرسشنامه در هيگو تعداد رهاييمتغ

  12 شوراها ردكعمل

  11 شوراها حقوقي گاهيجا با ييآشنا

  8 متمركز سيستم و درآمدي منابع

 

 و ابهامات تا شد داده هاهيگو طرح نوع در يراتييتغ آزمون،پيش از حاصل نتايج براساس عالوهبه

 آنها طرح از هدف هك شد مطرح تيسؤاال زين پرسشنامه يانتها در .شود برطرف ياحتمال يهاييدوپهلو

 بيان نيهمچن و ندمؤثر شوراها ردكعمل بر ق،يتحق ياصل يرهايمتغ از ريغ هك است يعوامل سنجش

 از طيف دو را گزارش نيا يآمار جامعه باشد.يم مؤثر شوراها ردكعمل يارتقا بر هك شنهادهايييپ

 سراسر در 1شهر ياسالم يشوراها ياعضا تمام شامل كه دهدمي تشكيل پژوهش نظر مورد جامعه

  .ستشوراها با مرتبط يهاحوزه2 ارشناسانك و شورك

 ندارد؛ وجود اديز نهيهز و وقت صرف علتبه يآمار جامعه ياعضا همه يبررس انكام هك آنجا از

 شده انتخاب نمونه هكنيا يبرا شد. انتخاب يتصادف صورتبه يآمار جامعه از يانمونه قيتحق نيا در

 اينكه به توجه با خاطر نيهم به شد.يم دقت نمونه حجم انتخاب در ديبا باشد، يآمار جامعه معرف

 كوكران فرمول براساس ابتدا در بود، مشخص چهارم دوره يشوراها اعضاي با رابطه در ما آماري جامعه

  م:يپرداخت ذيل شرحبه نمونه جامعه تعداد انتخاب به

)1
.

(
1

1

.

2

2

2

2





d

qpt

N

d

qpt

n 

N= ((7193) شهر ياسالم يشوراها ياعضا ي)تمام 

n= نمونه( )حجم 

t= درصد( 95 نانياطم سطح نرمال عيتوز در ريمتغ )اندازه 

0/05=d نان(ياطم بي)ضر  

0/5=P جامعه( افراد در صفت )وجود  

0/5=q ( افراد در صفتنبود )جامعه  

                                                 
 مدت به مردم انتخاب اب و كرده شركت شهر اسالمي شوراهاي انتخابات در كه است فردي شهر اسالمي شوراي . عضو1

 .است درآمده شورا عضويت به سال چهار

 هم كه شوند انتخاب افرادي امكان حد تا كه است شده تالش اما نيست، باال موارد وضوح و سهولت به كارشناس . تعريف2

 كارشناسان حاضر، تحقيق در بنابراين. هستند ارتباط در آن با مستقيم صورتبه هم و دارند آگاهي و علم پژوهش موضوع به
 سازمان ها،استان شوراي عالي مجلس، كشور، وزارت اسالمي، شوراهاي مجلسهاي پژوهش مركز كارشناسان شامل

 موضوع مختلف ابعاد بر علمي لحاظبه كه مرتبط پژوهشي و دانشگاهي مراكز و شهرداري كارشناسان ها،دهياري
 .باشندمي دارند، اشراف اسالمي شوراهاي

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _________________________________________________  

 

 

16 

 قيتحق نيا نمونه جامعه تعداد است، بوده نفر 7193 با برابر يآمار جامعه حجم هكنيا به توجه با

 از دقيقي آمار اينكه به توجه با ديگر طرف از شد. نييتع نفر 364 با برابر رانكوك فرمول يابرمبن

 با مشورت و مطالعه با محقق ندارد، وجود كشور در شوراها زمينه در خبره و متخصص كارشناسان

 تبطمر كارشناسان با رابطه در نمونه جامعه براي نفر 100 انتخاب به تحقيق، روش امر در نامتخصص

 (.165 :1389 ا،ين)حافظ بپردازد مسئله تردقيق تحليل به متفاوت هايديدگاه برمبناي تا كردهاقدام 

 است: شده بيان زير جدول در هاگروه از كدام هر سهم كه شد نفر 464 نمونه جامعه كل نهايت در

 

  انيپاسخگو يآمار جامعه .3 جدول

 نمونه لك از آنان سهم يآمار امعهج لك تعداد انيپاسخگو مختلف يهاگروه

 364 7193 چهارم دوره شهر ياسالم يشورا ياعضا

 100 ؟ ارشناسانك

 

 صورتبه افراد پاسخگو، يهاگروه از دامكهر به يسهم اختصاص و نمونه حجم نييتع از پس

 پژوهش نيا در يآمار يهاداده ليتحل و هيتجز شد. عيتوز آنها نيب پرسشنامه و شده انتخاب يتصادف

  از شده يآورجمع يهاداده ليتحل و هيتجز يبرا همچنين است. شده انجام spss افزارنرم لهيوسبه

 پردازد،مي قيتحق يمفهوم مدل در موجود يهاريمتغ نيب يعلّ روابط يبررس به كه ياستنباط آمار

 نظرات كيكتف به و يلك تصوربه شوراها ردكعمل يبررس متغيره دو سطح در است. شده استفاده

 متغيرهاي از كيهر ميان روابط يدارامعن نيهمچن آمد. دخواه شهر يشورا ياعضا و ارشناسانك

 زين وابسته ريمتغ با مستقل يرهايمتغ از كيهر يگذارتأثير زانيم طورنيهم و وابسته متغير با مستقل

 يچگونگ يبررس براي شود.يم يبررس شهر يشورا ياعضا و ارشناسانك كيكتف به و يلك صورتبه

 در يتسؤاال شوراها ردكعمل سنجش يبرا و شده استفاده يانمونه كت يت آزمون از شوراها ردكعمل

 اديز يليخ نهيگز و يك نمره حائز مك يليخ نهيگز آنها در هك شده يطراح رتيكل ايدرجه پنج فيط

 هم در قيتحق يهاشاخص از دامكهر يهاهيگو Compute فرمان از استفاده با .است پنج نمره يدارا

 بهتر يامعن به باالتر نمره سبك بيترت نيا به .شد هيته شوراها ردكعمل يهاشاخص و شده ادغام

 ردكعمل شاخص از شده سبك نمره ديبا اتيفرض آزمودن يبرا حال شوراهاست. ردكعمل ردنك يابيارز

 هك آنجا از اما ،داد قرار سهيمقا مورد باشد، مطلوب تيوضع نشانگر هك استاندارد مقدار يك با را شوراها

 نمرهعنوان به 3 نمره يعني ،يادرجه پنج فيط نمره نيانگيم از نبود دسترس در اينمره نيچن

 شد. استفاده سهيمقا اريمع و استاندارد
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 گذارتأثير هايچالش و شهر اسالمي شوراهاي عملكرد .4

 نهاد، اين گيريشكل آغاز از سال 17 گذشتبا  و شده تشكيل 1378 سال از شهر اسالمي شوراي

 شهر شوراهاي عملكرد ارزيابي براي گزارش اين در .باشدمي آن عملكرد بررسي براي خوبي زمان

 نتايج و گرفته قرار بررسي مورد چهارم دوره شهر شوراي اعضاي و كارشناسان متفاوت هايديدگاه

 :است ذيل شرحبه پيمايشي

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean سمت

 03720. 69198. 3.5308 364 عملكرد شهر يشورا عضو

 05292. 52923. 2.6275 100 عملكرد ارشناسك

 

 

One-Sample Test 

 سمت

Test Value = 3 

t Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 يشورا عضو

 شهر
 6040. 4577. 53083. 000. 345 14.269 عملكرد

 2675.- 4775.- 37250.- 000. 99 7.039- عملكرد ارشناسك

 

 شوراها ردكعمل شاخصاز  يانمونه كت يت آزمون جينتا .4 لجدو

 نيانگيم سمت شاخص
 كمال

 سهيمقا

 با اختالف

 نيانگيم

 اريمع

 T مرهن
 درجه

 يآزاد

 سطح

 **يدارامعن

 جهينت

 آزمون

 ردكعمل

 شوراها

 0/0 99 -7.039 -373/0 3 2.267 ارشناسك

 دارامعن

 بودن

 اختالف

 عضو

 يشورا

 شهر

3.530 3 530/0 14.269 345 0/0 

 دارامعن

 بودن

 اختالف

** P>0.05 

 

 نيانگيم با اعضا، خود نظر زا شوراها ردكعمل شاخص شود،يم مشاهده باال جدول در هك طورهمان 

 استاندارد نيانگيم باداري معنا اختالف 0.000داري معنا سطح و (T= 14.269) نيهمچن و 3.530
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 شاخص اما است. شده يابيارز مطلوب و مثبت است، آن از باالتر هك آنجا از و دارد (3 )نمره نظر مورد

 بوده 0.000 يدارامعن سطح و (T= -7.039) و 2.267نيانگيم با ارشناسانك نظر از شوراها ردكعمل

 شاخص تيوضع هك آنجا از است. شده دهيسنج 0.05 سطح در باال شاخص هك است ركذشايان  است.

 شوراها ردكعمل از آنها يابيارز نيبنابرا بوده، سهيمقا كمال از ترنييپا ارشناسانك نظر از شوراها ردكعمل

  است. ترهنانيبواقع نظربه هك بوده يمنف

 تواننمي كه اندهشد مواجه هاييچالش با گذشته هايسالطي  شوراها گفت بايد اساس اين بر

 در شوراها مشكالت به توانمي بارهاين در دانست. محلي هايحكومت با رديفهم و تراز در را آنها

 ساختار و شهرداري براي پايدار درآمدي منابع نبود و شوراها مالي استقالل عدم ،مقررات و قوانين

 كرد. اشاره اداري نظام متمركز

 

 مقررات و قوانين در شوراها مشكالت .1-4

 ،جايگاه تعيين به اندنتوانسته تاكنون روستا و شهر اسالمي شوراهاي موضوع با مرتبط مقررات و قوانين

 بارها شوراها نقانو كه است درحالي اين شوند. منجر شوراها براي مستقل حقوقي شخصيت و وظايف

   است. يافته افزايش رسدمي نظربه بلكه ،نيافته كاهش تنهانه آن مشكالت اما ،شده تغيير دچار

با  3/4/1358 خيتار در اسالمي، انقالب پيروزي از پس يمحل يشوراها با رابطه در قانون نياول

 از قبل نيقوان با سهيمقا در قانون نيا رسيد. انقالب يشورا بيتصو به يمحل يشوراها قانون عنوان

 و اراتياخت قيدق احصاي و نييتع و بود ردهكن ينيبشيپ را يمحل يشوراها فيوظا املك طوربه انقالب

 از پس د.ينرس بيتصو به گاههيچ زين وركمذ نامهنيآي هك بودكرده  محول نامهنيآي به را شوراها فيوظا

 بيتصورا  يشورك ياسالم يشوراها التيكتش نونقامجلس شوراي اسالمي  1/9/1361 خيتار در آن

 و استان شهرستان، شهر، منطقه، محل، بخش، ده، ياسالم يشوراها قانون نيا مطابق .كرد 

 خيتار در و اصالح 1365 سال در قانوناين  .شدند رانيا يحقوق نظام وارد هااستان يعاليشورا

 يحت هك است اين مهم نكته د.يرس رانيوز ئتيه بيتصو به آن ياجراي نامهنيآي زين 28/4/1368

 يشوراها التيكتش قانون و دينگردمنجر  ياسالم يشوراها ليكتش به زين فوق نامهنيآي بيتصو

اين  شد. سپرده يفراموش دستبه يقانون يهامجموعه در يمحل يشوراها قانون همانند ياسالم

 يشوراها اراتياخت و فيوظا الت،يكتش انونق سال نيا در هكنيا تا داشت ادامه 1375 سال تا تيوضع

 براي ياسالم يشوراها انتخابات 1377 ماهاسفند در و ديرس بيتصو به شهرداران انتخاب و ياسالم

 ردند.ك اركبه آغاز شوراها 9/2/1378 خيتار در آن متعاقب و شد برگزار بار اولين

 البته د.يرس بيتصو به آن بارهرد يمختلف يهانامهنييآ و اصالح وركمذ قانون 1382 سال در

 اصالحات اين از بعد شهرداران انتخاب و شورك ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يكتش قانون

www.irpublicpolicy.ir



 

 ___________________________________________________________  

 

 

19 

 صورت شوراها قانون درباره هك يمتعدد يهاهياصالح حاضر درحال شد. يفراوان تغييرات دچار نيز

عنوان به است. ردهك ياگسترده تحوالت و رييتغ دستخوش را قانون نيا ييمحتوا و يلكش دامنه گرفته

 هياصالح در و سال چهار به سال دو از 1365 سال هياصالح در شورا اعتبار مدت ،يلكش نظر ازمثال 

 نيهمچن افت.ي شيافزا سال 25 به سال 22 از شورا در تيعضو يبرا داياندك سن حداقل 1369

 و شوراها يمراتبسلسله سطوح در ،ياسالم يشوراها يهاهياصالح و نيقوان در تحول و رييتغ نيشتريب

  .شوديم مشاهده البدليعل و ياصل ياعضا تعداد

 يشورا مجلس يهاطرح و دولت لوايح براساس گرفته صورت شوراها قانون در نونكتا هك ياصالحات

 صورت يلك اصالح هگاچيه و اندردهك اصالح را مواد از ييهابخش شنهادهايپ نيا يتمام است. بوده ياسالم

شده  مواد يوستگيپهمبه عدم و يدرون انسجام اهشك موجب شوراها، قانون يمتوال اصالح است. نگرفته

 ختهير همه ب زين مواد شماره يحت و آمده وجود به 3 و 2 ،1 رركم مواد و رركم مواد هك ياگونهبه است.

 ماده يال (1) رركم (78) ماده رر،كم (68) ماده رر،كم (67) ماده رر،كم (16) ماده رر،كم (15) ماده) است

 ...(. و (4) رركم (82) ماده يال (1) رركم (82) ماده ،(6) رركم (78)

 بدانيم شوراها با مرتبط قوانين بودن شفاف درباره را شوندگانسؤال نظر اينكه براي گزارش اين در

 شده گرفته نظر در «است ابهام بدون و شنرو كامالً شوراها اراتياخت و فيوظا به مربوط نيقوان» هيگو

 درصد 35 متوسط، درصد 6 ف،يضع درصد 7/45 ف،يضع يليخ درصد 8/3 از عبارت هاپاسخ كه بود

 شورا اعضاي دهندگانپاسخ اكثريت نظرسنجي براساس باشد.يم خوب اريبس درصد 4/6 و خوب

 و باشندنمي الزم شفافيت داراي رشه اسالمي شوراهاي به مربوط مقررات و قوانين كه معتقدند

 است. نشدهمنجر  ترمنسجم و بهتر قانوني ايجاد به شده ايجاد شوراها قانون در كه متوالي تغييرات

 

  شوراها اراتياخت و فيوظا به مربوط نيقوان بودن شفاف درباره شورا اعضاي نظر .5 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 24 131 22 171 14 يفراوان

 4/6 35 6 7/45 8/3 درصد

 

 شوراها با مرتبط قوانين بر خود اشراف و آشنايي عدم سؤال با شوراها اعضاي ديگر ازسوي

 املك ييآشنا مقررات و نيقوان به شورا ياعضا» گويه به پاسخ در بهتر يعبارتبه اند.كرده مخالفت

درصد  8/12 ف،يضع درصد 9/29 ف،يضع يليخ درصد 1/5 از عبارت دهندگانپاسخ نظر «دارند

 كه اعتقادند اين بر شوراها اعضاي يعني باشد.يم خوب اريبس درصد 8/6 و خوب درصد 5/41 متوسط،

 دارد. وجود كافي ازهاندهب آگاهي خود حوزه با مرتبط قوانين به
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 مقررات و نيقوان به اعضا آگاهي و اشراف درباره شورا اعضاي نظر .6جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 25 156 48 113 19 يفراوان

 8/6 5/41 8/12 9/29 1/5 درصد

 

 عدم در هم و غيرشفاف قوانين در هم ايراد كه معتقدند هاگويه اين به پاسخ در كارشناسان

 و فيوظا به مربوط نيقوان» گويه به پاسخ در ارشناسانك نظر بارهاين در .باشدمي آن با آشنايي

 درصد 5/18 ف،يضع يليخ درصد 2/2 از عبارت «است ابهام بدون و روشن كامالً شوراها اراتياخت

 حدود يعبارتبه .است بوده خوب اريبس درصد 5/6 و خوبدرصد  6/57 متوسط، درصد 1/14 ف،يضع

 اند.كرده مخالفت شوراها با مرتبط ينقوان ابهام عدم با كارشناسان درصد 64

 

 شوراها اراتياخت و فيوظا به مربوط نيقوان بودن شفاف درباره كارشناسان نظر .7 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 6 53 13 17 2 يفراوان

 5/6 6/57 1/14 5/18 2/2 درصد

 

 املك ييآشنا مقررات و نيقوان به شورا ياعضا» گويه به پاسخ در كارشناسان نظر همچنين

 و خوب درصد 63 متوسط، درصد 8/9  ف،يضعدرصد  5/6 ف،يضع يليخ درصد 1/1 از عبارت «دارند

 اعضاي كه معتقدند كارشناسان درصد 81 حدود يعبارتبه .است بوده خوب اريبس درصد 5/18

  ندارند. شوراها با مرتبط قوانين ارهدربرا  الزم آگاهي و اشراف اسالمي شوراهاي
 

 مقررات و نيقوان به آگاهي و اشراف درباره كارشناسان نظر .8 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 17 58 9 6 1 يفراوان

 5/18 63 8/9 5/6 1/1 درصد

 

 يدأيت را كارشناسان ديدگاه شورك وزارت يهايشهردار و شوراها امور سابق لكريمد ارتباط اين در

 شورا انحالل اي تيعضو سلب به هك را شوراها ياعضا انحرافات و تخلفات موارد از ياريبس و كندمي

 ؛ندكيم عنوان هايشهردار قانون طورنيهم و شوراها قانون به يافك تسلط عدم از يناش شده منجر

 مانع بتواند تا باشد مسلط هم هايشهردار قانون به وراها،ش قانون برعالوه ديبا شورا عضو كيزيرا 

 طهيح از فراتر يمصوبات بيتصو از هكنيا ضمن شود، يشهر تيريمد در تخلف ابكارت و انحراف

 مسئوالن و هايفرماندار با يبهتر تعامل جهيدرنت و شوديم يريجلوگ بيترت نيا به شورا اراتياخت

  (.1392 ران،يا انينشجودا يخبرگزار) شوديم حاصل يمحل
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 شوراها يحقوق تيشخص .1-1-4

 و حقوق يدارا هيناح اي همؤسس آن هك است آن مستلزم ه،يناح اي و همؤسس كي عمل يآزاد و استقالل

 يناش معموالً التيتسه نوع نيا باشد. دولت از مجزا انمأمور و سازمان اموال، بودجه، مشخص، فيالكت

 .نامنديم يحقوق تيشخص صطالحا به را آن هك است يعامل از

 مستقل يحقوق تيشخص شناختن ،يادار زكتمر عدم تحقق يبرا لهيوس نينخست ن،يبنابرا

 موجب يادار زكتمر عدم ليدل نيهم به و است نظر در آن زكتمر عدم هك است ياهيناح اي همؤسس

 اشخاص زكرمتمريغ مؤسسات و ينواح از كيهر نظام نيا در رايز ؛شوديم يحقوق اشخاص شيافزا

 همان هك دارد وجود يحقوق شخص كي فقط زكتمر ستميس در هك يدرحال دهنديم ليكتش را يحقوق

 قانون (17) ماده قبالً هك يدرحال (.62 :1381 ،يتمنؤم يطباطبائ) است دولت يحقوق تيشخص

 تيشخص يدارا شوراها» هك ردكيم حيتصر 1/9/1361 مصوب يشورك ياسالم يشوراها التيكتش

 شورا هيعل آنان يدعاو مقابل در دفاع و يحقوق و يقيحق اشخاص هيعل يدعو اقامه حق بوده، يحقوق

 يحقوق تيشخص (.501 :1389 ،يهاشم) شد حذف يبعد اصالحات در ماده نيا اما «دارند را

 يالم و يادار استقالل استقالل، از مراد البته باشد. يزكمر ومتكح از مستقل ديبا يمحل يهاومتكح

  است. (ياسيس نه)

 داشتن ليقب از يقيمصاد (ياسالم يشورا مجلس مصوب نيقوان و ياساس )قانون مقررات و نيقوان

 يشوراها يبرا را نظارت و يريگميتصم حق ،يقضاي مراجع در گرفتن قرار دعوا طرف ،ييدارا و اموال

 يمناسب اريبس مستند ،يادار لتعدا وانيد هيرو مخصوصاً ييقضا هيرو .اندشناخته تيرسم به ياسالم

 .است ياسالم يشوراها يحقوق تيشخص يبررس يبرا

 ييقضا هيرو در شوراها يحقوق تيشخص .1-1-1-4

 اصل در هك است يقضاي مكمحا در گرفتن قرار دعوا طرف شوراها يحقوق تيشخص لوازم از يكي

 هم بتوانند شوراها مانند زكمرت عدم ينهادها هكنيا انكام است.شده  حيتصر ياساس قانون صدوششمكي

 از ند،ينما دعوا اقامه يقضاي مكمحا در بتوانند گريد اشخاص هيعل هم و رنديگ قرار دعوا طرف

 دنيشك دوش بر توان ان،كام نيا داشتن بدون زكتمر عدم ينهادها و است يحقوق تيشخص يهامؤلفه

 يحقوق گاهيجا صيتشخ يارهايمع از يكي ن،يا برعالوه .ندارند را خود يردهاكارك انجام و فيوظا

 وانيد در شوراها نيا هيعل اي له هك است ييهاپرونده تيوضع يبررس شور،ك يحقوق نظام در شوراها

 وانيد تيصالح عدم اي تيصالح در يادار عدالت وانيد شعبات نظر است. شده اقامه يادار عدالت

 توسط شده اقامه اتياكش به نسبت زين و هاشورا ماتيتصم و ردكعمل از اتياكش به يدگيرس به نسبت

 باشد. دهيفا ديمف موضوع صيتشخ در توانديم وانيد آن در شوراها

 يكش هستند، دعوا خوانده عنوانبه قرارگرفتن اي دعوا طرح مستحق رانيا در شوراها هكنيا در

 يادار عدالت وانيد يهاپرونده در شوراها گاهيجا ميبدان هك شوديم يناش آنجا از الكاش يول ست،ين
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 خوانده؟ اي خواهان جاست؟ك

 ردهك ركذ صراحتبه 29/4/1382 مورخ 713127 شمارة ةينظر در يدادگستر يحقوق لك هادار

 :است

 موارد جزء ن،يبنابرا .باشدمي دولت تيشخص از جدا يحقوق تيشخص يدارا شهر ياسالم يشورا

 خود به مربوط امور در ل،يدل نيهم به و ستين (ابقس) يادار عدالت وانيد قانون (11) هماد در مندرج

 يادار عدالت وانيد به ،يدولت يهاتوافقنامه و هاونيسيمك يآرا ابطال و نقض به نسبت توانديم

 رايز است؛ شده دانسته يخصوص حقوق يحقوق تيشخص واجد شورا ور،كمذ هينظر طبق .ندك تياكش

 در خواهان گاهيجا در تواننديم يخصوص حقوق يحقوق اشخاص و يقيحق اشخاص فقط ميدانيم

 قانون صدوهفتادوسومكي اصل در مردم اصطالح گر،يد عبارتبه .رنديگ قرار يادار عدالت وانيد يدعاو

 در يادار عدالت وانيد گر،يد ازسوي .انديخصوص حقوق يحقوق اشخاص و يقيحق اشخاص 1ياساس

 هدربار تهران شهر يشورا همصوب ابطال مانند است؛ ردهك ابطال را شهر يشوراها مصوبات يمختلف آراي

 (.572-573 دادنامه شماره) يادار عدالت وانيد يعموم ئتيه هليوسبه تاالرها از عوارض افتيدر

 تيشخص جنس از نه را شوراها ،يرأ هنندكصادر قضات هك است نيا آراء نيا صدور مفهوم

 قانون صدوهفتادوسومكي اصل در وركمذ «يتدول يواحدها» جنس از هكبل ،يخصوص حقوق يحقوق

 شهرها ياسالم يشورا گفت ديبا اي حال .داننديم 2يادار عدالت وانيد قانون (10) ماده و ياساس

 از اعم يدولت يواحدها) انديادار عدالت وانيد قانون (10) هماد مشمول هك ندهست يينهادها ازجمله

 و يانقالب ينهادها و التيكتش ،هايشهردار ،يدولت يهاتكشر ،هامؤسسه ،هاسازمان ،هاوزارتخانه

 عدالت وانيد به آنها ماتيتصم اي اقدامات از تواننديم مردم اساس نيا بر و (آنها به وابسته يهامؤسسه

 را آن 573 - 572 شمارة به يادار عدالت وانيد يعموم ئتيهرأي  هك همچنان) نندك تياكش يادار

 و انديخصوص حقوق يحقوق شخص عنوانبه شهرها ياسالم يشورا رفتيپذ ديبا هكنيا اي (دارديم انيب

 هادار 713127 هشمار هينظر هك همچنان شوند؛ يادار عدالت وانيد به مربوط يدعاو خواندة توانندينم

 ،يعموم ئتيه يآرا بودن آورالزام هدرج لحاظبه هرچند .استيگو بارهنيا در يدادگستر يحقوق لك

 يباال سطوح در هينظر دو وجود حال هر به يول است، گفتهشيپ يمشورت هينظر بر مقدم يراآ نيا

 شوراها هك رفتيپذ ديبا ل،يذ ليدال به توجه با رسديم نظربه .ستين اركان قابل بارهنيا در ييقضا نظام

 و تياكش حق مردم و رنديگ قرار يادار عدالت وانيد در شده مطرح يدعاو در خوانده عنوانبه بتوانند

                                                 
 حقوق احقاق و دولتي يهانامهنييآ با واحدها يا نمأمورا به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شكايات، به رسيدگيي برا. 1

 را ديوان اين عمل نحوه و اختيارات حدود. گرددمي تأسيس يهقضائ قوه يسئر نظر زير اداري عدالت ديوان نام به ديواني ،آنها
 .كندمي تعيين قانون

 :است زير قرار به ديوان اختيارات حدود و . صالحيت2

 واحدهاي اقدامات و تصميمات (الف :از حقوقي يا حقيقي اشخاص اعتراضات و تظلمات و شكايات به رسيدگي .1
 و انقالبي نهادهاي و تشكيالت و هايشهردار و دولتي يهاشركت و مؤسسات و هاسازمان و هاوزارتخانه از اعم دولتي

 .هاآن وظايف به راجع امور در «الف» بند در مذكور واحدهاي مورانأم اقدامات و تصميمات (ب .اآنه به وابسته مؤسسات
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 :باشند داشته آنها مصوبات و ماتيتصم از را تظلم

 .شوديم زين شهر يشوراها اقدامات و ماتيتصم شامل ،ييرقضايغ امكاح بودن يرقطعيغ اصل اوالً

 ديبا ن،يبنابرا .هستند زين يعموم قدرت صاحب و دهنديم انجام زين يتيمكحا ارك شوراها اًيثان

 .باشد آنها ردكعمل بر دارآمك و ييقضا ينظارت

 يعموم يهايآزاد و حقوق نفع به ريتفس اصل زين و يلكش و يماهو يقوا كيكتف به توجه با ثالثاً

 يعني سوموصدوهفتادكي اصل در هرمجموعيز يواحدها فقط توانينم ،يعموم حقوق متون ريتفس در

 .دانست ياساس قانون عبارت شمول تحت را هيمجر هقو «يدولت يواحدها»

 و 1وچهارمسي اصل به توجه با گفت ديبا ظاهراً ،يدعاو در شوراها قرارگرفتن خواهان هدربار اما

 دادگاه از ديبا شهر يشورا ،ياساس قانون 3ونهميكصدوپنجاه اصل و 2وششميكصدوپنجاه اصل «1» بند

 و مصوبات دمانن ياقدامات و مصوبات ابطال يبرا يدادخواه و تظلمات عام مرجععنوان به يعموم

 را دادرسرأي  م،كح صدور از پس است موظف دولت صورتنيا در هك ندك استفاده دولت اقدامات

 (.121-123 :1388 ژاد،ن بيحب) ندارد را آن يابيارز حق و ندك اجرا يحقوق منبععنوان به

 ودش سنجيده شوراها حقوقي شخصيت وجود درباره شوندگانسؤال نظر اينكه براي پرسشنامه در

 7/7 از عبارت هاپاسخ كه بود شده داده قرار «است مشخص كامالً شوراها يحقوق تيشخص» گويه

 خوب اريبس درصد 6 و خوب درصد 9/32 متوسط، 7/13 ف،يضع درصد 3/33 ف،يضع يليخ درصد

 گويه اين با ديگر نيمي و موافق آن با دهندگانپاسخ از نيمي تقريباً سؤال اين به پاسخ در باشد.يم

 .هستند مخالف

 

 شوراها يحقوق تيشخص بودن مشخص درباره شورا اعضاي نظر .9 جدول

 جمع مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 364 23 127 53 129 29 يفراوان

 100 6 9/32 7/13 3/33 7/7 درصد

 

 .است ابهام داراي قوانين در اهاشور حقوقي شخصيت كه باورند اين بر كارشناسان اكثريت ماا

 درصد 2/15 ف،يضع درصد 25 ف،يضع يليخ 3/4 گويه اين به پاسخ در كارشناسان نظر بهتر يعبارتبه

 منظر از و تخصصي سؤال اين كه آنجا از .باشدمي خوب اريبس درصد 8/9 و خوب درصد 5/43 متوسط،

 باشد.مي ترنزديك واقعيت به اندداده كارشناسان كه پاسخياست  حقوقي
                                                 

 افراد همه. نمايد رجوع صالح يهادادگاه به دادخواهي منظوربه تواندمي هركس و است فرد هر مسلم حق . دادخواهي1

 حق قانون موجببه كه دادگاهي از تواننمي را سكهيچ و باشند داشته دسترس در را هادادگاه گونهاين دارند حق ملت
 .كرد منع ،دارد را آن به مراجعه

 دارعهده و عدالت به بخشند تحقق مسئول و اجتماعي و فردي حقوق پشتيبان كه مستقل است ياقوه يهئقضا . قوه2

 اخذ و خصومات رفع و اويدع فصلوحل شكايات، تعديات، تظلمات، مورد در حكم صدور و رسيدگي .1: است زير وظايف
 .كندمي معين قانون كه حسبيه امور از قسمت آن در الزم اقدام و تصميم

 .است قانون حكم به منوط آنها صالحيت تعيين و هادادگاه تشكيل. است دادگستري شكايات، و تظلمات رسمي . مرجع3
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 شوراها يحقوق تيشخص بودن مشخص درباره كارشناسان نظر .10جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 9 40 14 23 4 يفراوان

 8/9 5/43 2/15 25 3/4 درصد

 

 شوراها يحقوق تيشخص يشناسبيآس .2-1-1-4

 هااستان يعال يشورا و رنديبگ را يماتيتصم ،ياساس قانون صدودومكي لاص براساس تواننديم شوراها هكنيا

 دادگاه به خود انحالل مقابل در همه از مهمتر و دنك ميتقد دولت اي مجلس به را خود يهاطرح توانديم

 لحاظ نيبد است. ياسالم يشوراها يحقوق تيشخص بر يمكمح اريبس يقانون ادله نند،ك تياكش صالح

 تواننديم و شورندك يريگميتصم انكار از يعاد نيقوان و ياساس قانون براساس شوراها اوالً ت:گف توانيم

 فرآيند در و عمل در شوراها اًيثان نند.ك عمل تيمكحا توانمند بازوانعنوان به خود يهاتيصالح اعمال در

 يگريد نهاد چيه تابع و وابسته نهادها نيا .دارند يمستقل يحقوق تيشخص قانون واسطهبه و خود اتيح

 تيشخص واسطهبه شوراها ثالثاً ست.آنها تيموجود يبناسنگ ف،يوظا اعمال در آنها استقالل و ستندين

 رمنقوليغ و منقول اموال كمال دهند، انجام يمعامالت نند،ك منعقد ييقراردادها تواننديم خود يحقوق

 ليكو استخدام با خود هيعل شده مطرح اتياكش به و نندك تياكش طرح نند،ك استخدام را يارمندانك شوند،

 از انحراف صورت در جز شوراها انحالل رابعاً بدهند. پاسخ خود ارشناسانك و يحقوق مشاوران از استفاده اي

 از تواننديم شوراها و ستين نكمم شده فيتعر يقانون مراجع لهيوسبه و قانون استناد به و يقانون فيوظا

 يدگيرس آنها درخواست به نوبت از خارج ديبا زين دادگاه و نندك تياكش صالح دادگاه به يماتيتصم نيچن

 و هيمجر قوه رنظريز و دولت ماتيتصم طول در فيوظا و اراتياخت اعمال در شوراها نهايا برعالوه ند.ك

 يياجرا ياهدستگاه ردكعمل بر ناظر قانون براساس و موارد از ياريبس در و ستندين يياجرا يهادستگاه

 (.4 :1390 ،يلينژادخل) هستند

 نيا يحقوق ابعادعنوان به مقررات و نيقوان در هك يجهات از شوراها يحقوق گاهيجا و تيشخص

 از: تندعبار جهت نيا است.شده  فيتضع اي و بوده مبهم اي شده، ينيبشيپ نهادها

 تيشخص موجود نيوانق مطابق ياسالم يشوراها نكهيا با ارات:ياخت و هاصالحيت حدود

 يبرخ در و است يدولت مقامات موافقت كسب به منوط شوراها ماتيتصم اكثر يول ،دارند يحقوق

 اوالً كه شد متذكر ديبا نيبنابرا شد. قائل يريگميتصم قدرت شوراها يبرا توانينم زين يمحل موارد

 يشورا يعني خود يواقع گاهيجا در نكهيا يجابه ياسالم يشوراها حاضر، مقررات و نيقوان براساس

 و ياساس قانون براساس و اندشده شناخته يشهردار يشورا عنوانبا  تنها رند،يگ قرار شهر ياسالم

 قانون و 1361 سال مصوب مزبور، يشوراها انتخاب و يكشور ياسالم يشوراها التيتشك قانون

 هياصالح و 1375 سال مصوب نشهردارا انتخاب و كشور ياسالم يشوراها انتخاب و فيوظا الت،يتشك
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 برخوردارند. اراتياخت حد نيكمتر از آن

 و اندبوده هاياريده آن از پس و هايشهردار گرفته قرار شوراها نظارت طهيح در كه ينهاد تنها

 به ياانهيگراليتقل نگاه با شهر يشوراها كه است ليدل نيا به شوراها مشكالت از ياعمده بخش

 هاستيشهردار حد در تنها دارند، ارياخت در شوراها امروز كه يامكانات .اندشده ليدتب يشهردار يشورا

 بوده يشهر واحد تيريمد ليتشك عدم گذشته، يهاسالطي  يشهر تيريمد يثباتبي ليدال از يكي و

 (.1394 افشار،) است

 عيتوز به كشور يسازميتصم و يريگميتصم فرآيند در شوراها حضور يمبان تيتقو اًيثان

 سالهستيب اندازچشم سند در مندرج يهاآرمان به دنيرس و ييتمركززدا هينظر تحقق و هاتيمسئول

ثالثاً  كرد. خواهد يانيشا كمك تيحاكم ساختار تيتثب و توسعه سالهپنج يهابرنامه اهداف و كشور

 يقانونگذار به ازين ابهام رفع يبرا و ستين شفاف و حيصر شوراها يحقوق تيشخص طهيح در آنچه

 (.4 :1390 ،يلينژادخل) است ياسالم يشوراها اراتياخت و فيوظا قيدق قلمرو و حدود نييتع دارد،

 شتريب است، شده ينيبشيپ شوراها اراتياخت و فيوظاعنوان به مقررات و نيقوان در آنچه بنابراين

 الًيذ هك همچنان ز،ين باننگه يشورا يريتفس اتينظر دارد. يفاتيتشر و ينظارت و يمشورت جنبه

 فيتضع با شوراها اراتياخت و فيوظا فيتضع .گذارديم صحه شوراها ينظارت نأش بر د،يد ميخواه

 است. بوده همراه شورك يحقوق ينهادها نيب در آنان گاهيجا و يحقوق تيشخص

 اعمال بدون است. يادار زكتمر عدم يضرور لوازم از يمحل يواحدها ردكعمل بر نظارت نظارت:

 از واحدها نيا عدول تاب يزكمر قدرت رايز ،شوديم مواجه اخالل با زكتمر عدم نظام ردكارك نظارت،

 نوع با يادار زكتمر عدم نظام در نظارت نوع ،اين وجود با ندارد. را يمل مقررات و نيقوان و هااستيس

 هك باشد يصورت به ديبا يدارا زكتمر عدم نظام در نظارت است. متفاوت يادار زكتمرم نظام در نظارت

 زين را يمحل يواحدها عمل استقالل شور،ك ياسيس نظام هيعال اتيمقتض و مصالح حفظ نيع در

 در ياسالم يشوراها بر نظارت اعمال يبرا شده ينيبشيپ ينظارت اركسازو حال،نيا با .كند نيتضم

 اركسازو نيا فيتعر و كند نيتضم را شوراها عمل استقالل است نتوانسته ما شورك مقررات و نيقوان

  .شوديم ريتعب شوراها يحقوق تيشخص فيتضع عوامل از يكيعنوان به

 جايگاه حقوقي شوراها .2-1-4

 در و يحقوق گاهيجا در ابهام چون يموارد به توانيم يادار نظام در شوراها يحقوق گاهيجا بحث در

 رد.ك اشاره شوراها بر آن اثر و نگهبان يشورا ريتفاس و گريد يقوا با ارتباط

 شوراها گاهيجا در ابهام .1-2-1-4

 ريسا انيم در شوراها يواقع گاهيجا شناخت شوراها، درخصوص زيانگبرچالش و مهم مسائل از يكي

 منزلهبه شوراها گاه دارد. وجود يمختلف يهادگاهيد و نظرات بارهنيا در است. شورك يادار نظام انكار
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 يراست به ديد ديبا اما ه.يمجر قوه مجموعهريزعنوان به گاه و نديآيم حساببه قننهم قوه از يئجز

 برخوردارند؟ مزبور يقوا از مستقل يگاهيجا از هكنيا اي دارند قرار يهايگاهيجا نيچن در شوراها

 لقهمط تيوال» نظر ريز را شورك يقوا هيلك وهفتمپنجاه اصل در رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون

 از: عبارتند رانيا ياسالم يجمهور در مكحا يقوا» مزبور اصل مطابق .است ردهك انيب «امت امامت و امر

 اعمال قانون نيا ندهيآ اصول طبق بر امت امامت و امر مطلقه تيوال نظر ريز هك هيئقضا و هيمجر مقننه،

 يقوا از يكي قالب در تيماه سببرح شورك امور هيلك اصوالً «.گرنديدكي از مستقل قوا نيا .گردنديم

 نهادها از يبرخ تيصالح و ساختار قوااين  برعالوه نكل .شونديم اعمال ه(يئقضا و هيمجر )مقننه، گانهسه

 اي يرهبر نهاد مجموعه در را آنها توانينم التيكتش نظر از هم و ارك عتيطب نظر از هم هك است يبيترتبه

 توانيم را نهادها نيا دارند. تيمكحا اعمال در مؤثري نقش حال نيع در يول داد، قرار گانهسه يقوا از يكي

 (.501 :1388 ،يهاشم) دانست خاص ينهادها

 گاهيجا درخصوص يمختلف نظرات حقوقدانان 3،صدودومكي و 2مكيصدوكي 1،صدمكي اصل براساس 

 .اندداشته انيب شوراها

 اداره و يريگميتصم در مردم نقش بريمبن اشوراه جاديا فلسفه گرفتن درنظر با نظر كي مطابق

 يمحل پارلمان ينوع ياسالم يشوراها محل، همان ياهال توسط محل هر امور اداره و خود محل امور

 ياسالم يارشو مجلس نارك در را شوراها هك ياساس قانون اصول به توجه با نيهمچن .آيندحساب ميبه

 محسوب مقننه قوه از يئجز صراحتبه هرچند زين هادهان نيا ،است دانسته يريگميتصم انكار از

 شورند.ك يقانونگذار قوه از يئجز است، يريگميتصم هك ردشانكارك تيماه به توجه با ،اندنشده

 يقانونگذار به شورك لك سطح در ياسالم يشورا مجلس هك گونههمان نظر نيا مطابق گريد عبارتبه

 البته .نندكيم مبادرت نظارت و يقانونگذار ينوع به يمحل حوزه در زين شوراها ،پردازديم نظارت و

 در و باشد مجلس نيقوان مخالف دينبا هك است يالشمولعام قواعد بيتصو يقانونگذار از منظور

 يعال يشورا يحت (.43 :1392 ،يانكارد پورينيحس ،يرستم) است مجلس نيقوان از ترنييپا يامرتبه

 دولت قيطر از تا دهد شنهاديپ دولت به ييهاطرح توانديم و دارد هم النك ينگذارقانو اركابت ،هااستان

 رد.يگ قرار مجلس ارك دستور در

 دارند قرار هيمجر قوه رمجموعهيز شوراها است، معتقد دارد، وجود خصوص نيا در هك يگريد نظر

                                                 
، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق ي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتيهابرنامهبراي پيشبرد سريع  .1

همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام 
. شرايط كننديمكه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب  رديگيمشوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت 

 هاآن مراتبسلسلهشوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و كنندگان و انتخاببانتخا
قانون معين  ،را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسالمي و تابعيت حكومت مركزي باشد

 .كنديم

 آنها، هماهنگ ياجرا بر نظارت و هااستان يرفاه و يعمران يهابرنامه هيته در يارهمك جلب و ضيتبع از يريجلوگبراي  .2

 قانون را شورا نيا فيوظا و ليتشك نحوه. شوديم ليتشك هااستان يشوراها ندگانينما از مركب هااستاني عال يشورا
 .كنديم نيمع

 يشورا مجلس به دولت قيطر از مًايمستق و هيتهيي هاطرح خود فيوظا حدود در دارد حق هااستان يعال يشورا .3

 .شود يبررس مجلس در ديبا هاطرح نيا. كند شنهاديپ ياسالم
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 دارند. هيمجر قوه با شوراها هك است ياديز ارتباط علتبه امر نيا و

 زين شوراها و است شورك امور اداره و نيقوان ياجرا مسئول اصل در هيمجر قوه نظر، نيا طابقم 

 هك يتيصالح به توجه با راستا نيهم در و اندشده محسوب شورك اداره انكار از هفتم اصل موجببه

 نيا ند،دار يياجرا اموربرخي  بر نظارت قالب در ياساس قانون صدمكي اصل موجببه ياسالم يشوراها

 اصل مطابق شوراها فهيوظ درواقع، هستند. هيمجر قوه در يياجرا ينهادها زمره در اصل در نهادها

 است. يياجرا امور از يبرخ شبرديپ يبرا محل امور اداره بر نظارت وركمذ

 بيتصو مرجععنوان به شورك وزارت 1361 سال قانون ويژهبه يعاد قانون در نيهمچن

 محل هيته در شورك وزارت فهيوظ زين و مسئله نيهم ديشا .است شده مشخص هاشورا يهانامهنييآ

 نيا سبب شوراها درخصوص وزارت نيا يبانيپشت فيوظا گريد و هااستان يعاليشورا يبرا مناسب

 ،يدشت)كنند  يتلق شورك وزارت جزء اداره كي هكبل دولت رمجموعهيز تنهانه را شوراها هكشده  اشتباه

1388: 519). 

 قانون در شوراها بر ناظر اصول مطابق هرچند هك گفت ديبا اول گروه يهااستدالل به پاسخ در

 محل همان منتخب يشوراها قيطر از محل هر امور اداره را شوراها جاديا هدف توانيم ياساس

 قوه از يبخش جهيدرنت و شوراها يبرا يقانونگذار حق ييشناسا منزله به يامر نيچن نكل ،دانست

 تيصالح اعمال محدوده نيهمچن و اركسازو ياساس قانون موجببهزيرا  ست؛ين شوراها بودن مقننه

 قوه يمومتيق نظارت تحت شوراها هرچند گفت ديبا هم دوم نظر مورد در .است شده انيب شوراها

 د.رك محسوب هيمجر قوه از يبخش را آنها توانينم ياستدالل نيچن با هستند، شور(ك )وزارت هيمجر

 نهادها نيا زمره در توانيم زين را ياسالم يشوراها هك زكرمتمريغ ينهادها بر يزكمر دولت نظارت

 ياسالم يشوراها به نسبت هيمجر قوه نظارت است. زكتمر عدم برمبتني نظام ملزومات از يكي دانست،

 ،يرستم) هستند هيمجر قوه جزء شوراها هك ستين آن يمعنابه نيا و است يادار مومتيق نوع از زين

 (.46 -47 :1392 ،يانكارد پورينيحس

 قابل هيمجر قوه از شوراها استقالل جهت در مجلس مصوب نيقوان و ياساس قانون خالل از آنچه

 به سخن هيمجر قوه به شوراها فيوظا و التيكتش ارتباط از ياساس قانون يجا چيه در ه:كنيا است، ركذ

 بوده يبانيپشت نقش شتريب آمده شورك وزارت از ينقش هك يموارد در هم يعاد قانون در و امدهين انيم

 ازسوي ند.ك كمك آن بهبايد  ومتكح از يابدنه باالخره هك نوپاست ينهاد امورات نمودن ديتمه يبرا هك

 كدر با ديشا هك است شورك وزارت دستبه شوراها قانون نيتدو معلول يبرخورد نيچن جاديا گريد

 قانون صدوسومكي اصل .انددانسته خود رمجموعهيز گاه را شوراها امورات ياساس قانون از خود نادرست

 در ،شونديم نييتع دولت طرف از هك را يشورك مقامات ريسا و بخشداران فرماندارن، استانداران، ،ياساس

 يوضوعم خروج بر يليدل خود نيا .است دانسته آنها ماتيتصم تيرعا به ملزم شوراها اراتياخت حدود

 (.536 :1388 ،يدشت) ستآنها يعمل استقالل و شورك وزارت بدنه از شورا نهاد

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _________________________________________________  

 

 

28 

 شوراها ينظر يمبان مانند ياادله به نظر گفت ديبا شوراها درخصوص مختلف نظرات به توجه با

 يقوا از كيچيه رمجموعهيز در شوراها ،ياساس قانون يكصدم وهفتم  اصول و استقالل( بودن دارا)

 برخوردارند. مستقل يگاهيجا از خود و رنديگينم قرار گانهسه

 است، هيمجر قوه شورك در يياجرا امور يمتصد نهاد نيتريهيبد و نينخست هك آنجا از نيهمچن

 رديگ قرار مدنظر ديبا هك نياديبن اصل نينخست شود. روشن قاًيدق ديبا هيمجر قوه با شوراها روابط لذا

 عرض در يسازميتصم و يريگميتصم انكار و مستقل يحقوق ينهادها عنوانبه شوراها هك است نيا

 يهاتيصالح و اراتياخت اعمال و فيوظا انجام در شوراها يعني آن، طول در نه هستند هيمجر قوه

 يهادستگاه بر شوراها نظارت اعمال دوم، اصل ستند.ين يياجرا يهادستگاه از دامكچيه تابع خود

 مقامات از ماتشانيتصم ياجرا درخصوص تواننديم ياسالم يشوراها اصل، نيا براساس است. يياجرا

 ارائه و شوراها جلسات در يياجرا مقامات حضور با توانديم درخواست نيا بخواهند. حيتوض يياجرا

 يمعنا به نهادها نيا استقالل البته باشد. حضور بدون و يتبك حاتيتوض اي كنندهقانع و الزم پاسخ

 به نهادها نيا بر مكحا نظام گفت ديبا ست.ين يادار يهاسازمان ريسا از آنها يحقوق نظام يلك كاكانف

 دوام و يعموم امور يوستگيپ از يناش امر نيا و شوديم مرتبط دولت و يعموم مؤسسات ريسا با ينحو

 (.5 :1390 ،يانكارد پورينيحس)است  امور نيا يريناپذليتعط و

 گاهيجا» گويه شود سنجيده شوراها جايگاه درباره شوندگانسؤال نظر اينكه براي پرسشنامه در

 كه شد داده قرار «است رشيپذ مورد و شده شناخته نهادها ريسا يبرا رانيا يادار نظام در شوراها

 خوب درصد 3/42 متوسط،درصد  1/11 ف،يضع درصد 8/21 ف،يضع يليخدرصد  3 از عبارت هاپاسخ

 تاكنون كه باورند اين بر شوراها اعضاي مطلق اكثريت يعبارتبه .است بوده خوب اريبسدرصد  15 و

 اند.نداده قرار پذيرش مورد را شوراها جايگاه نهادها ساير

 

  رانيا يادار نظام در شوراها گاهيجا پذيرش درباره شورا اعضاي نظر .11 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 58 165 43 85 11 يفراوان

 15 3/42 1/11 8/21 3 درصد

 

 «دارند وقوف شوراها گاهيجا به شورك رانيمد و نمسئوال» گويه به شورا اعضاي پاسخ همچنين

 و خوبدرصد 3/36 متوسط،درصد  8/12 ف،يضع درصد 6/25 ف،يضع يليخ درصد 7/7 از عبارت

 و نمسئوال كه ندنظر اين بر شوراها اعضاي كثريتا يعبارتبه .است بوده خوب اريبسدرصد  7/13

 ندارند. آگاهي شوراها گاهيجا به نسبت رانيمد
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 شوراها گاهيجا به نسبت رانيمد و نمسئوال آگاهي درباره شورا اعضاي نظر .12 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 51 137 48 97 29 يفراوان

 7/13 3/36 8/12 6/25 7/7 درصد

 

 ريسا يبرا رانيا يادار نظام در شوراها گاهيجا» هيگو هاينهيگز با رابطه در كارشناسان نظر اما

 ف،يضع درصد 7/20 ف،يضع يليخ درصد 6/7 از عبارت «است رشيپذ مورد و شده شناخته نهادها

 اين به پاسخ در بهتر يعبارتبه .است بوده خوب اريبسدرصد  2/15 و خوب 7/46 متوسط،درصد  7/8

 به را شوراها جايگاه ديگر نهادهاي كه ندمعتقد امر اين به شوراها اعضاي از بيشتر كارشناسان گويه

 و عمل عرصه در هم و مرتبط قوانين يعني نظر عرصه در هم گفت بايد روايناز اند.نشناخته رسميت

  .است نشده واقع ديگر نهادهاي پذيرش مورد چندان شوراها جايگاه واقعي

 

  رانيا يادار نظام در شوراها گاهيجا پذيرش درباره كارشناسان نظر .13 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 14 43 8 19 7 يفراوان

 2/15 7/46 7/8 7/20 6/7 درصد

 

 وقوف شوراها گاهيجا به شورك رانيمد و نوالمسئ» هيگو هاينهيگز با رابطه در كارشناسان نظر اما

درصد  9/48 متوسط، درصد 1/14 ف،يضعدرصد  6/19 ف،يضع يليخدرصد  6/7 از عبارت «دارند

 كه دارند باور نكته اين به كارشناسان اكثريت يعبارتبه باشد.يم خوب اريبس درصد 6/7 و خوب

  ندارند. آگاهي و وقوف قوانين با متناسب شوراها جايگاه به نسبت مديران

 

 شوراها گاهيجا به نسبت رانيمد و نمسئوال آگاهي درباره كارشناسان نظر .14 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 7 45 13 18 7 يفراوان

 6/7 9/48 1/14 6/19 6/7 درصد

 

 شوراها يحقوق گاهيجا بر آن اثر و نگهبان يشورا ريتفاس .2-2-1-4

 يشرع نيمواز و ياساس قانون از يپاسدار نهاد نگهبان يشورا ،ياساس قانون نودوششم اصل موجببه

 هك ياگونهبه ابدييم يزيمتما اريبس تيموقع نگهبان يشورا لحاظ، نيبد .است  ايران يحقوق نظام در

 نظرات رونيااز دارد. يحقوق نظام يهاعرصه همه در مؤثري اريبس نقش نهاد، نيا ريتفاس و نظرات

 باشد. داشته يمحل يشوراها اراتياخت و تيصالح نييتب در يمهم اريبس نقش توانديم نگهبان يشورا
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 چنانآن يريتفس هينظر (،ياساس قانون هفتم فصل و هفتم )اصل شوراها به مربوط اصول درخصوص

 يشورا نظرات و هادگاهيد يالالبه در اام ،است نشده ارائه نونكتا باشد، ياساس قانون مكح در هك

 و تيصالح ثغور و حدود نييتع در هك افتي را يموارد توانيم مجلس مصوبات به ناظر نگهبان

 است. مؤثر شوراها اراتياخت

 هك است معتقد 1ياساس قانون صدمكي اصل در موجود «نظارت» واژه درخصوص نگهبان يشورا

 مراقبت و قيتطب يمعنا به «نظارت» دگاهيد نيا در است. رفته اركبه آن يلغو و ياصطالح يمعنا در

 نيمواز براساس و شده نييتع اهداف با روند كي يحت و مقام اي سازمان كي اتيعمل و هاتيفعال بر

 اداره نحوه بر يعني دارند. نظارت خود مناطق امور اداره بر شوراها مبنا نيا براساس .باشديم يقانون

 و رديگ انجام يقانون نيمواز براساس امور تا نندكيم مراقبت و نظارت ربطيذ يهامانساز توسط امور

 نيا .رنديگيم قرار محدوده نيا از خارج «بيتصو» و «انتصاب» ،«انتخاب» رينظ يميمفاه جهيدرنت

 مشاهده توانيم شوراها درخصوص مجلس مصوبات با ارتباط در نگهبان يشورا اتينظر در را دگاهيد

 (.133 :1387 طوق، ييآقا) دكر

 انتخابات، و فيوظا الت،يكتش قانون اصالح طرح درباره خود اظهارنظر در شورااين  مثال،عنوان به

 و دانسته ينظارت فقط را شوراها تيصالح صراحتبه شهرداران انتخاب و شورك ياسالم يشوراها

 اصل موضوع ينظارت فيوظا بر ئدزا هكنيا دليلبه را طرح (68) ماده «8» ،«16» ،«17» يبندها

 اظهارنظر در نگهبان يشورا نيهمچن است. شناخته اصل نيا با ريمغا ،باشديم ياساس قانون صدمكي

 «1» بند در داشته انيب شهر يشوراها فيوظا و اراتياخت درباره مجلس مصوبه درخصوص خود

 و «ب» و «الف» يبندها ورا،ش سيئر توسط شهردار مكح صدور آن، «2» تبصره در شهردار، انتخاب

 با ريمغا لذا است ياساس قانون صدمكي اصل موضوع ينظارت فيوظا بر دئزا چون آن، «5» تبصره «ج»

 .(1394 ،نگهبان يشورا پورتال) است اصل نيا

 قرار نظارت قالب در شوراها فهيوظ هك دارد تأكيد موضوع نيا بر خود استدالل در نگهبان يشورا

 يشورا ريتفس زين و ياساس قانون نص برخالف دارند يياجرا جنبه هك ياراتياخت نيچن دادن و رديگيم

 است. صدمكي اصل از نگهبان

 مواد اصالح حهيال» درباره خود 14/4/1382 مورخ اظهارنظر در نگهبان يشورا ،يگريد مورد در

 قانون مصدكي اصل وعموض يشوراها» هك ردك اعالم صراحت به ياسالم يشوراها قانون (1) و( 7(، )2)

 )همان(. «دارند ينظارت فهيوظ ياساس

 استدالل نيا با را مجلس مصوبات نگهبان، يشورا يمتعدد موارد در هك است ليدل نيهم به

                                                 
 قيطر از يرفاه امور ريسا و يآموزش ،يفرهنگ ،يبهداشت ،يعمران ،ياقتصاد ،ياجتماع يهابرنامه عيسر شبرديپ يبرا .1

 نام به ييشورا نظارت با استان اي شهرستان شهر، بخش، ستا،رو هر امور اداره ،يمحل اتيمقتض به توجه با مردم يهمكار
 .كننديم انتخاب محل همان مردم را آن ياعضا كه رديگيم صورت استان اي شهرستان شهر، بخش، ده، يشورا
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 صدمكي اصل ميريبپذ را ردكيرو نيا اگر بيترت نيا به است. بازگردانده و دانسته ياساس قانون برخالف

 كي تا انجامديم ينظارت نهاد كي جاديا به شتريب پردازديم شوراها تيصالح انيب به هك ياساس قانون

 ششم و پنجم اصول از منسجم يانيب هكآن از شيب مزبور اصل گفت توانيم درواقع رنده.يگميتصم نهاد

 بر مردم نظارت وهيش نيبنابرا و بوده ياساس قانون هشتم اصل اعمال يچگونگ انيب باشد، ياساس قانون

 (.133 :1387 طوق، ييآقا) دهديم حيتوض محل در را دولت

 يشوراها شورا، نيا اندازچشم از هك رسديم نظربه نيچن نگهبان، يشورا اتينظر مجموع از

 مربوط اصول ياساس قانون در هك باشد مسئله نيا ديشا امر نيا ليدل و هستند ناظر يينهادها ؛يمحل

 را شورا فيوظا ياساس قانون از قيمض ريتفس با نگهبان يشورا و است نشده نييتب يخوببه شوراها به

 .دانديم ينظارت صرفاً

 ريتفس» گويه نگهبان شوراي نظرات درباره شوندگانسؤال ديدگاه سنجش براي پرسشنامه در

 آنها اراتياخت و هاتيصالح طهيح در ،ياساس قانون در شوراها با مرتبط اصول از نگهبان يشورا

 ف،يضعدرصد  6/34 ف،يضع يليخدرصد  5/8 از عبارت هاپاسخ كه داشت ودوج «است گذارتأثير

 اكثريت بهتر يعبارتبه باشد.مي خوب اريبس درصد 1/2 و خوبدرصد  2/13 متوسط، درصد 2/37

 اشراف عدم دليلهب پاسخ اين احتماالً كه اندكرده انتخاب را «ندارم نظري» گزينه بيشتر شوراها اعضاي

 .ستشوراها حوزه با مرتبط اساسي قانون اصول از نگهبان شوراي تفسير و حقوقي صصيتخ مباحث به

 

  شوراها با مرتبط اساسي قانون اصول از نگهبان يشورا ريتفس درباره شورا اعضاي نظر .15 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 8 50 141 131 32 يفراوان

 1/2 2/13 2/37 6/34 5/8 درصد

 

 ف،يضع درصد 37 ف،يضع يليخ درصد 8/9 از عبارت گويه اين به پاسخ در كارشناسان نظر اما

 به كارشناسان اكثريت يعبارتبه .است خوب اريبسدرصد  2/2 و خوبدرصد  12 متوسط، درصد 38

 و وظايف بر اساسي قانون رد شوراها با مرتبط اصول از نگهبان شوراي تفسير كه دارند اعتقاد گويه اين

 يا «موافقم كامالً» گزينه كه دهندگانپاسخ فراواني جمع )با است بوده گذارتأثير آنها اختيارات

 «ندارم نظري» گزينه كارشناسان بيشتر هم سؤال اين به پاسخ در البته .(اندهكرد انتخاب را «موافقم»

  .اندكرده انتخاب را

 

 

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _________________________________________________  

 

 

32 

  شوراها با مرتبط اساسي قانون اصول از نگهبان يشورا ريتفس ربارهد كارشناسان نظر .16جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 2 11 35 34 9 يفراوان

 2/2 12 38 37 8/9 درصد

 

 شوراها صالحيت .3-1-4

 راه از يعموم يآرا به اكات با را رانيا ياسالم يجمهور در شورك امور اداره ياساس قانون ششم اصل

 امور اداره انكار قيمصاد از يمصداقعنوان به شوراها اعضاي ركذ .ندكيم مقرر شوراها ياعضا انتخابات

 از هك دارد نيا از نشان (يپرسهمه و مجلس ندگانينما ،يجمهوراستي)ر قيمصاد ريسا نارك در شورك

 اختصاصاً) موارد ريسا از مستقل يحقوق تيصشخ واجد مصداق كيعنوان به شوراها ياساس قانون نظر

 يشورا مجلس هكنيا ضمن ياساس قانون هفتم اصل مطلب، نيا ديأيت در .شونديم قلمداد (يمحل امور

 از را روستا ،بخش ،محل شهر، ،شهرستان ،استان يشورا ،ندكيم قلمداد شوراها شمار در را ياسالم

 ياسالم يشورا مجلس هك همچنان اساس نيا بر .دينمايم مقرر شورك امور اداره و يريگميتصم انكار

 طهيح در ياساس قانون از اصل نيا موجببه زين شوراها دارد، يريگميتصم تيصالح شورك سطح در

 نيا (.108 :1391 ،يسنگر استوار ،يامام) 1دارند يريگميتصم تيصالح خود به مربوط ييايجغراف

شده  ينيبشيپ زين ياساس قانون دومصدوكي و مكيصدوكي صدم،كي اصول در يريگميتصم تيصالح

 وحدت اصول تيرعا به را يريگميتصم تيصالح نيا ياساس قانون صدمكي اصل هكنيا ضمن است،

 پنجمصدوكي اصل و يزكمر ومتكح تيتابع و ياسالم يجمهور نظام و يارض تيتمام و يمل

 عدم نظام اقتضاي هك استكرده  محدود ورشك نيقوان و اسالم نيمواز تيرعا به را وركمذ ماتيتصم

 است. يادار زكتمر

 شور،ك يتيمكحا ينهادها ريسا نارك در شوراها ركذ از ياساس قانونگذار هدف هكنيا است مسلم آنچه

 نظام در آن يبرا مستقل گاهيجا و ينهاد استقالل ،يريگميتصم تيصالح ،يحقوق تيشخص يشناساي

 يجمهوراستير و ياسالم يشورا مجلس فيرد و موازات در ششم اصل رد شوراها .باشديم شورك يحقوق

 ريسا لذا و است آمده شوراها زمره در ياسالم يشورا مجلس هفتم اصل در وآنها  رمجموعهيز نه است، آمده

 به محدود آنها تيصالح اگرچه دارند، ياسالم يشورا مجلس با سنگهم و نأشهم يتيشخص شوراها

 ،يتيمكحا خاص نهاد كيعنوان به شوراها ،ياساس قانون از مستفاد نيبنابرا .باشديم ودخ ييايجغراف طهيح

 هستند. شورك امور اداره و يريگميتصم انكار از گانهسه يقوا نارك در

                                                 
جلس شوراي بر اين اساس با توجه به اينكه اصل ششم و هفتم قانون اساسي، شوراهاي اسالمي را در كنار م .1

، با اندنشدهچند كه به صراحت جزئي از قوه مقننه محسوب ي دانسته است، اين نهادها نيز هرگيراركان تصميم اسالمي از
عبارت ديگر، مطابق اين نظر، گيري است، جزئي از قوه قانونگذاري كشورند. بهردشان كه تصميمتوجه به ماهيت كارك

، شوراها نيز در حوزه محلي دينمايمذاري و نظارت اقدام گونه كه مجلس شوراي اسالمي در سطح كشور به قانونگهمان
الف الشمولي است كه نبايد مخري تصويب قوانين عاممنظور از قانونگذا البته .كننديمبه نوعي قانونگذاري و نظارت مبادرت 

 تر از مصوبات مجلس است.ييناي پاقوانين مجلس باشد و در مرتبه
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 امور اداره يبرا الشمولعام و ينوع مقررات و قواعد وضع ،يريگميتصم از ياساس قانونگذار منظور 

 از محل، در مقررات و قواعد نيا هك است نيا ياساس قانون يپردازعبارت از شتبردا و باشديم محل

 چارچوب در البته) برخوردارند آن از شورك سطح در مجلس مصوب نيقوان هك برخوردارند ينأش همان

 ريسا و بخشداران فرمانداران، استانداران، صدوسومكي اصل است(. ردهك مقرر ياساس قانون هك يحدود

 ماتيتصم تيرعا به شوراها اراتياخت حدود در را شونديم نييتع دولت طرف از هك يشورك مقامات

 يمشورت صرفاً اراتياخت و هاتيصالح يشناساي در يعاد قانونگذار اقدام نيبنابرا .استكرده ملزم  آنها

 لاصو برخالف (،ينوع و يلك مقررات )وضع يريگميتصم تيصالح يجابه شوراها، يبرا ينظارت و

 .باشديم آن ييغا هدف و ياساس قانون متعدد

 يشوراها تيصالح در منحصراً ،باشديم محل امور اداره به مربوط آنچه ،ياساس قانون مطابق

 اصل است. ياساس قانون برخالف امور، نيا در يزكمر دولت عوامل ورود و رديگيم قرار ياسالم

 با استان اي شهرستان شهر، بخش، روستا، هر مورا اداره است:يگو خصوص نيا در ياساس قانون صدمكي

 را آن ياعضا هك رديگيم صورت استان اي شهرستان شهر، بخش، ده، يشورا نام به ييشورا نظارت

 امور از: ندعبارت ياساس قانون از اصل همان گواه به امور نيا .نندكيم انتخاب محل همان مردم

 گفت توانيم هجينتدر  .يرفاه امور ريسا و يآموزش ،يگفرهن ،يبهداشت ،يعمران ،ياقتصاد ،ياجتماع

 و ياسالم يشورا مجلس يقانونگذار با هك است يزكمر دولت عوامل برعهده محل در يمل امور اداره

 يمحل امور اداره و شوديم محقق (يبخشدار و يفرماندار ،ياستاندار) ياجراي عوامل توسط آنها ياجرا

 شهردار، و )دهدار ياجراي عوامل توسط آنها ياجرا و محل هر يشورا (يمقرراتگذار) يريگميتصم با

 .شوديم يعمل استاندار( و فرماندار بخشدار،

 يحقوق تيشخص ،ياساس قانون هك است نيا ،شوديم استنباط ياساس قانون اصول از آنچه

 صدوچهارم،كي و تمهف لواص در ياساس قانون البته است. داده قرار ييشناسا مورد را ياسالم يشوراها

 هك ردهك واگذار مقننه قوه مصوبات يعني يعاد قانون به را شوراها اراتياخت و فيوظا حدود نييتع

 رسديم نظربه است. رسانده بيتصو به را يمتعدد نيقوان نونكتا فيلكت نيا انجام ريمس در زين مجلس

 قانون نظر مد هك آنچنان را اهاشور يحقوق تيشخص اندنتوانسته هك هستند مجلس مصوب نيقوان نيا

 مرنگك موجب و گرفته صورت نهيزم نيا در هك يقصور عمده ند.ينما مشخص است، بوده ياساس

 است، شده محل در يزكمر دولت عوامل قبال در آنان عمل استقالل و شوراها يحقوق تيشخص شدن

 شورك يحقوق ينهادها انيم در آنها گاهيجا يطرف از و شوراها اراتياخت و فيوظا طهيح به مربوط

 .باشديم

 ياريبس شوند. كيكتف به قائل محل در يمل و يمحل امور نيب اندنتوانسته مجلس مصوب نيقوان 

 به منوط اي و گرفته قرار يزكمر دولت عوامل تيصالح در اي مجلس مصوب نيقوان در يمحل امور از

 هيسا يمحل يواحدها تيموجود و تيهو بر رضاشاه دوران از هك غلط تصور است. شورك وزارت موافقت
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 داده قرار آن رمجموعهيز و (يزكمر دولت) شورك وزارت ساختارجزء  را يمحل يواحدها و است ندهكاف

 مجلس مصوب نيقوان در همچنان واحدها، نيا ينهاد استقالل در ياساس قانون صراحت رغميعل است،

 شوراها يبرا مجلس مصوب نيقوان در هك ياتارياخت از ياريبس است. مانده يباق ياسالم يشورا

 قرار يمقرراتگذار طهيح در و است ينظارت و يفاتيتشر ،يمشورت تيخصوص يدارا شده، ينيبشيپ

 و ينهاد استقالل ينيبشيپ عدم و يريگميتصم تيصالح ينيبشيپ عدم) عامل دو نيا .رديگينم

 آنها ليتبد و شوراها يحقوق تيشخص تزلزل موجب شور(ك يتيمكحا ينهادها نيب در مستقل گاهيجا

 و بقا مات،يتصم تيقطع مواقع ثركا در هك شده تابع يحقوق شخص اي يتبع يحقوق تيشخص كي به

 .است شورك وزارت ارياخت در آنها زوال

 مقررات و قوانين در شوراها اراتياخت و فيوظا طهيح .1-3-1-4

 برعالوه است. يمحل امور اداره در مردم دادن تكشر هاشورا ليكتش از هدف ،ياساس قانون براساس

 يفعال نقش ياسالم يشورا مجلس و يجمهوراستير انتخابات قيطر از تيمكحا اعمال در مردم هكنيا

 انتخاب با و دارند تكمشار شوراها قيطر از زين يمحل امور اداره در ياساس قانون موجببه دارند

 درخصوص ياساس قانون در آنچه .نندكيم فصلوحل را خود يمحل التكمش و مسائل خود ندگانينما

 :باشديم ريز عوامل است، قانونگذار نظر مد شوراها يواقع گاهيجا

 است؛ مستقل دولت از شوراها يحقوق تيشخص -

 ؛شوديم يناش مردم از شوراها تيمشروع -

 كمنف است يزكمر قوه ارياخت در هك يمل تيصالح از يمحل امور در شوراها تيصالح حدود -

 ؛باشدمي

 دفتر) شود اعمال شوراها خود توسط مراتبسلسله تيرعا با ديبا شوراها امور در نظارت -

 (.5 :1380 مجلس، يهاپژوهش زكمر ياسيس مطالعات

 نيقوان ،ياساس قانون در يومتكح ينهادها از يكيعنوان به يمحل يشوراها تياهمبا وجود 

 روبرو يابهامات با ،كنند نييتب را شوراها ياصل يارهاكساز ديبا هك يماسال يشورا مجلس مصوب

 ،شوديم مشاهده وضوح به شوراها مورد در ما شورك يحقوق نظام در هك يالتكمش از يكي هستند.

 انتخابات و فيوظا الت،يكتش قانون سوم فصل .باشديم خود ياصل ردكارك از نهادها نيا گرفتن فاصله

 در مداقه از است. پرداخته موضوع شرحبه شوراها اراتياخت و فيوظا عنوان با شورك ياسالم يشوراها

 قانونگذار مدنظر هك چنانآن ياراتياخت از شوراها اساساً ايآ هك ديآيم حاصل سؤال نيا فصل نيا مواد

 و هاتيمحدود اعمال با هم آن و يشينما فيوظا يسركي صرفاً اي هستند؟ برخوردار بوده، ياساس

 است؟ گرفته قرار آنان برعهده فراوان يهانظارت

 از ينگران دارد، وجود يحقوق نظام در شوراها اراتياخت و فيوظا درباره هك يمسائل از يكي درواقع
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 الكاش كي درواقع نيا است. مردم به ينظارت و ياستگذاريس فيوظا خصوصبه ف،يوظا يواگذار

 شود. واگذار شهر يشورا به فيوظا دهدينم اجازه يادار يراسكنوكت بدنه هك ندكيم جاديا ياساس

 قوت و ارتقا و شوراها وجود با لك در هك دارد وجود مجلس و شورك يياجرا بدنه در يركتف درواقع

 دادن تكمشار جز يراه مردم التكمش وفصلحل يبرا هك است يدرحال نيا .است مخالف آنها گرفتن

 (.1389 فرارو،) است نكمم شوراها تيتقو با تكمشار نيا تحقق و ندارد وجود امور در آنها

 رانده ييجا به و شده محدودتر شوراها مرتباً بعد به 1357 سال از نيقوان در خاطر نيهم به 

 يسو و سمت مثال، يبرا د.يايبرن آن از يارك درواقع و نندكن يارك چيه عمالً هك شدند

 ياجرا يبرا مردم از يخواهتكمشار نوع كي هشد ينيبشيپ قانون نيا در هك يخواهتكمشار

به  و نندك اجرا را يدولت يهاطرح هك اندشده ليكو شهر يشوراها هك نيا مثل است. يدولت يهاطرح

 (.13 :1380 ،هاپژوهش زكمر ياسيس مطالعات دفتر) نندك كمك مردم

 در شهرداران انتخاب و شورك ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يكتش قانون سوم فصل در

 يهاتيصالح و اراتياخت انيب به (2) رركم (78) ،(1) رركم (78) ،(77) ،(71) ،(70) ،(68) مواد

 اداره و محدود يريگميتصم يهاتيصالح بجز مزبور مواد در است. پرداخته شورك ياسالم يشوراها

 ارائه و ياركهم ت،كارمش نظارت، است، شده رفتهيپذ شهر يشوراها يبرا هك يعموم امور يبرخ

 يبرا يعاد مقنن هك است ييهاتيصالح رئوس ... و مناسب نهيزم جاديا ب،يترغ و قيتشو شنهاد،يپ

 است. گرفته نظر در قانون نيا در شوراها

 با يعاد نيقوان ،ياساس قانون در ياسالم يشوراها يشناسايباوجود  هك رسديم نظربه مجموع در

 تحول ريس سفانهأمت و اندپرداخته شوراها يهاتيصالح و اراتياخت انيب به مبهم و يلك يعبارات

 يبرا هك ياراتياخت زانيم از و مردم به اعتماد از جيتدربه و بوده وسكمع رانيا در يمحل ينهادها

 است. شده استهك م،يبود قائل گذشته در يمحل و يمردم ينهادها

 شود سنجيده محلي امور در شوراها صالحيت ارهدرب شوندگانسؤال نظر اينكه براي پرسشنامه در

 عبارت  هاپاسخ كه داشت وجود «است ردهك واگذار شوراها به را يمحل امور اداره عمل، در دولت» هيگو

 درصد 4/15 و خوب درصد 2/37 متوسط، درصد 4/9 ف،يضع درصد 5/29 ف،يضع يليخدرصد  1/5 از

 مركزي دولت از تمركززدايي كه اعتقادند اين بر شوراها ضاياع اكثريت يعبارتبه .باشدمي خوب اريبس

 است. نشده واگذار شوراها به محلي امور اداره و نگرفته صورت

 

  شوراها به يمحل امور اداره واگذاري درباره شورا اعضاي نظر .17 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 57 139 35 110 19 يفراوان

 4/15 2/37 4/9 5/29 1/5 درصد
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 درصد 5/18 ف،يضعيليخ درصد 6/7 هيگو نيا يهانهيگز با رابطه در كارشناسان نظر همچنين

 كارشناسان درواقع .است خوب اريبس درصد 1/14 و خوب درصد 7/45 متوسط، درصد 1/14 ف،يضع

 و نيستند برخوردار محلي امور مديريت براي چنداني قانوني قدرت از شوراها كه ندمعتقد اعضا از بيشتر

 است. نشدهمنجر  واقعي تمركززدايي به هم محلي نهاد اين ايجاد

 

  شوراها به يمحل امور اداره واگذاري درباره كارشناسان نظر .18 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 13 42 13 17 7 يفراوان

 1/14 7/45 1/14 5/18 6/7 درصد

 

 ندكيم مطرح را شوراها اراتياخت و فيوظا هك ياساس قانون از ييبندها گفت بايد اساس اين بر

 ميشويم قانون و يزيربرنامه بحث وارد يوقت اما ،اندآورده حساببه گيريتصميم اركان جزء را آنها

 شوراها قدرتنبود  يعني نقص نيا رسديم رنظبه ندارند. ينقش چيه عمالً و نندكيم افت اريبس شوراها

 هاياريده و هايشهردار يزيربرنامه نظام هكآن حال است ايران در يبخش يزيربرنامه نظام از يناش

 هك شوديم موجب نيا و شوديم نيتأم يمحل عوارض محل از آنها يدرآمد منابع و است يمحل

 يبرا يالزام جهيدرنت و نندك نيتأم باال از را خود يدرآمد منابع هاوزارتخانه ياستان يهادستگاه

 باشند. پاسخگو خود باالدست دستگاه برابر در صرفاً و باشند نداشته شوراها يهاخواسته با يهماهنگ

 يواقع ارزش هرگونه فاقد دارد هك يليتفص نيع در قانون شوراها، اراتياخت و فيوظا حدود مورد در

 رد:ك ميتقس دسته سه به توانيم مسامحه يقدر با را شوراها فيوظا است.

 ؛ندكيم كمك يدولت دستگاه به هك يمعاضدت فيوظا سلسله كي-

 دولت؛ نيفرام با يهمراه يبرا مردم تكمشار جلب يعني يتكمشار فيوظا سلسله كي-

 .يريگميتصم قدرت و استقالل يعني ،يياجرا فيوظا هم يمك يليخ مقدار -

 دولت ندهينما صورتبه شورا و است دوم و اول فيوظا بر صرف تأكيد آمده نقانو در آنچه همه نيا با

 نيا در و ندارد وجود آن در اراتياخت ركذ و است فيوظا ركذ به مربوط قانون، است. درآمده مردم برابر در

 نشده هگرفت نظر در قانون در آنها يبرا يارياخت گونهچيهزيرا  ترند؛فيضع همه از ييروستا يشوراها انيم

 (.306 :1381 شوراها، بر نظارت و اراتياخت ف،يوظا قانون، درباره انصاحبنظر يهادگاهيد) است

 زين امر نيا اما ،باشديم شهردار نييتع شهر، يشورا فهيوظ نيمهمتر هكنيا وجود با گريد طرف از

 قانون (71) ماده «3» تبصره براساس برسد. استاندار اي شورك وزارت بيتصو به ديبا تينها در

 از شتريب تيجمع با يشهرها در شهرداران نصب ،شورك ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يكتش

 به شهرها ريسا در و شورك ريوز مكح و شهر يشورا شنهاديپ به بنا استان زكمرا و هزارنفرستيدو
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 احراز طيشرا و طضواب براساس شهر يشورا رد.يگيم صورت استاندار مكح و شهر يشورا شنهاديپ

 ند.كيم انتخاب را خود نظر مورد شهردار قانون، نيا مصوب نامهنيآي در مندرج شهرداران تيصالح

 در .كنند صادر روز ده مدت ظرف را شدهيمعرف شهردار مكح موظفند استانداران و شورك ريوز

 ركذ با را مراتب نداند، شدهنييتع طيشرا واجد را شده يمعرف شهردار استاندار، اي شورك ريوز هكيصورت

 و خود يقبل نظر بر شهر يشورا اصرار صورت در ،كندمي سكمنع شهر يشورا به مستندات و ليدل

 شد. خواهد ارجاع ربطيذ اختالف حل هيئت به شهر يشورا توسط موضوع شهردار، مكح صدور عدم

 شورك )وزارت نيطرف يبرا ئتهي آن ميتصم و بوده يريگميتصم به لفكم روز پانزده ظرف هيئتاين 

 اعالم را خود نظر اختالف حل هيئت مقرر، مدت در چنانچه .االجراستالزم شهر( ياسالم يشورا و

 .كند اجرا و اعمال را خود يقانون اراتياخت توانديم شهردار و بود خواهد متبع شهر يشورا نظر د،يننما

 

 اشهره ياسالم يشوراها يريگميتصم انواع .19 جدول
 شورا فيوظا يريگميتصم نوع

 مشروط يريگميتصم

 مكح صدور يبرا شورك ريوز اي استاندار به آن يمعرف و شهردار انتخاب -

 ربطيذ يهادستگاه موافقت با مردم تكمشار درخصوص يزيربرنامه -

 ربطيذ يهادستگاه توافق با ... و يامداد ،ياجتماع ينهادها و هاانجمن ليكتش درخصوص اقدام -

 شورك وزارت موافقت وتأييد  با يشهردار به وابسته يهاتكشر و مؤسسات اساسنامه بيتصو -

 ربطيذ يهادستگاه يهماهنگ با يفرهنگ زكمرا گسترش يبرا مردم بيترغ و قيتشو -

 و شورك وزارتتأييد  با يشهرساز جامع و يهاد يهاطرح بيتصو جهت ،يشهردار با ياركهم -

 يسازشهر و نكمس وزارت

 يينها بيتصو يبرا ربطيذ مراجع به ارسال و يشهرساز جامع و يهاد يهاطرحتأييد  و يبررس -

 با وابسته مؤسسات و هايشهردار ساالنه بودجه غيتفر و بودجه متمم و اصالح بودجه، بيتصو -

 هايشهردار يمال نامهنييآ تيرعا

 با مطابق يريگميتصم

 دولت يهانامهنييآ

 يهادستورالعمل تيرعا با آنها به يدگيرس از پس يشهردار يشنهاديپ يهانامهنييآ بيتصو -

 شورك وزارت

 يشهردار معامالت و يمال نامهنييآ مقررات تيرعا با آنها بر نظارت و يشهردار معامالت بيتصو -

 از دولت يابالغ يهااستيس نظرگرفتن رد با آن زانيم و شهر عوارض لغو اي يبرقرار حيلوا بيتصو -

 شورك وزارت طرف

 هايشهردار معامالت و يمال نامهنييآ تيرعا با يشهردار لهيوسبه شده ارائه خدمات نرخ بيتصو -

 قاطع يريگميتصم

 شهردار عزل -

 (يشهردار نه و) شهر يشورا بودجه بيتصو -

 يشهردار يشنهاديپ يهاوام بيتصو -

 يشهر ساتيسأت يارهيمس و يمجار حفر بر نظارت و مقررات وضع -

 يشهردرون هينقل طيوسا هيراك نرخ بيتصو -

 يعموم حتاجيما فروش و ديخر هادانيم اداره و جاديا مقررات وضع -

 يشهر حوزه در يوك و وچهك ها،ابانيخ ن،ياديم معابر، نام رييتغ و يگذارنام بيتصو -

 شهر يوارهايد يرو بر تابلو اي نوشته مطلب، نوع هر جهت الزم مقررات بيتصو -

 .1392 ويسي، :مأخذ
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 عمل حوزه به منحصر را آنها ينظارت فيوظا و شهر يشوراها اراتياخت قانون، گريد ازسوي

 اي شهر يشورا نه و مينك ادي يشهردار يشورا به آن از ميتوانيم ما هك است ردهك هايشهردار

 ياجرا و شورا يريگميتصم با يدمحدو فيوظا تنها ،يمحل سنخ يدارا فيوظا مجموعه از شهر.النك

 سبز يفضا ،يشهر نظافت رينظ يمحدود يشهر خدمات ارائه .شوديم ارائه شهروندان به هايشهردار

 يشهر يهارساختيز از يبخش نيتأم و وسازساخت بر نظارت ،يحيتفر و يفرهنگ خدمات ارائه

 هاده از يكي تنها يشهردار و هرش يشورا هك است يدرحال نيا .دشويم عرضه هايشهردار لهيوسبه

 ارياخت در منابع و قدرت شهرها سطح در .نندكيم تيفعال شهرهاالنك سطح در هك هستند يسازمان

 يمحل دولت و يمردم نهادعنوان به ياسالم يشوراها و باشنديم يدولت هك است يمختلف يهاسازمان

 نظارت اي و يريگميتصم درخصوص يموارد ندرتبه شوراها قانون در هستند. يكاند مانور قدرت يدارا

 ونقل،حمل و يارتباط يهاهكشب گاز(، برق، آب،) يانرژ مه،يب آموزش، بهداشت، ت،يامن مسائل بر

 قانون به گذرا ينگاه با .شوديم مشاهده يشهرالنك اي يشهر استيس و ستيز طيمح فاضالب،

 فيوظا از يمتعدد موارد هك گرفت جهينت توانيم شوراها فيوظا از گرفته صورت يبنددسته و شوراها

 ،يارشاد تيماه يدارا عمدتاً هك شده انيب شوراها قانون در شهر يفرهنگ و ياجتماع يهاحوزه در

 يگذارنام رينظ يموارد در و باشنديم يشنهاديپ و يمحافظت ،يقيتشو ،ييشناسا ،ييراهنما ،يامشاوره

 يريگميتصم تواننديم شهر سطح در يغاتيتبل يبنرها و تابلوها نامه نييآ و يشهر نكاما و معابر

 امور اداره و نترلك يبرا اراتياخت و يريگميتصم قدرت ،هاواژه نيا از هك است يهيبد نند.ك معنادار

 (.223-225 :1392 ،يسيو) شودينم برداشت ،يشهرالنك يمحل يعموم

 ينوع با همچنان ،كيراتكدم و يمردم يمحل ينهادها و شوراها يريگلكش رغميعل يلك طوربه

 را يمحل ينهادها حالت نيبهتر در هك ميمواجه يعمود رابطه و محوردولت ن،ييپا به باال از يزيربرنامه

 دانست. يزكمر ومتكح يياجرا ارگزارك توانيم

 شوراها مصوبات ايبر مؤثر ياجرا ضمانت نظام فقدان .4-1-4

 قانونگذار هك يحقوق قواعد مؤثر ياجرا جهت هك معناست نيا به يحقوق لحاظ از يياجرا ضمانت نظام

 در هك است يقواعد يعني اجرا ضمانت نينابراب .شوديم گرفته نظر در ييهامجازات است ردهك وضع

 قدرت ندك نقض جامعه افراد از يكي را قانون هرگاه و ندكيم يمرانكح آنها روابط و افراد بر شورك كي

 نشان العملسكع و افتديم كاربه شده تباه قانون آن نقض ضمن هك يحقوق و نظم حفظ يبرا يعموم

  (.523 :1377 ان،ياتوزك) نديگو اجرا ضمانت را العملسكع نيا دهديم

 ضمانت هك برد يپ توانيم يآسانبه آن يياجرا يهانامهنييآ و شوراها قانون به ياجمال ينظر با 

 در ياركسازو چيه تنها نه هكآن ترجالب ندارد. وجود شوراها مصوبات و تمايتصم يبرا يافك ياجرا

 يهايصاف از ديبا مصوبات ياديز موارد در هكبل ،نشده ينيبشيپ شوراها مصوبات ميكتح جهت
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 شوراها، قانون در و ياساس قانون در اگرچه مورد نيهم در شوند. يياجرا بتوانند تا نندك عبور يمختلف

 حدود در شونديم نييتع دولت طرف از هك يشورك مقامات ريسا و بخشداران فرمانداران، ،استانداران

 شده ينيبشيپ يامر نيچن هكنيا رغميعل اما ،هستند آنها ماتيتصم تيرعا به ملزم شوراها اراتياخت

 .است مطلب نيا سكع كامالً هك است ياگونهبه شوراها قانون مواد از يبرخ در موجود اركسازو

 توانديم شورا» است: آمده شهرها ياسالم يشوراها يياجرا نامهنييآ (13) ماده در مثالعنوان به

كند  درخواست يدولت يهاسازمان و ادارات ،هادستگاه از را ازين مورد اطالعات خود فيوظا با ارتباط در

 است نشده مشخص اجرا ضمانت تنها نه ماده نيا در .«آورد خواهند عملبه را الزم ياركهم آنان و

 ست.ين برخوردار زين الزم وضوح و صراحت از وركمذ ماده هكبل

 نيهمچن و دارند مصوبات ياجرا ردنك محدود در يسع يزكمر دولت ندگانينما موارد شتريب در 

 يياجرا ضمانت نبود دارند. آن ردنك محدود در يسع باشد شده ينيبشيپ هم يياجرا ضمانت اگر

 و يهمراه عدم با نكهيا اول داشت: خواهد يپ در را نامطلوب امديپ دو حداقل شوراها ونقان در يكاف

 نيتدو را خود روستاي يا شهر يهابرنامه توانندينم آنها شوراها، با يياجرا يهادستگاه متقابل يهمكار

 ياعضا اجرا ضمانت نبود صورت در نكهيا دوم شد. خواهند يروزمرگ دچار جهيدرنت و كنند اجرا و

 تيفعال از دستدرنهايت  و كرده يدلسرد و يخستگ احساس يزمان مدت گذشت از پس شوراها

 مانعيعنوان به شوراها ماتيتصم و مصوبات يبرا يكاف يياجرا ضمانت نبود حال هر به .كشنديم

 (.303 :1382 ،يمحمد) است كرده سد را يمردم نهاد نيا يكاف تحرك و تيفعال

 نيقوان خود در ديبا ردك محقق لمهك يواقع يمعنا در را اجرا ضمانت نظام بتوان هكنيا يبرا

 ياسالم يشوراها مصوبات مورد در اجرا ضمانت نظام اعمال يبرا را ييارهاكسازو شوراها به مربوط

 عدول شهر ياسالم يشورا ماتيتصم ياجرا از يدولت ادارات هكيصورت در مثال يبرا بست. اركبه

 د.ينما ماتيتصم از نيكتم به مجبور را نهادها نيا اجرا ضمانت از استفاده با بتواند ديبا شورا نند،ك

 يافك يياجرا ضمانت اشوراه مصوبات» هيگو يهانهيگز با رابطه در شوراها اعضاي نظر بارهاين در

 و خوب درصد 6/34 متوسط، درصد 7 و 13 ف،يضع درصد 8/27 ف،يضع يليخ درصد 1/8 «دارند

 براي كافي اجرايي ضمانت وجود با شوراها اعضاي اكثريت درواقع .باشدمي خوب اريبس درصد 4/12

 معتقدند امر اين به شوراها اعضاي اكثريت كه معناست بدين امر اين اند.بوده مخالف شوراها مصوبات

 ندارد. وجود شوراها مصوبات مؤثر اجراي تضمين فعلي، شرايط در كه

 

  شوراها مصوبات كافي اجرايي ضمانت درباره شورا اعضاي نظر . 20 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 46 130 51 104 30 يفراوان

 4/12 6/34 7/13 8/27 1/8 درصد
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 درصد 9/10 ف،يضع درصد 3/29 ف،يضع يليخ درصد 2/2 از عبارت كارشناسان نظر بارهاين در

 كارشناسان مطلق اكثريت يعبارتبه .است خوب اريبس درصد 8/9 و خوب رصدد 8/47 وسط،مت

 نبودنآميز موفقيت عملكرد موانع از يكي و ندارد وجود شوراها مصوبات براي حقوقي الزام كه ندمعتقد

 .باشدمي موضوع همين ايران در محلي حكومت تجربه

 

  شوراها صوباتم كافي اجرايي ضمانت درباره كارشناسان نظر . 21 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 9 44 10 27 2 يفراوان

 8/9 8/47 9/10 3/29 2/2 درصد

 

 شوراها بر نظارت .5-1-4

 يزكمر دولت كه است واضح هتكن اين .است قانون تيمكحا بحث يهاربخشيز از نترل،ك و نظارت

 جينتا تا است آن همحدود و نظارت نوع بر بحث يول باشد، داشته نظارت زكتمر عدم ينهادها بر ديبا

 .نشود جاديا نظارت نيا از ينامطلوب

 نظارت .نندكيم ميتقس يموميق و يمراتبسلسله نظارت هدست دو به را آن نظارت، يبندميتقس در

 و شوديم اعمال دهشوننظارت بر ناظر ازسوي يعمود صورتبه و است يسازماندرون ،يمراتبسلسله

 برمبتني و يسازماننيب ،يافق ينظارت هك (قيمومتي) يموميق نظارت برخالف است، تيتبع برمبتني

 (.69-70 :1373 ،يتمنؤم ييطباطبا) است يهماهنگ

 در نهادها نيا يعني است؛ يمراتبسلسله نظارت شوديم اعمال زكمتمر ينهادها بر هك ينظارت

 اعمال آنها بر يمراتبسلسله طورهب يزكمر قدرت نظارت و رنديگيم قرار يزكمر قدرت مراتبسلسله

 از فارغ يريگميتصم استقالل و شونديم محسوب ومتكح ياصل بدنه از ز،كمتمر ينهادهازيرا  .شوديم

 ينهادها» ،يمحل ينهادها ز،كرمتمريغ نظام در اما داشت. نخواهند يزكمر ومتكح ماتيتصم

 يزكمر قدرت مراتبسلسله در ديآيم الزم لذا و هستند «يريگميتصم استقالل يدارا و خودگردان

 نظارت نيا باشد. يقانون نظارت اي يمومتيق نظارت شود اعمال آن بر هك ينظارت ثركحدا و رندينگ قرار

 دستورات از ميمستق طوربه زكرمتمريغ يواحدها نانكارك و است ياركهم اي يهماهنگ نظام برمبتني

 هك ينظارت رو،نيااز (206 :1389 زاده،موسي ،يزنجان ديعم) نندكينم تيتبع يزكمر سازمان ماتمقا

 باشد. (ي)قانون يمومتيق نوع از ستيبايم گردديم اعمال يمحل يواحدها بر

 علتبه خواه را مادون مقام ماتيتصم اصالح و رييتغ حق مافوق مقام ،يمراتبسلسله نظارت در

 در اما داشت. خواهد ارك لوازم و مصالح ردنكن تيرعا علتبه خواه قانون، با ماتيتصم نيا هايرتيمغا

 يليدل بدون تواندينم و شوديم محدود قانون تيرعا به ناظر مقام نظارت ،يمومتيق اي يقانون نظارت
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 دهد رييتغ اي و لغو را آن ميتصم ،يمحل نهاد ازسوي قانون نقض اي تيصالح حدود از خروج بريمبن

 ماتيتصم و ردكعمل تطابق است. ريمغا يريگميتصم در يمحل نهاد ارياخت فلسفه با اساساً هكچرا

 هك ستنهادها نيا بر ناظر مقام ارياخت تنها قانون، روح و متن با ياسالم يشوراها ازسوي ياتخاذ

 :شوديم مالاع قيطر دو از يمومتيق نظارت نيا .گردديبازم «قانون تيمكحا» امر به آن تيثيح

 در (.104-105 :1390 ،زادهييرضا) )مصوبات( اَعمال بر مومتيق رد(،ك)عمل اشخاص بر مومتيق

 عضو به نسبت را عزل اي قيتعل همچون يانتظام يهامجازات توانديم دولت اشخاص، بر مومتيق

 اقدام اي ميتصم تطابق با و است نظارت نيمهمتر اعمال، يرو مومتيق د.ينما اِعمال يمحل يشورا

 .رديگيم صورت قانون مكح با يمحل يشورا

 ز،كرمتمريغ ينهادها بر يزكمر دولت نظارت ز،كتمر عدم ستميس در گفت ديبا حيتوض نيا با 

 .است يقانون مواد تيرعا لحاظبه و يقانون نظارت نيا هكبل ست،ين يعمود و يمراتبسلسله نظارت

 اي و استقالل سلب باعث زكرمتمريغ ينهادها بر يزكمر دولت ازسوي يعمود و يمراتبسلسله نظارت

 از نوع نيا يهامؤلفه نيمهمتر از هك است يخودمختار و استقالل نيا قرارگرفتن تأثير تحت حداقل

 از و باشند داشته استقالل محل، مردم ندگانينما عنوانبه ديبا يمحل ينهادها .شوديم محسوب نهادها

 .دشون خارج بودن يدولت حالت

 بيتصو مورد ياساس قانون اصول ياجرا در هك ياسالم يشورا مجلس مصوب مقررات و نيقوان

 ريز قيطر به را ياسالم يشوراها اعضاي و مصوبات و ردكعمل بر نظارت ضرورت موضوع ،اندگرفته قرار

 :اندردهك ينيبشيپ

 هك است اختالف حل ئتيه ،ياسالم يشوراها بر ناظر نكر نيترياصل اختالف: حل يهائتيه

 منظوربه شوراها، قانون (79) ماده براساس .شوديم ليكتش شهرستان و استان ز،كمر سطح سه در

 و اختالف حل تئيه نام به ييهائتيه ،يقانون فيوظا از شوراها انحراف بريمبن اتياكش به يدگيرس

 توانيم حداقل اي و دارد يلتدو يبيكتر باًيتقر هائتيه نيا 1.شوديم ليكتش اتياكش به يدگيرس

                                                 
 هاييتئهي قانوني، وظايف از شوراها انحراف برمبني شكايات به رسيدگي منظورهب – (6/7/1382)اصالحي  (79)ماده . 1

 شود:ترتيب زير تشكيل مياختالف و رسيدگي به شكايات به حل تئهي نام به
جمهور به انتخاب و معرفي ات با عضويت يكي از معاونين رئيسمركزي حل اختالف و رسيدگي به شكايهيئت  .1

وزارت كشور، رئيس يا يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از  ربطياون ذجمهور، معرئيس
معاونين دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به پيشنهاد 

ها به ه نفر از اعضاي شوراي عالي استانكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسالمي، س
شوراي شهر تهران تشكيل  ها وانتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استان

 در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.هيئت شود. مي
ن به عضويت و رياست استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري حل اختالف و رسيدگي به شكايات استاهيئت  .2

استان، يك نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسالمي 
 شود.جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي

شكايات شهرستان به عضويت و رياست فرماندار و عضويت رئيس دادگستري حل اختالف و رسيدگي به هيئت  .3
حل هيئت شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب 

 شود.اختالف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي
ترتيب در وزارت استان و شهرستان به مركزي، اختالف حلهاي هيئت دبيرخانه –( 6/7/1382 )اصالحي -«1»تبصره 

 مركزي خواهد بود.هيئت شود. معاون ذيربط وزارت كشور دبير كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي
خلف از قانون را به تواند موارد توزارت كشور براساس مسئوليت نظارتي و اجرايي قانون شوراها مي -«2»تبصره 

 حل اختالف ارجاع نمايد.هيئت 
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 دعوا طرح فرض در ن،يبنابرا دانست. ترپررنگ و ترمؤثر اريبس هائتيه نيا در را يدولت ياعضا نقش

 يجانبدار انكام زين و اعضا ازسوي انصاف گرفتن قرار تأثير تحت انكام شورا، و يدولت يهادستگاه نيب

 است. تصور قابل راشو مواضع برابر در دولت مواضع از هائتيه نيا

 هيئت در پرونده 350،(1386-1392) سوم يشورا ساله 6 دوره طول در موجود، آمار براساس

 تعداد نيا از هك شده واصل ياستان اختالف حل يهاهيئت ازسوي شورك وزارت يزكمر اختالف حل

 تيدرنها و بوده شورك سراسر در روستا و شهر يشوراها ياعضا تيعضو سلب به مربوط پرونده 249

 سلب يبرا هم واصله پرونده 110 ادله .است شده منجر تيعضو سلب به ،هاپرونده نيا از فقره 92

 ريسا كمدار .است ردهك رد را آن يزكمر اختالف حل هيئت و نبوده يافك مردم ندگانينما تيعضو

 سلب ليدال .ستا نداشته وجود آن به يدگيرس انكام جهيدرنت و نبوده ليمكت غالباً هم هاپرونده

 يهاتيممنوع محل، در يدائم ونتكس عدم سوم دوره در روستا و شهر يشوراها ياعضا تيعضو

 مثال عنوانبه) شوراها شئون خالف اعمال انجام جلسات، در رركم بتيغ قانون، در شده ركذ يشغل

 ضوابط از خارج لعم هر ابكارت اي و قانون ردنكن تيرعا ،كي درجه مسئوالن با يمال قرارداد انعقاد

 از يناش ييقضا يهاتيومكمح زين و يقانون فيالكت از فراتر يشهردار امور در مداخله شوراها(، يقانون

 يشوراها عضو 92 تيعضو سلب نهيزم هك بود يليدال ازجمله مردم يندگينما گاهيجا از استفادهسوء

 شهر يشوراها ياعضا تيضوع سلب موجب هك يالتكمش حال نيع در .ردك جاديا را روستا و شهر

 دليلبه شورا جلسات در رركم بتيغ از اعم يمختلف ليدال شهرها در .روستاهاست از تردهيچيپ شوديم

 از يناش ييقضا يهاتيومكمح ز،ين و يياجرا امور در مداخله اعضا، ريسا با يناهماهنگ و يخودمحور

 سلب موجب است، يمال يهااستفادهسوء هم اغلب هك مردم يندگينما گاهيجا از اعضا استفادهسوء

 (.1392 ران،يا انيدانشجو ي)خبرگزار است شده شوراها ياعضا تيعضو

 بر توانديم نظارت نيا .است متفاوت نظارت موضوع ثيح از شوراها بر شده اعمال نظارت

 باشد. آنها ماتيتصم بر اي و اعضا بر اي )انحالل( شوراها تيموجود

 از انحراف صورت در جز شوراها انحالل» ياساس قانون يكصدوششم صلا طبق شورا: انحالل

 آنها مجدد ليكتش طرز و شوراها انحالل بيترت و انحراف صيتشخ مرجع ست.ين نكمم يقانون فيوظا

 و ندك تياكش صالح دادگاه به دارد حق انحالل به اعتراض صورت در شورا .ندكيم نيمع قانون را

يكصدوششم  اصل فراوان وديق به توجه با .«ندك يدگيرس آن به نوبت از خارج است موظف دادگاه

 گرفته درنظر يقانون فيوظا از انحراف يبرا هم آن و استثنائات جزء را انحالل هكنيا و ياساس قانون

 تواندينم شورا انحالل ابزار از استفاده در يعمل گسترده اربردك و ينظر موسع يرهايتفس است،

 .گردديم يتلق يمراتبسلسله به يقانون نظارت ليتبد و شود يتلق ستهيشا

 حل يشوراها ،(1386-1392) سوم دوره در روستا و شهر يشورا هشت انحالل به توجه با
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 نيا از هك اندهردك ارسال يزكمر اختالف حل هيئت به را شورا انحالل شنهاديپ 22 ياستان اختالف

 شده منحل يشوراها نيب در هم رشت و اهواز شهرالنك دو يشورا و شد موافقت مورد هشت با تعداد

 انحالل ليدل نيمهمتر .شد منحل گلستان شهر يشورا دوره، نيا در هم تهران استان در .دارند قرار

 در يناتوان قانون، برابر شورا جلسات ليكتش عدم و يگروهدرون تعامل عدم و يخودمحور شوراها

 از خود، فيالكت و فيوظا از فراتر يشهردار يياجرا امور در وراش مداخله ط،يشرا واجد شهردار انتخاب

 يبرا شورا ياعضا يعمد بتيغ اي تيعضو سلب دليلبه جلسات ليكتش يبرا يقانون نصاب دادن دست

 شوراها انحالل موجب هك باشديم هايشهردار بودجه بيتصو در ريتأخ زين و انتفاع از شورا ردنك خارج

 شوراها انحالل موجب هك است يموارد نيمهمتر از شهردار انتخاب موضوع رد اختالفات .است شده

 (.1392 ران،يا انيدانشجو يخبرگزار) است شده

 دخالت با تيعضو سلب رر،كم (85) ماده زين و شوراها قانون (85) ماده طبق ت:يعضو سلب

 ،ندارد وجود يكش شورا متخلف ياعضا تيعضو سلب لزوم در هرچند .شوديم انجام يزكمر مقامات

 اي شنهاديپ در فرماندار( و استاندار شور،ك ريوز) يزكمر دولت ندگانينما به گسترده نقش دادن يول

 دهد قرار تأثير تحت را آن ياعضا و شورا استقالل توانديم شهر يشورا ياعضا تيعضو سلب بيتصو

 (.128 :1388 نژاد،بيحب)

 و شورك ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يكتش قانون 1(80) ماده براساس مات:يتصم رد

 مهلت در هكيصورت در و شوديم االجراالزم ابالغ از پس هفته دو شوراها مصوبات ،شهرداران انتخاب

 آن و داشته اعتراض آن به -اندشده مشخص ماده نيا «1» تبصره در هك – مربوط صالح مقامات وركمذ

 به را امر نيا بدانند، شوراها اراتياخت و فيوظا حدود از خارج اي و ورشك مقررات و نيقوان با ريمغا را

 از مانع اعتراض نيا هك استشايان ذكر  آن. يبررس به موظف زين شورا و نندكيم سكمنع شورا

 مقام نيب اختالف و شورا توسط مصوبه اصالح عدم صورت در د.شويم شورا مصوبه شدن االجراالزم

 اختالف حل و ردهك يدگيرس موضوع به روز 20 ظرف ربطيذ اختالف حل هيئت شورا، و معترض

 د.ينمايم

                                                 
الغ مورد اعتراض قرار نگيرد كه پس از دو هفته از تاريخ ابوراهاي موضوع اين قانون در صورتيمصوبات كليه ش -(80)ماده  .1

ز حدود وظايف و اختيارات ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج اذي نكه مسئوالباشد و در صورتياالجرا ميالزم
طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابالغ مصوبه اعتراض خود را به توانند با ذكر مورد و بهشوراها تشخيص دهند مي

تشكيل جلسه  ،اطالع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض
ف عدول ننمايد كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختالو اعالم نظر نمايد. در صورتيسيدگي داده و به موضوع ر
مزبور مكلف است ظرف بيست روز به هيئت شود. حل اختالف ذيربط ارجاع ميهيئت گيري نهايي به موضوع براي تصميم

 موضوع رسيدگي و اعالم نظر نمايد.
يا شوراي شهرستان، در مورد مصوبات  بخشدار توسط بخش و روستا اهايشور مصوبات به اعتراض – «1»تبصره  

ن وراي استان توسط استاندار، مسئوالشوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و در مورد مصوبات ش
ير كشور يا ها توسط وزها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانهاي اجرايي ذيربط يا شوراي عالي استاندستگاه

گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات هاي ذيربط صورت ميمقامات دستگاه نيتريعال
 دار نخواهد بود.ساير اشخاص در محاكم صالحيت

حل  مركزيهيئت قطعي شدن مصوبات شوراها مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در  -«2»تبصره 
 .باشدياختالف توسط اشخاص نم

، بالفاصله اندكردهاجرايي مختلف اتخاذ  يهادستگاههرگونه تصميمي را كه مربوط به  ندموظفها اكليه شور -«3»تبصره 
 به دستگاه مربوطه ابالغ نمايند.
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 اشاره زين شورا مصوبه از اشخاص ريسا اعتراض به ركالذفوق قانون (80) ماده در هك است ركذ قابل 

 وانيد همانا هك «دارتيصالح مكمحا» امر نيا به يدگيرس مرجع ور،كمذ ماده «1» تبصره در و شده

 از پس ور،كمذ ماده «2» تبصره براساس فوق، مورد دو برعالوه است. شده يمعرف است، يادار عدالت

 .كرد اعتراض شورا مصوبه به يزكمر اختالف حل هيئت نزد توانيم زين شورا مصوبه شدن االجراالزم

 به مربوط بخش در هك دارد را شهر يشورا مصوبه لغو ارياخت موارد، از يبرخ در زين شورك ريوز

 از يبرخ بر ياسالم يشورا مجلس سيرئ نظارت راًياخ است. شده اشاره آنها به يمال منابع تيمحدود

 1است. شده افزوده زين هااستان يعال يشورا مصوبات

 مصوبات»آن براساس كه شد الحاق شوراها قانون (80) ماده به تبصره سه 1395 سال در البته

 هيئت» اعتراض مورد ابالغ خيتار از دوهفته از پس هكيصورت در قانون نيا موضوع يشوراها هيلك

 قيتطب هيئت» اختصار به قانون نيا در هك ـ «نيقوان با شورك ياسالم يشوراها مصوبات قيتطب

 نيقوان با ريمغا را آن وركمذ هيئت هكيصورت در و ستاالجراالزم ردينگ قرار ـ شوديم دهينام «مصوبات

 و مورد ركذ با توانديم دهد صيتشخ شوراها اراتياخت و فيوظا حدود از رجخا اي و شورك مقررات و

 رسانده شورا اطالع به را خود اعتراض مصوبه، ابالغ خيتار از هفته دو مدت ظرف ثركحدا مستدل طوربه

 «.ندك دنظريتجد درخواست و

 5/8 «دارد وجود شوراها بر نظارت مشخص اركسازو» گويه به شوراها اعضاي پاسخ بارهاين در

 اريبسدرصد  4/6 و خوب درصد 1/26 متوسط، درصد 1/14 ف،يضع درصد 7/39 ف،يضع يليخ درصد

 اين دارد. وجود نظارت كافي ازهاندهب كه معتقدند امر اين به شوراها اعضاي يعبارتبه .باشدمي خوب

 گذشته از بيش ت،نظار فعلي سازوكار اصالح صورت در شوراها اعضاي كه باشد دليل اين به شايد پاسخ

  باشند. نداشته فعلي رويه تغيير به تمايلي چندان لذا و يرندگ قرار كنترل تحت

 

 شوراها بر نظارت مشخص اركسازو وجود درباره شورا اعضاي نظر .22 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 24 100 54 152 32 يفراوان

 4/6 1/26 1/14 7/39 5/8 درصد

                                                 
 (1388 )اصالحي شوراي انقالب 1359 در شهرها مصوب سبز ( اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي1ماده ) .1

رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابودكردن آن به و جلوگيري از قطع بي سبز منظور حفظ و گسترش فضايـ به (1)ماده 
كه به تشخيص شوراي اسالمي شهر،  ييهاها، باغات و نيز محلها، بوستانها، پاركهر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه
ممنوع است. ضوابط و چگونگي  ريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطهباغ شناخته شوند در محدوده و ح

نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي ينياين ماده در چارچوب آ ياجرا
تهران تهيه و به تصويب  وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري

 رسد.ها ميشوراي عالي استان
اصالح و واكاري باغات در حريم شهرها به شكل جزئي و يا كلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط  - «1»تبصره 

 شود.مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام مي
( قانون 138هشتم )ويكصدوسياصل ها جهت تطبيق با قوانين و رعايت مصوبات شوراي عالي استان - «2» تبصره

رسيد تا در صورتي كه برخالف قوانين بود،  اساسي جمهوري اسالمي ايران به اطالع رئيس مجلس شوراي اسالمي خواهد
 ها ارسال گردد.با ذكر دليل براي تجديدنظر و اصالح به شوراي عالي استان
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 7/21 ف،يضع درصد 4/30 ف،يضع يليخ درصد 3/4 از عبارت كارشناسان نظر باره اين در اما

 اعضاي نظر برخالف يعبارتبه .باشدمي خوب اريبسدرصد  5/6 و خوب درصد 37 متوسط، درصد

 مصوبات و كردعمل بر نظارت براي مشخصي فرآيند كه ندمعتقد كارشناسان اكثريت شهر شوراهاي

  ندارد. وجود شوراها

 

 شوراها بر نظارت مشخص اركسازو درباره كارشناسان نظر .23 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 6 34 20 28 4 يفراوان

 5/6 37 7/21 4/30 3/4 درصد

 

 ياسالم يشوراها مصداق با يمحل يخودگردان موضوع شدن ياجراي زمان از گفت بايد كلي طوربه

 مصوبات و ردكعمل بر نترلك و نظارت فرآيند نهيزم در يچندان يهاشرفتيپ نونكتا آنها بر نظارت و

 يهاقضاوت و ردهاكعمل همچنين است. نگشته بدل منسجم نظام كي به و نگرفته صورت نهادها نيا

 نظارت مقوله ياسالم يشوراها بر نظارت قامم در ن(ييپا رده اي يزكمر از اعم) اختالف حل يهاهيئت

 چارچوب از ياسالم يشوراها عدول يبرا را نهيزم بسا چه و نموده دور خود ياصل هدف و منطق از را

كرده  فراهم ياسالم يشوراها حقوق عييتض موارد، يبرخ در و جامعه اي افراد حقوق عييتض و مقرره

 است.

 يادار يهايراسكبورو و يزمان ،يفرآيند يهاتيمحدود هك ميابييم در يقانون مواد نيا به توجه با

 ،يزكمر دولت ندگانينما گونه ياستصواب يهانظارت و شوراها مصوبات ياجرا ضمانت در ضعف و

 شوراها و يزكمر دولت هيسو دو اعتماد به نسبت ديبا و ندارد شوراها يجيتدر فيتضع جز ياجهينت

 اعمال يبرا قانون در شده ينيبشيپ ينظارت اركسازو (.128 :1388 نژاد،بيحب) ردك يشتريب تالش

 دولت عوامل توسط هك است هيشب يمراتبسلسله نظارت به ياديز حد تا ،ياسالم يشوراها بر نظارت

 نظربه نقد قابل ريز جهات از اركسازو نيا .شوديم اعمال آن توابع و شورك وزارت مخصوصاً ،يزكمر

 :رسديم

 تأمل قابل ريز اتكن ها،هيئت رخانهيدب استقرار محل و اختالف حل يهاهيئت بيكرت درباره

 است:

 دارند تعلق نهاد كي به نوعاً شورك ريوز و جمهورسيرئ ،يزكمر اختالف حل هيئت درخصوص .1

 معاون) شورك ريوز قيطر از را خود نظر مورد نظارت توانديمجمهور در نتيجه رئيس ه(.يمجر قوه)

 ندهينما يدارا مستقالً هيئت نيا درجمهور رئيس هك ستين الزم رسديم نظر به و ندك اعمال ط(ربيذ

 باشد.
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 نيا در يمحل ينهادها ندگانينما مانور توان و عمل قدرت ،يزكمر اختالف حل هيئت در .2

 در اگرچه عضو(. 6 برابر در عضو 3) است نييپا اريبس يزكمر دولت ندگانينما تعداد با اسيق در هيئت

 2 قوه هر) شود جاديا بيكتر نيا در گانهسه يقوا نيب توازن ينوع هك است شده تالش امر ظاهر

 را كبلو كي و دارند قرار طرف كي در يزكمر دولت ندگانينما امر باطن در حالنيا با نده(ينما

 جابيا يزكمر دولت تفوق لذا .هااستان يعال يشورا عضو سه گريد طرف در و دهنديم ليكتش

 سمت به را شوراها ماتيتصم و شده اِعمال شوراها بر يزكمر قدرت فشار ينوع هك ندكيم

 ياگونهبه و بوده قدرت بدنه از استقالل حائزبايد  ناظر نهاد نيا دهد. سوق دولت مدنظر يهااستيس

 نباشد. هيقض در نفعيذ ياريبس حد تا و باشد نداشته شوراها به نسبت ياقتدار پنهان دستان هك باشد

 خودگردان ينهادها نيا ينوع به ،ياستگذاريس و يگذارمقررات در شوراها اقتدار موضوع اساساً .3

 قوه دو نيا مقامات هك شوديم موجب امر نيا .سازديم هيمجر و مقننه قوه با رقابت عرصه وارد را

 غالب شوراها ماتيتصم به سبتن را خود استيس و نديبرآ شوراها نيا بر قدرت نفوذ روزنه دنبالبه

 به توجه با امر نيا اگرهم و نشود ليكتش قوه دو نيا ياعضا از انكام حد تا ديبا ناظر نهاد لذا سازند.

 نييتع يطور ناظر هيئت ياعضا شود، يتلق ريناپذاجتناب شوراها بر يزكمر ومتكح نظارت لزوم

 نفع به ترازو فهك تا باشند يتساو به ناظر، ادنه نيا در شوراها و يزكمر ومتكح ندگانينما هك گردند

 هك يناظر نفوذ است. نداده قرار توجه مورد را مسئله نيا قانونگذار هك يدرحال ند.كن ينيسنگ كيچيه

 موجب شوراها، استقالل در اختالل برعالوه است نفعيذ اهارشو ماتيتصم و ردكعمل به نسبت خود

 نهاد مردم، خواست به دنيبخش تينيع يجابه شوراها عمالً و شوديم خودگردان نظام يامحا

 رسديم نظربه آنچه نيب نيا در .شونديم يزكمر ومتكح شده ليتحم يهااستيس كنندهاعالم

 است مستقل ناظر نهاد كي ،ندكيم جاديا شوراها ماتيتصم و ردكعمل به نسبت يمترك اريبس اختالل

 اصل در زين ياساس قانون آنچه مطابق هيقضائ قوه اساساً چون باشد. شورك ييقضا دستگاه ليذ ديبا هك

 باشد.يم مستقل دولت قدرت بدنه از رده،ك انيب وششميكصدوپنجاه

 هيمجر قوه در داخل را اختالف حل يهاهيئت رخانهيدب استقرار محل قانون (79) ماده تبصره. 4

 شهرستان سطح در و يستاندارا استان سطح در شور،ك وزارت يزكمر سطح در است. ردهك مقرر

 وزارت دخالت و حضور اگرچه است. شده مقرر اختالف حل يهاهيئت جلسات ليكتش محل يفرماندار

 در هك ينامتجانس بيكتر با نكل رفت،يپذ توانينم شوراها بر نظارت امر در را ه(يمجر قوه الًك )و شورك

 و تيمسئول خاطربه حداقلـ  يشهرستان و ياستان توابع و شورك وزارت است، شده جاديا هيئت نيا

 جلسات ليكتش يبرا ياسالم يشورا مجلس به نسبت يترمناسب نهيگز ـ وزارتخانه نيا يپاسخگوي

 نفوذ به باتوجه شور،ك وزارت در اختالف حل يهاهيئت رخانهيدب ليكتش اما باشد؛ توانديم هيئت

 ماده تبصره است. الكاش محل عمالً ،آنها انيم ياسيس رقابت عرصه جهت شوراها در هيمجر قوه قدرت
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 فهيوظ انجام يزكمر هيئت ريدبعنوان به شورك ريوز ربطيذ معاون هك است ردهك مقرر قانون (79)

 تأثير نكل ،باشديم قانون يلكش باتيترت تيرعا بر ناظر و يادار صرفاً ريدب تيمسئول اگرچه .دينمايم

 ادي از دينبا را دارد قيطر نيا از هك ينفوذ اعمال و هاپرونده دنرك مطرح مورد در مسئول نيا نفوذ و

 و مصوبات مقوله در احتماالً اما ،دارند كشور وزارت با را ارتباط نيشتريب شوراها اگرچه همچنين برد.

 هم و عضوعنوان به هم شورك وزارت ندهينما حضور هك باشد آنها نيب ياختالفات شوراها، ردكعمل

 شوراها مصوبات و ردكعمل نحوه درباره قضاوت اصل در را ييناروا نفوذ هيئت نيا در ريدبعنوان به

 و تريعقالن هيئقضا قوه يعني مستقل قوه كي در ناظر نهاد نيا رخانهيدب ليكتش رو،نيااز .گذاردب يبرجا

 .رسديم نظرهب تريمنطق

 بر نظارت اعمال يبرا يمحملن عنوابه (79) ماده صدر در هك «اتياكش به يدگيرس» عنوان .5

 و است «ييقضا امر» واجد ،ياساس قانون متعدد اصول مطابق و موضوع هر از قبل است آمده شوراها

 ياختالف و تياكش نوع هك دارند اعتقاد ياعده رد.يگ قرار ديبا هيقضائ قوه ارياخت در تبعاً آن فصلوحل

 (.74 :1377 ،يمدن) دارد يادار عدالت وانيد با يشتريب تناسب شود، يدگيرس دادگاه در ديبا هك

 مخالفان (.32 :1378 عباس، زراعت،) نندكيم قلمداد يعموم يهادادگاه تيصالح در راآن زين ياعده

 يدگيرس ينوع و نبوده ييقضا تيماه داراي شوراها اتياكش به يدگيرس هك معتقدند مسئله، نيا

 شود اِعمال يتساو به قوه سه هر از يياعضا با يزكمر اختالف حل هيئت قيطر از هك است يادار

 است يطرفيب و عدالت قضاء( امر) اتياكش به يدگيرس اقتضاي اما (؛45 :1381 ،يدلزب يچوپان)

 اصل شوراها بر نظارت و اختالف حل هيئت در يزكمر دولت عوامل ندگانينما تيعضو هك يدرحال

 ردكعمل به نسبت قتيحق در ات،ياكش به كنندهيدگيسر مقام .سازديم لئزا را يطرفيب و عدالت

 يدگيرس رو،نيااز بود. قائل آن يبرا ييقضا شأنبايد  مسئله نيا به توجه با و دينمايم قضاوت شوراها

 اصل مطابق امر نيا است بهتر هك رديگ صورت ييقضا مراجع ازسوي ستيبايم اتياكش نيا به

 رد.يگ قرار يادار عدالت وانيد تيحصال در ياساس قانون يكصدوهفتادوسوم

 و نظارت» و «شورا مصوبات به اعتراض» يهاعبارت هك رديگ قرار مدنظر موضوع نيا ديبا .6

 يبازرس سازمان يذات تيصالح ءجز يبازرس و نظارت متفاوتند. هم با معنا در «شوراها ردكعمل يبررس

 سازمان ليكتش قانون (2) ماده و يساسا قانون يكصدوهفتادوچهارم اصل مطابق و است شورك لك

 كي يياجرا و يادار يهادستگاه ردكعمل يبررس به نسبت يبازرس سازمان تيصالح شور،ك لك يبازرس

 نيا مخالفان .شودمنجر  مصوبه به اعتراض به توانديم تيدرنها تيخصوص نيا و است عام تيصالح

 با ياسالم يشوراها مصوبات به راجع ظارتن به نسبت شورك لك يبازرس سازمان ورود معتقدند مسئله

 شورك لك يبازرس سازمان ليكتش قانون در يامر نيچن اوالً رايز ؛ندارد مطابقت يقانون نيمواز

 يعموم مؤسسات و يدولت مؤسسات ،هاوزارتخانه عداد در ياسالم يشورا اًيثان است، نشده ينيبشيپ

 تا گرددينم محسوب آن هياصالح و شورك لك يسبازر سازمان ليكتش قانون در وركمذ يردولتيغ
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 ياسالم يشوراها و انتخابات و فيوظا التيكتش قانون بعد به (79) مواد در ثالثاً شود، نظارت مشمول

 بهدرنهايت  توانديم هك آنها تخلفات به يدگيرس و شوراها ردكعمل بر نظارت 1375 مصوب شورك

 نيا .ندارد وجود يقانون خأل ثيح نيا از و استشده  ينيبشيپ شود،منجر  لفخمت يشوراها انحالل

 حق براساس» :دارديم مقرر يكصدوهفتادوچهارم اصل در ياساس قانونزيرا  ،نيست حيصح چندان ادعا

 يسازمان يادار يهادستگاه در نيقوان حيصح ياجرا و امور انيجر حسن به نسبت هيقضائ قوه نظارت

 فيوظا و اراتياخت حدود .گردديم ليكتش هيقضائ قوه سيرئ نظر ريز شورك لك يبازرس سازمان نام به

 و انكام نشانگر «يادار يهادستگاه» به قانونگذار حيتصر .«ندكيم نييتع قانون را سازمان نيا

 هك طورهمانزيرا  ؛است ياسالم يشوراها ردكعمل به نسبت شورك لك يبازرس سازمان ورود تيصالح

 دستگاه ينوع لذا و شونديم محسوب يادار زكرمتمريغ ينهادها از ياسالم ياشوراه شد، انيب ترشيپ

 قانونيكصدوهفتادوچهارم  اصل يلك مكح مشمول رونيااز .شونديم يتلق شور(ك امور )اداره يادار

  .رنديگيم قرار ياساس

 شهري تيريمد در يثباتبي و شهردار انتخاب .6-1-4

 ميتصم و وظيفهمهمترين  ديگر عبارتيبه و يديكل اراتياخت از يكي ديترديب شهرداران انتخاب

 ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشك قانون (71) ماده براساس است. شهر ياسالم يشوراها

 موظف شهر ياسالم يشورا باشد:يم شهر يشورا فهيوظ سال چهار مدت به شهردار انتخاب ،كشور

 شهردار .دينما اقدام طيشرا واجد شهردار انتخاب به نسبت تنافي تيرسم از پس بالفاصله است

 نصب نيهمچن .باشد كشور يروستا و شهر ياسالم يشوراها از كيچيه عضو همزمان تواندينم

 و شهر يشورا شنهاديپ به بنا استان مراكز و هزارنفرستيدو از شتريب تيجمع با شهرها در شهرداران

 يشورا .رديگيم صورت استاندار حكم و شهر يشورا شنهاديپ به اشهره ريسا در و كشور ريوز حكم

 شهردار قانون، نيا مصوب نامهنيآي در مندرج شهرداران تيصالح احراز طيشرا و ضوابط براساس شهر

 ظرف را شده يمعرف شهردار حكم موظفند استانداران و كشور ريوز .كنديم انتخاب را خود موردنظر

 .كنند صادر روز ده مدت

 طيشرا واجد را شده يمعرف شهردار استاندار، اي كشور ريوز كهيصورت در ماده نيا براساس

 اصرار صورت در ،كندمي منعكس شهر يشورا به مستندات و ليدل ذكر با را مراتب نداند، شدهنييتع

 حل هيئت به شهر يشورا توسط موضوع شهردار، حكم صدور عدم و خود يقبل نظر بر شهر يشورا

 ميتصم و بوده يريگميتصم به مكلف روز پانزده ظرف مذكور هيئت .شد خواهد ارجاع ربطيذ اختالف

 مدت در چنانچه .باشديم االجراالزم (شهر ياسالم يشورا و كشور وزارت) نيطرف يبرا هيئت آن

 توانديم رشهردا و بود خواهد متبع شهر يشورا نظر د،يننما اعالم را خود نظر اختالف حل هيئت مقرر،

 :رديپذيم خاتمه ريز موارد در شهردار خدمت دوره ضمن در .كند اجرا و اعمال را خود يقانون اراتياخت
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 .شورا بيتصو با يكتب ياستعفا (الف

 .يقانون مقررات تيرعا با شهر يشورا توسط يبركنار (ب

 .يقانون مقررات طبق قيتعل (ج

 .شهر يشورا صيتشخ به شهردار سمت احراز طيشرا از كيهر فقدان (د

 يشـورا  واسـت   يشهردار اداره اتيعمل يجوابگو و مسئول شهر يشورا مقابل در شهردار درواقع

 نـبض  كـه  اسـت  شـهر  يشورا نيا و كنديم بركنار را شهردار ف،يوظا از قصور اي تخلف صورت در شهر

 دهديم نشان هايبررس  .دارد كامل نظارت شهر امور و خرج و دخل به و دارد دست در را شهر يكارها

 همـراه  يينظرهـا اختالف و چالش با ـ  هااستان مراكز و بزرگ يشهرها در عمالً ـ  شهرداران انتخاب كه

 است. بوده

 منتخبـان  شيهمـا  در 1396 تيرمـاه  13 كشـور  ريـ وز  ،يفضـل يرحمـان  عبدالرضـا  اساس، اين بر

 خـود  كـه  ييشـهرها  درصـد  42 رياخ دوره رد كرد: عنوان هاشهركالن ياسالم يشوراها دوره نيپنجم

 ياريبسـ  مشـكالت  آن متعاقـب  كـه  شـدند  شـهردار  ضيتعـو  به مجبور كردند انتخاب را شهردار ،شورا

 آمد. وجودهب

 ،يشرق جانيآذربا شامل كشور استان 4 از شهر 203 مورد در شده انجام يبررس مطابق همچنين

 شده، انجام كشور يشهرها از درصد 20 حدود بارهدر و 1384 سال انيپا در كه نيقزو و النيگ فارس،

 2 به يشرق جانيآذربا استان در زمان نيا كه است ماه 6 و سال 2 شهردار تيريمد عمر طول متوسط

 كاهش بزرگ يشهرها به كوچك يشهرها از جيتدربه شهردار تيريمد عمر طول رسد.يم ماه 3 و سال

 2 و تيجمع نفر هزار پنجاه يباال يشهرها در ماه 5 و سال 2 به ماه 6 و سال 2 از زانيم نيا ابد.ييم

 و تياهم به توجه با تيوضع نيا ابد.ييم كاهش تيجمع نفر هزار صد يباال يشهرها در ماه 1 و سال

 هايمشخط ياجرا لزوم و شهرها نيا در مشكالت و مسائل يدگيچيپ و بزرگ يشهرها اداره تيحساس

 است كنندهنگران ،يشهر معضالت و مسائل با مواجهه يبرا مدتانيم در پيوسته يهااستيس و

 ييهازمان احتساب بدون 1385-1378 يزمان دوره در شهرداران يتيريمد عمر طول محاسبه ي)مبنا

 و شورا نيب يهاكشمكش موضوع نيا به است(. شده اداره سرپرست توسط هايشهردار كه باشدمي

 يهااستان در شهرداران تيريمد عمر طول يبعد جداول .كرد اضافه دياب زين را يبركنار از قبل شهردار

 دهد.يم نشان را منتخب بزرگ يشهرها از يبرخ و نمونه
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-1378) شوراها استقرار از پس هااستان يبرخ در شهردار تيريمد عمر طول .24 جدول

1385) 

اد استان نام
عد

ت
 

هر
ش

 

 عمر طول

 شهردار تيريمد

 شهرها( )كل

 )در شهردار تيريمد عمر طول

 نفر( هزار 50 يباال يشهرها

 )در شهردار تيريمد عمر طول

 نفر( هزار 100 يباال يشهرها

 جانيآذربا

 يشرق
 ماه 5 و سال 2 ماه 3 و سال 2 57

 مراغه مرند ز،يتبر

 ماه 6 و سال 2

 ماه 6 و سال 2 ماه 7 و سال 2 73 فارس
 مرودشت راز،يش جهرم،

 ماه 5 و سال 2

 ماه 4 و سال 2 ماه 7 و سال 2 49 النيگ
 (يانزل و )رشت

 ماه 6 و سال 1

 ماه 8 و سال 2 ماه 6 و سال 2 24 نيقزو
 ه(يمحمد و ني)قزو

 ماه 7 و سال 1

 ماه كي و سال 2 ماه 5 و سال 2 ماه 6 و سال 2 203 كل جمع

 .93ص  ،1389 ،تهران شهر يزيربرنامه و مطالعات مركز :مأخذ

 

 سمت در بتوانند سال چهار مدت به كه افتي توانيم را يشهرداران ندرتهب يكنون تيوضع در

 نظام در شهردار و شورا نيب رابطه در كه يصينقا و شوراها عملكرد با رسديم نظربه بمانند، يباق خود

 است. شده عوض كامالً شهردار يتصد زمان مدت در استثنا و اصل يجا دارد وجود يشهر تيريمد يقانون

 

 (1385-1378) بزرگ يشهرها يبرخ در شهردار تيريمد عمر طول .25 لجدو
يرد

ف
 

ام
ن

 
هر

ش
 

 تيجمع زانيم

 براساس

 1383 برآورد

 عمر طول

 تيريمد

 شهردار

 شهر نام فيرد

 تيجمع زانيم

 براساس

 1383 برآورد

 عمر طول

 تيريمد

 شهردار

 ماه 4 و سال 2 966/114 مرند 7 ماه 9 و سال كي 185/092/7 تهران 1

 ماه 6 و سال 3 597/101 جهرم 8 ماه 9 و سال كي 877/346/1 زيتبر 2

 ماه 5 و سال كي 659/122 مرودشت 9 ماه 4 و سال 2 577/182/1 رازيش 3

 ماه 9 و سال كي 580/102 يبندرانزل 10 ماه 5 و سال كي 798/507 رشت 4

 ماه 5 و سال كي 963/109 هيمحمد 11 ماه 4 و سال 2 629/305 نيقزو 5

 ماه كي و سال 2 640/139/11 كل جمع ماه 6 و سال 3 829/152 مراغه 6

 .94همان، ص  :مأخذ

 

 شهرداران انتخاب در موفقيت ميزان هيگو يهانهيگز با رابطه در شورا اعضاي نظر بارهاين در

 و خوب درصد 44 متوسط، درصد 8/24 ف،يضع درصد 3/7 ف،يضع يليخ درصد 1/2 از عبارت توانمند

 شوراها اعضاي پاسخگويان جامعه از درصد 60 حدود درواقع باشد.مي خوب اريبس درصد 5/17
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 شوراها اعضاي يعبارتبه است. كرده عمل موفق توانمند شهرداران انتخاب در شوراها كه معتقدند

 .اندهكرد ارزيابي موفق زمينه اين در را خود عملكرد

 

 شوراها توسط توانمند شهرداران بانتخا درباره شورا اعضاي نظر .26 جدول

 خوب اريبس خوب متوسط فيضع فيضع يليخ هيگو

 66 167 94 27 8 يفراوان

 5/17 44 8/24 3/7 1/2 درصد

 

 و متوسط شهرداران انتخاب در شورا عملكرد كه بوده اين كارشناسان نظر كه است درحالي اين

 درصد 7/8 از عبارت هيگو نيا يهانهيگز با ابطهر در دهندگانپاسخ نظر عبارتيبه است. بوده ضعيف

 خوب اريبس درصد 1/1 و خوب درصد 5/18 متوسط، درصد 2/52 ف،يضع درصد 6/19 ف،يضع يليخ

  است. بوده

 

 شوراها توسط توانمند شهرداران انتخاب درباره كارشناسان نظر .27 جدول

 خوب اريبس خوب متوسط فيضع فيضع يليخ هيگو

 1 17 48 18 8 يفراوان

 1/1 5/18 2/52 6/19 7/8 درصد

 

 با رابطه در شوراها اعضاي اساس اين بر است. بوده شهرداران صحيح استيضاح درباره ديگر سؤال

 4/24 ف،يضع درصد 9/17 ف،يضع يليخ درصد 7/4 شهردارها حيصح ضاحياست در شورا عملكرد هيگو

 شوراها اعضاي درواقع .اندهكرد انتخاب را خوب اريبس درصد 4/12 و خوب درصد 3/36 متوسط، درصد

  اند.كرده عمل موفق شهرداران استيضاح در كه معتقدند

 

  شهردارها حيصح ضاحياست درباره شورا اعضاي نظر .28 جدول

 خوب اريبس خوب متوسط فيضع فيضع يليخ هيگو

 47 138 92 68 17 يفراوان

 4/12 3/36 4/24 9/17 7/4 درصد

 

 9/23 ف،يضع درصد 5/43 ف،يضع يليخ درصد 6/19 از عبارت رابطه اين در كارشناسان نظر اما

 مطلق اكثريت عبارتيبه باشد.مي خوب اريبس درصد 3/3 و خوب درصد 8/9 متوسط، درصد

 است. نكرده عمل موفق شهرداران استيضاح در شوراها دارند باور امر اينبه  كارشناسان
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  شهردارها حيصح ضاحياست درباره سانكارشنا نظر .29 جدول

 خوب اريبس خوب متوسط فيضع فيضع يليخ هيگو

 3 9 22 40 18 يفراوان

 3/3 8/9 9/23 5/43 6/19 درصد

 

 هامشكالت مالي شوراها و شهرداري. 2-4

 داريپا يدرآمد منابع نيهمچن و ياسالم يشوراها يمال استقالل ز،كتمر عدم نظام در مهم لئمسا از

 .ستهايشهردار يراب

 شوراها مالي استقالل عدم .1-2-4

 شوراها هك معنا نيا به شوراهاست؛ يمال استقالل مسئله شوراها، مورد در مهم اريبس مسائل از يكي

 را خود درآمد بتوانند و باشند داشته مستقل خزانه و بودجه ،يحسابدار خود به مربوط امور انجام يبرا

 بيتعق توان يمال ينسب استقالل بدون غيرمتمركز ينهادها هك است يساسا تهكن نيا دهند. شيافزا

 و نبوده ريپذانكام زين يمال مطلق استقالل البته ندارند. را شيخو يهارسالت به عمل و خود اهداف

 زكتمر عدم نهادعنوان به شوراها يمال ينسب استقالل بيترت نيبد ست.ين نديخوشا يزكمر دولت يبرا

 خصوصبه است يضرور و الزم ،بودجه نيتأم و شوراها يمال يخودگردان به توجه است. ياتيح اريبس

 به شوراها گفت توانيم ينوع به هك است يتيمكحا جنس از شوراها اراتياخت و فيوظا از يبرخ هكآن

 .نندكيم اقدام آنها انجام به يزكمر دولت از ابتين

 را شيخو يهارسالت به عمل و خود اهداف بيتعق توان يمال استقالل بدون ز،كرمتمريغ ينهادها

 اريبس يزكمر دولت از ـ زكرمتمريغ نهاد كي عنوانبه ـ شوراها يمال ينسب استقالل نيبنابرا ندارند.

  است. ياتيح

 نشان سوم جهان يشورهاك در يمحل يهاومتكح تيوضع از مايچ و يليراندن يهايبررس

 يبرا الزم اراتياخت نداشتن نيهمچن و يافك يمال منابع اشتنند سبب به هاومتكح نيا هك دهديم

 ،يمحل يهاومتكح يافكنا يدرآمدها يلك طوربه .اندبوده ناموفق فيوظا انجام در خود درآمد شيافزا

 ارياخت در ماًيمستق هك هم يمال منابع است. يعموم خدمات مؤثر انجام در بازدارنده مهم عوامل از يكي

 در .باشندينم مهم خدمات انجام به قادر هك يطوربه بوده زيناچ نسبتاً گرفته، رارق هاومتكح نيا

 يهاومتكح دست از درآمد مهم منابع استقالل، سبك از پس توسعه درحال يشورهاك از يبرخ ضمن

 وصول گشتن دست به دست عالوهبه است. گرفته قرار يزكمر ومتكح ارياخت در و شد خارج يمحل

 اتيمال يآورجمع در يدولت ارگزارانك يناتوان و يزكمر ومتكح و يمحل يهاومتكح نيب اتيمال

 (.99-100 :1386 باف،يقال) است شده يزكمر ومتكح درآمد مبودك باعث

 يخدمات نوع چه صرف هانهيهز هكنيا و آنها يهانهيهز به يمحل يهاومتكح يمال قدرت اصوالً
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 خدمات اجازه هك است زيناچ چنان آن اغلب يمحل يهاومتكح يدرآمدها اما دارد. يبستگ ،گردديم

 .دهدينم را رهيغ و بازارها و هاجاده احداث ،يعموم بهداشت پرورش، و آموزش توسعه ليقب از يمهم

 يمحل يهاومتكح يگاه هك ياسيس يفشارها قيطر از اول است: شده ديتشد قيطر دو به لكمش نيا

 هابرنامه گونهنيا يافوكت يافتيدر اعتبارات هك يطوربه ،ندكيم طلبانهجاه يهابرنامه ياجرا به ناچار را

 باعث هك يمال مسائل در ويژهبه يمحل يهاومتكح در تيريمدسوء ياگونه وجود دوم .دهدينم را

 هكبل انداخته، خطر به را يمحل يهاومتكح سالمت تنهانه دهيپد نيا است. شده يمال فساد و اختالس

 يبرا مسئله نيا است. برده سؤال ريز را آنها اعتبار و ارزش جهيدرنت و شده يعموم اعتماد اهشك سبب

 يهاتيفعال يرو را خود نترلك آن لهيوسبه تا درآمده زيوادست ياگونه صورتبه يزكمر ومتكح

 رنظ از يمحل يهاومتكح زين يگاه ببخشد. تيمشروع ياگونه آن به و ندك ادتريز يمحل ومتكح

 يزكمر ومتكح يمال يهاتيحما به خود اتيح ادامه يبرا و رسنديم املك يستگكورش به يمال

 بخشتيرضا چندان زين يزكمر يهاومتكح ياقتصاد تيوضع اغلب هك آنجا از .شونديم يكمت

 نيچن با شد. خواهد كاسفنا موارد گونهنيا در يمحل يهاومتكح يمال تيوضع لذا ،باشدينم

 شتريب نترلك يبرا را خود يفشارها يزكمر ومتكح هك بود نخواهد يتفشگ اعثب يالتكمش

 (.همان) اهدكب آنها اراتياخت از و ندك ديتشد يمحل يهاومتكح

 آنها ارياخت در امانت طوربه يشهردار اموال بلكه ندارند، مستقل اموال شهر يشوراها ايران در اما

 يدرآمدها راه از شورا مصوب بودجه براساس شورا يداركاتت و يمال يازهاين» همچنين رد.يگيم قرار

 شورا ارياخت در كه رمنقوليغ و منقول از اعم شورا اموال همه» و 1«شد خواهد نيتأم يشهردار بودجه

 يشهردار حسابانيذ توسط يمجلسصورت يط ديبا و است مربوط يشهردار به متعلق رد،يگيم قرار

 2«.ودش شورا دارخزانه و سيرئ ليتحو

 صورت رانيا يشهرهاالنك در يمحل يهادولت يشناسبيآس مورد در هك يدانيم يقيتحق در

 ريمتغ سه شامل خود هك است شده عنوان يمال استقالل نبود ،مهم يهامؤلفه از يكي است گرفته

 و شوراها استقالل شدن مخدوش ؛هايشهردار و شوراها مداوم و مستقل درآمد منابع نبود :است

 يريگميتصم باعث هك ايبودجه وابستگي و يزكمر ومتكح به يابودجه يوابستگ دليلبه هايردارشه

 (.27 :1391 باف،يقال ،پورياحمد ،يسيو) شوديم زكمر لهيوس به شده نييتع يهابرنامه ياجرا و

 در .دنامنيم يشهردار يشورا را شوراها ياريبس هك است يشهردار از يمال استقالل عدم ليدلهب

 فهيوظ .شوديم سخت اريبس يول نكرمميغ مينگوي اگر يشهردار ردكعمل بر نظارت انجام صورتنيا

 شهر ياسالم يشورا است. يشهر امور دادن قرار حيصح انيجر در شهر ياسالم يشورا مهم و ياصل

                                                 
بات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي شهر، مصوب نامه اجرايي تشكيالت، انتخا( آيين6ماده )« 2»تبصره  .1

11/1/1378. 

 .11/1/1378نامه اجرايي تشكيالت، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي شهر، مصوب ( آيين20. ماده )2
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 مقررات آن حيصح ياجرا مأمور شهردار و است يشهر مقررات وضع و يريگميتصم مرجع درواقع

 را يشهر ضوابط و مقررات ريسا و يشهردار بودجه ند،ك انتخاب را شهردار است موظف شورا است،

 نظارت است، يشهردار برعهده هك يخدمات همه و مصوبات آن املك و حيصح ياجرا و ندك بيتصو

 (.50 :1377 ،يمدن) باشد داشته

 از شهر اسالمي اهايشور مالي استقالل عدم» هيگو موضوع اين سنجش براي گزارش اين در

 ف،يضع يليخ درصد 6/15 از عبارت هاپاسخ كه داشت وجود «است گذارتأثير آن عملكرد بر شهرداري

 درواقع باشد.مي خوب اريبس درصد 9/4 و خوب درصد 8/17 متوسط درصد 3/23 ف،يضع درصد 9/35

 گذارتأثير آنها عملكرد رب شوراها مالي استقالل عدم كه معتقدند شوراها اعضاي از درصد 52 حدود

 است. بوده

 

 هاآن عملكرد بر شوراها مالي استقالل عدم يگذارتأثير درباره شوراها اعضاي نظر .30 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 16 58 76 117 51 يفراوان

 9/4 8/17 3/23 9/35 6/15 درصد

 

 ف،يضع درصد 7/45 ف،يضعيليخ درصد 1/26 گويه اين درباره نكارشناسا نظر ديگر ازسوي

 كه اعتقادند اين بر كارشناسان درصد 71 حدود عبارتيبه باشد.ميدرصد  7/8 متوسط، درصد 4/17

  ت.اس بوده گذارتأثير آنها عملكرد بر درآمدي لحاظ از شوراها نبودن مستقل

 

 هاآن عملكرد بر شوراها مالي استقالل دمع گذاريتأثير درباره كارشناسان نظر .31 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 0 8 16 42 24 يفراوان

 0 7/8 4/17 7/45 1/26 درصد

 

 هايشهردار يبرا داريپا يدرآمد منابع نبود  .2-2-4

 مالي استقالل زمينه در هاهرداريش توانايي ،كارآمد و مقتدر محلي حكومت گيريشكل لزاماتا از يكي

 تحوالت و رييتغ گذشته دهه دو از رانيا يشهر تيريمد ياستگذاريس عرصه بارهاين در باشد.مي

 دوره دو توانيم 1377 تا انقالب از بعد و قبل يهاسال تمام در گذاشت. سر پشت را يمهم و متفاوت

 ترفعال دوره دوم و دولت ينفت بودجه به يكتم رفعاليغ تيريمد يكي داد: صيتشخ شهرها تيريمد در

 .يمحل سطح در شهرها امور اداره و شدن فاكخود يبرا هايشهردار تالش و يشهر تيريمد شدن

 فروش از يناش ديعوا تأثير تحت شدتبه ياسيس اقتصاد ،يشمس چهاردهم قرن آغاز از رانيا در
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 فرآيند در هيسرما انباشت در يمهم همس يعيطب منابع فروش از حاصل درآمد و گرفت قرار نفت

 ياقتصاد و ياسيس ينيآفرنقش انكام دولت به ينفت ميعظ مازاد نيا تصاحب رد.ك فايا شورك ياقتصاد

 بر ماًيمستق گسترده يريپذنقش نيا از حاصل قدرت .كرد اعطا مختلف سطوح در ياگسترده

 و ييفضا صيتخص با دولت يعبارتبه شد؛ واقع مؤثر يشهر نظام يردكارك يالگو و فضا يدهلكش

 گذارتأثير رانيا در يشهر نظام يردكارك و يالبدك يالگوها بر ياديز اريبس حد تا يمل مازاد يبخش

 (.124-125 :1381 ،يميعظ) است بوده

 هايشهردار تالش و يشهر تيريمد شدن ترفعال دوره 70 دهه لياوا در و جنگ اتمام از بعد

 مكترا فروش استيس ياجرا رونيااز .باشديم يمحل سطح در شهرها امور اداره و شدن فاكخود يبرا

 شهر مورد در مثالً .ردك يتلق يساختار نظر از هااستيس نيگذارترتأثير ومهمترين  توانيم را مازاد

 سبك يبرا را متفاوت نهيگز دو يشهردار دولت، كمك قطع با 1370 دهه اواسط در گفت ديبا تهران

 داشت: روشيپ درآمد

 مختلف؛ عوارض و هااتيمال وضع. 1 

 م؛كترا مجوز فروش صورتبه ار،ك نيا از يمندبهره و رانت عيتوز و ديتول دستگاه كي جاديا اي. 2 

 تحمل را ياديز ياجتماع و يتيريمد يهانهيهز ستيبايم اول، نهيگز انتخاب صورت در يشهردار

 شور،ك ياستگذاريس النك دستگاه سمت به ياجتماع يهانهيهز دادن سوق استيس هكآن ضمن ند؛ك

 مكترا مجوز فروش با توانستيم يشهردار دوم نهيگز در مقابل در .بود نهيگز نيا انتخاب ريناگز شرط

 نيا از استفاده با ند.ك تصاحب را رانت نيا از يبخش يشهر يهانيزم انكمال يبرا رانت ديتول و

 مترك يهانهيهز با و ترالوصولسهل يصورت به را خود ازين مورد آمددر توانستيم يشهردار ردكيرو

 .ساخت ترمناسب زمان آن در را دوم نهيگز انتخاب ط،يشرا از يامجموعه وجود ند.ك سبك يتيريمد

 گريد طرف از و بود مطرح ضرورت كي عنوانبه هارساختيز در يگذارهيسرما سوكي از هك يطيشرا در

 به را خود يمستغالت يدارهيسرما داشت، هايشهردار به كمك قطع بر ياديز دتأكي يزكمر دولت

 (.1392،يزداني) ردك مطرح هايشهردار يمال سبد در دولت يجابه دردسرمك و مطمئن ينيجانش

 ديبا اما ،داديم قرار هايشهردار ارياخت در يفراوان يمال منابع اگرچند شهر سطح در فضا فروش

 يهابيآس آن عوارض و يمنف يامدهايپ هك ديآيم حساببه ناسالم و داريناپا يدرآمد عمناب جزء گفت

 يمبنا گرفتن فاصله به توانيم تبعات نيا ازجمله .ندكيم ليتحم شهر ساختار و بافت بر يفراوان

 ن،كمس و نيزم يبازدالل رواج ،يسوداگر اقتصاد به يديتول يايپو اقتصاد از شهر ياقتصاد

 از پرخطر، مناطق و زلزله يهاگسل يرو بر يحت وسازهاساخت گسترش ،يشهر يمايس يختگيرهمبه

 اصول نقض موجود، يهارساختيز با شهر يكيزيف گسترش تناسب عدم شهرها، يمنيا رفتن نيب

 رد.ك اشاره ... و يرانيا -ياسالم يمعمار

 آن جهينت هك ديانجام يختمانسا يهاتيفعال ييوفاكش به بخش نيا در خوب نسبتاً يبازده اما
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 كي براساس (.300 :1371 ،ييرهنما) است رانيا يشهرها يمايس در موجود ييفضا يهاساخت

 رانت ارزش 1370 سال در داده قرار يبررس مورد را 1387 ـ 1370 يزمان دوره هك منتشرشده پژوهش

 رانيا يمل ناخالص ديتول درصد 06/1 حدود و الير ارديليم 440 معادل مكترا فروش اثر بر شده جاديا

 روند اما است داشته يراتييتغ ن،كمس بخش يهانوسان برحسب بعد يهاسال در نسبت نيا .است بوده

 127/858 بر بالغ شده جاديا رانت ارزش 1387 سال در هك ينحو به بوده يصعود شدتبه آن يلك

 دو زين و ارقام نيا به توجه .است دهش شورك يمل ناخالص ديتول لك درصد 4/4 معادل و الير ارديليم

 :هك دهديم نشان شده ادي نسبت

  ًو؛ است افتهي شيافزا شدتبه مكترا فروش از حاصل درآمد به هايشهردار يوابستگ زانيم اوال 

  رانت سهم و شيافزا برده بهره آن از مستغالت يبورژواز هك يرانت سهم دوره نيا يط در اًيثان 

 32 حدود 1370 سال در هك ينحو به .است افتهي اهشك مكترا فروش اثر بر يارشهرد به افتهيتعلق

 درصد 16 به نسبت نيا 1387 سال در و افتهي تعلق تهران يشهردار به شده جاديا رانت لك از درصد

 .است افتهي اهشك

 مربوط شده يداريخر مكترا مازاد مساحت درصد 60 از شيب هك دهديم نشان آمار گريد ازسوي

 رانت عمده بخش هك شوديم مشاهده صورتنيا به .است بوده يساختمان يهاپروانه از درصد 20 هب

 همه جهينت .است شده وسازساخت امر در فعاالن و يشهر اقشار از يمك درصد بينص شده، عيتوز

 دخواه هابخش ريسا در نرخ نيا از باالتر مستغالت در هيسرما بازگشت نرخ هك است آن فوق مباحث

 تيفعال يبرا انكم يهانهيهز شيافزا موجب عمل در مستغالت يدارهيسرما يابيقدرت نيهمچن .بود

 در تحوالت نيا .ردك خواهد مختل را شهرها يريپذتيفعال عمالً و شده خانوارها نيهمچن و ياقتصاد

 (.1392 ،يزداني) شوديم ليتبد يشهر اقتصاد داريپا رشد راه سر بر يمانع به بلندمدت

 .است ردهك دگرگون را يشهر يزندگ مناسبات همه يشهرفروش معادله هك است ليدل نيهم به

 انيدانشجو يخبرگزار) شوديم نيتأم ساختمان عوارض فروش محل از هايشهردار منابع درصد 65

 و است شورك يبرا نفت فروش مثل درست شهرها يبرا مكترا فروش گفت ديبا رونيااز (.1395 ران،يا

 اقتصاد منابع صيتخص يالگو در يساختار انحرافات جاديا موجب عمالً مكترا فروش با يشهر تيريدم

 است. شده شهرها

 و ياقتصاد نظام در يدگرگون دليلبه مدرن، دولت تيمكحا دوره در گفت ديبا هكنيا تيدرنها

 نظام ،ييروستا و يامنطقه ياقتصاد مازاد شدن يفرع و نفت از حاصل يمل اقتصاد مازاد افتني تياهم

 توسعه يالگوها از يتابع هم ينيشهرنش يهاويژگي ساختار و يشهر نظام و شد جاديا ينونك زكمتمر

 ينيشهرنش زكتمر و گسترش رشد، در دولت نقش به توجه و تأكيد البته گرفت. قرار ياجتماع -ياقتصاد

 آن تيواقع اما ست؛ين ينيشهرنش زكتمر و عيتوز رشد در مؤثر عوامل ريسا تأثير اركان و ينف مفهوم به
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 در ضيتبع خاطر به اوقات گاهي و شده ينيشهرنش در زكتمر سبب ،ياستگذاريس يابزارها با دولت است

 است. شده شورك يونتگاهكس و يشهر يفضا در يدوگانگ باعث نابرابر يهافرصت جاديا و يرسانخدمات

 تضعيف باعث شهري يرانت درآمدهاي» كه ويهگ اين به پاسخ در شورا اعضاي نظر بارهاين در

 درصد 2/17 ف،يضع درصد 6/31 ف،يضعيليخ درصد 7/11 از است عبارت «است شده يمحل تيريمد

 باشد.مي خوب اريبس درصد 2/1 و خوب درصد 1/10 توسط،م

 

 يمحل تيريمد بر شهري يرانت درآمدهاي تأثير درباره شورا اعضاي نظر .32 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 10 38 99 165 50 يفراوان

 2/1 1/10 2/17 6/31 7/11 درصد

 

 درصد 5/18 ف،يضع درصد 3/41 ف،يضع يليخ درصد 6/19 از عبارت نيز كارشناسان نظر

 اين به نكارشناسا مطلق اكثريت درواقع .باشدمي خوب اريبس درصد 0 و خوب درصد 5/18 متوسط،

 درآمدهاي گيريشكل عدم و محلي مديريت تضعيف موجبات رانتي درآمدي منابع كه دارند باور گويه

 است. شده شهرها براي پايدار

 

 يمحل تيريمد به يتوجهيب بر شهري يرانت درآمدهاي تأثير درباره كارشناسان نظر .33 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 0 18 17 38 18 يفراوان

 0 6/19 5/18 3/41 6/19 درصد

 

 نيمهمتر ساخت پروانه ياعطا و نيزم ياربرك رييتغ» كه سؤال اين به پاسخ در شورا اعضاي نظر

 درصد 9/26 ف،يضع يليخ درصد 4/12 از عبارت «باشدمي شهري مديريت ساختار در فساد بستر

 موافقم هايگزينه اگر .است خوب اريبسدرصد  7/7 و خوب درصد 1/29 متوسط، درصد 7/16 ف،يضع

 حدود آيند حساببه هم با بارهاين در مخالفم كامالً و مخالفم هايگزينه ديگر ازسوي و موافقم كامالً و

 در فساد بستر مهمترين ساخت پروانه اعطاي و كاربري تغيير كه معتقدند شوراها اعضاي درصد 39

 ديگر نكته اند.كرده مخالفت گويه اين با شوراها اعضاي از درصد 37 حدود مقابل در اما باشدمي شوراها

اين  وجود با ،اندهكرد اظهارنظر شورا قانوني اتاختيار از يكي نتيجه و خروجي درباره اعضا كه است اين

 رسد.مي نظربه جالب زيادي حد تا آنها پاسخ
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  زافساد بسترعنوان به ساخت پروانه ياعطا و ياربرك رييتغ درباره شورا اعضاي نظر .34 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 30 114 65 105 48 يفراوان

 7/7 1/29 7/16 9/26 4/12 درصد

 

 فساد بستر نيمهمتر ساخت پروانه ياعطا و نيزم ياربرك رييتغ»گويه درباره كارشناسان نظر اما

 2/15 متوسط، درصد 2/15 ف،يضع درصد 8/34 ف،يضع يليخ درصد 4/30 از عبارت «شوراهاست در

 موافق گويه اين با كارشناسان درصد 65 حدود درواقع .باشدمي خوب اريبس درصد 3/3 و خوب درصد

 اند.بوده موافق كامالً يا و

 

 زافساد بسترعنوان به اختس پروانه ياعطا و ياربرك رييتغ درباره كارشناسان نظر .35 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 3 14 14 32 28 يفراوان

 3/3 2/15 2/15 8/34 4/30 درصد

 

 يقانون مقررات تأثير تحت يمال ييخوداتكا و درآمد جذب در شوراها ينسب استقالل ديگر ازسوي

 و يجناح مسائل يحت و ييقضا نامناسب هيرو ب،يتصو نامطمئن ندفرآي ،آنها از دكنندهيتحد ريتفاس و

 دولت يبرا يشهر يازهاين نيتأم يبرا مشترك منافع وجود كه است يدرحال نيا و دارد قرار ياسيس

 ابدي يفيوكيكمّ توسعه نهيزم نيا در شوراها اراتياخت و كند ليتعد را فضا نيا ديبا شوراها و يمركز

 (.111-131 :1388 نژاد،بيحب)

 يبها و عوارض بيتصو ارياخت شوراها قانون (77) ماده طبق شهر يشورا هرچند نمونهعنوان به

 يدرآمدها و داتيتول با متناسب عوارض وضع به نسبت توانديم» ماده نيا طبق و دارد را خدمات

 نامهنييآ طبق اروست و شهر ازين مورد يعمران و يخدمات يهانهيهز از يبخش نيتأم منظوربه ،ياهال

 است: روبرو ييهاتيمحدود و مشكالت با ارياخت نيا يول ،«كند اقدام رانيوز ئتيه مصوب

 را عوارض نوع هر وصول كه يمقطع هر در توانديم كشور ريوز» ماده همان تبصره مطابق اوالً

 شورا ارياخت نيا بيتترنيبد «.دينما اقدام آن لغو اي اصالح به نسبت نداند، مصوب نامهنييآ بر منطبق

 است. روبرو ياديز مشكالت با عام، و گسترده باًيتقر تبصره نيا به توجه با

 ممنوع شهر يشورا ازسوي عوارض اخذ و وضع ،يادار عدالت وانيد ازسوي يمتعدد يآرا در اًيثان

 نييتع بريمبن تهران شهر ياسالم يشورا مصوبه ابطال به توانيم بارهنيا در است؛ شده محدود اي و

 درباره تهران شهر ياسالم يشورا مصوبه و متروكه و يخال بالاستفاده، امالك و يارض انهيسال عوارض

 .)همان( كرد اشاره دهيسرپوش و روباز ياستخرها ،يورزش ،يفرهنگ اماكن عوارض افتيدر
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 د،توانمن و مستقل دار،يپا يمحل حكومت يريگشكل يهاهيپا از يكي گفت بايد نهايت در

 سفانهأمت كهاست  يشهر امور تيريمد يبرا الزم يهابودجه و درآمد كسب يهاراه حيصح ينيبشيپ

 .ندارد وجود اصل و قاعده نيا رانيا در

 

  تمركززدايي به دولت تمايل عدم و تمركزگرايي .3-4

 ايـ ) زكـ متمر نـوع  دو بـه  يتيريمد و يادار ساختار لحاظبه را ياسيس يهانظام شد گفته هك طورهمان

 گرفته زكمر در ماتيتصم يتمام زكمتمر ياسيس يهانظام در نند.كيم ميتقس زكرمتمريغ و زگرا(كتمر

 از يقسـمت  الزم، ياسـ يس اطيـ احت مراتـب  تيـ رعا بـا  يزكـ مر دولـت  ،غيرمتمركز نظام در اما شود،يم

 كند.يم واگذار دولت يحقوق تيشخص از زيمتما محلي يحقوق اشخاص به را خود تيمكحا

 يهاتيفعال و يمحل روابط بر مكحا هك ييهايمشخط و هااستيس نييتع در يزكمر ومتكح اگر 

 در هم و يمشخط و هدف نييتع نهيزم در هم ياتيجزئ به قائل ،شوديم يمحل يهاومتكح يعموم

 حداقل به ار يمحل يهاومتكح اراتياخت نحونيبد گردد، ياجراي يهااستيس و هابرنامه نييتع هنيزم

 دولت يهاهدف توانندينم يمحل افراد تنها نه رايز ؛دينمايم سلب آنها از را ركف يروين و دهديم ليتقل

 لين يبرا يزكمر امكح هك هم را يخاص هليوس و راه ديبا هكبل نند،ك نييتع را آن يهاتيفعال و يمحل

 (.61 :1382 )بشارت، ريالغ و ندينما انتخاب ،اندردهك نييتع شدهنيمع مقاصد به

 و ماتيتصم يمجر آنها .شونديم يمحل ادارات به بدل يمحل يهاحكومت متمركز، يهانظام در

 آن به اعضا كه شوراها اراتياخت بودن محدود رونيااز .شوديم صادر مركز از كه هستند ييهااستيس

 اندگرفته قرار آن در شوراها كه است يكالن يتمركزگرا ساختار از يناش اند،داشته يمكرر هايهاشار

 (.56 :1384 ،يجاجرم يمانيا ا،يازك)

 تيفعال به جامعه يعموم بخش در هك ينانكارك عمده حجم و است زكمتمر ران،يا يادار نظام

 بهداشت، آموزش، مانند روستاها و شهرها ياصل خدمات هنندكنيتأم دولت هستند. يدولت ،اندمشغول

 يافك هتجرب و اطالعات بدون يافراد ران،يمد از ياريبس چشم در شوراها، رونيااز است. سيپل و تيامن

 سبب يتلق نيا رد.ك تحمل را آنها توانيم تنها حاضر طيشرا در هك شونديم يتلق اجرا و تيريمد در

 ابد.ي تنزل اريبس شوراها اراتياخت تا شوديم

 ردكعمل بر نظارت و اداره نحوه در يودمحد دخالت قدرت شوراها هك يسازمان تنها حاضر درحال

 يشهردار يشورا آنها هك است نيا شوراها ياعضا يتلق رونيهم از هستند. هايشهردار دارند، آن

 سطح در هك شوديم محسوب يياجرا سازمان هاده از يكي تنها يشهردار اما شهر. يشورا نه هستند،

 مانند يقدرتمند يهاسازمان با سهيمقا در هايشهردار درآمد و يانسان يروين دارد. تيفعال شهر

 به شورا نظارت و قدرت حوزه بودن بسنده است. نازل اريبس مخابرات و برق فاضالب، و آب يهاتكشر
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 بر يديشد تيمحدود هككنند  يتلق يسازمان ياعضا را خود شورا ياعضا تا شوديم موجب يشهردار

 سخنان اي ياساس قانون در هك است تيواقع نيا از يناش آنها يتلق نيا است. شده ليتحم آن ردكعمل

 قدرت تيواقع در هك يدرحال ،اندشده گرفته نظر در مؤثر و مهم يينهادها شوراها جامعه، يعال رهبران

 .ندارند خود يعال اهداف به عمل و امور اداره يبرا يچندان

 و يسازمان يهاهدف ،يمحل يهاومتكح لكش نييتع به است نكمم حال نيا در يزكمر دولت

 جاديا نيقوان نيا در و باشد داده رييتغ را يمحل امكح يحت و ندكن تفاكا آنها ياجراي اتيجزئ نييتع

 در آنها يقانون عيوس اراتياخت و شهر يهاانجمن نيهمچن باشد. نموده ينيبشيپ هم را شهر يشوراها

 است نكمم رهيغ و شهر ريمد اي ارشهرد نصب و عزل و خود ومتكح يهايمشخط و هاهدف نييتع

 اتخاذ قدرت هرگونه فاقد يمحل ومتكح عمل، انيجر در و باشد يظاهر و يصور مسئله كي صرفاً

 و علل باشد. نداشته 2قدرت يول باشد، داشته 1ارياخت است نكمم شهر يشورا باشد. مهم ميتصم

 است نكمم سازمان يررسميغ روابط و هاجنبه با يرسم روابط و هاجنبه نيب 3يدوگانگ نيا موجبات

 يمحل ومتكح رد،يپذ تحقق يدوگانگ گونهنيا يوقت هك بود متوجه ديبا قدر نيهم باشد. متعدد

 قدرت و ركف يروين سلب ،گردديم آن يادار نيماش هاراد و روحيب هليوس و يزكمر دولت گذارصحه

 (.62: همان) است نكمم يمحل يهاومتكح مردم از خصوصهب و جامعه افراد از ميتصم اتخاذ

 يهاومينسرسك اي يمحل يشوراها هك دهديم نشان يياروپا يشورهاك با تيوضع نيا سهيمقا 

 نيا معموالً يمحل فيوظا نيا .دهنديم انجام يمشخص فيوظا ،يياروپا يشورهاك يتمام در باًيتقر آنها

 يايمزا صيتخص توسعه(، يهاپروژه ساخت، )پروانه يشهر يزيربرنامه :رنديگيم دربر را موارد

 نيهمچن سالمندان. ژهيوبه جامعه از يخاص يهاگروه يبرا ياجتماع ينهادها تيريمد و ياجتماع

 و ايتاليا هلند، ياستثنا)به نكمس س(،يانگل ياستثنا)به آب عيتوز ،يعموم نقلوحمل و هاجاده

 فهرست، نيا به نتوايم امروزه .شوديم املش زين را مدارس ساختمان از ينگهدار و ساخت و س(يئسو

 قيطر از توانديم هك كرد اضافه را توسعه يبرا تالش زين و شورهاك يتمام در يآموزش تيحما

 ردهكن فهرست را آنها قانون و اندنشده گرفته نظر در ردكارك نيا مخصوص هك رديپذ صورت ياراتياخت

 رد.ك تصور اروپا در يمحل يهاتيمسئول و اراتياخت عام جوهر توانيم را فيوظا نيا مجموع در است.

 ايمزا اي ياجتماع نيتأم و بهداشت آموزش، يهاحوزه در هاتيمسئول و اراتياخت به هاتفاوتمهمترين 

 ،يمل قانون براساس ا،يتانيبر در يتوجه قابل ابعاد در و ييايناوياندكاس يشورهاك در .شوديم مربوط

 كدانمار در قبل، سال چند از دارند. برعهده را يخدمات نيچن ارائه تيلمسئو يمحل يهاومتكح

 اداره هايانتك توسط ياديز حد تا سابقاً هك را يدرمان خدمات و درمان مهيب ستميس يعموم تيريمد

                                                 
1. Authority 

2. Power 

3. Dichotomy 
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 شوديم تيريمد يمل سطح در ياجتماع نيتأم سوئد، در .اندگرفته برعهده يامنطقه اقتدارات ،شديم

 آلمان، در گر،يد طرف از .هاستيانتك دوش بر يدرمان ستميس و هامارستانيب تيريمد تيمسئول اما

 اي ناقص ييهاتيمسئول و اراتياخت تنها بارهنيا در يمحل يهاومتكح اياسپان و ايتاليا فرانسه،

 فهيوظ عموماً ارمندانك تيريمد و استخدام است: صادق آموزش مورد در مطلب نيهم دارند. ياهيحاش

 برعهده اياسپان در الندر، برعهده شياتر و آلمان در فهيوظ نيا است. يامنطقه اقتدارات اي دولت

 حد تا زين و ييايناوياندكاس يشورهاك در 1ست.هاامونوتهك برعهده كيبلژ در و مستقل اجتماعات

 اراتيتاخ جزء آموزش ايتاليا در .هاستيشهردار يهاتيمسئول جزء نيا ا،يتانيبر در ياديز

 به يياروپا يشورهاك از ياريبس در زين يعموم تيامن تيمسئول ست.ين يامنطقه يهاومتكح

 از يكي يعموم تيامن يسنت طورهب ايتانيبر و هلند ،كيبلژ در است. شده واگذار يمحل يهاومتكح

 تيامن ئدسو و مجارستان آلمان، در مقابل در است. يمحل مقامات گريد اي شهردار مهم يهاتيمسئول

 از يشرق ياروپا يشورهاك .رديگيم قرار يمحل يهاومتكح يهاتيصالح حوزه در ندرتبه يعموم

 درون در يحت هاتيمسئول نيا و دارند گريدكي با ياديز يهاتفاوت بهداشت و آموزش تيمسئول نظر

 و بهداشت ستميس تيريمد بلغارستان، در است. شده ياديز تحوالت دچار زمان طول در زين شورك كي

 از ،يآلبان در بازگشت. يدولت سطح به 2003 سال در اما ،شد واگذار هايشهردار به ابتدا در مدارس

 يمحل يشوراها اگرچه ،شوندينم يمال نيتأم يدولت بودجه با هاتيمسئول نيا بعد به 2003 سال

 تيريمد ،يرومان و ستانله ،يتوانيل مجارستان، در دارند. برعهده را آنها نانكارك حقوق تيريمد

 ،كچ يجمهور ،يلتون ،ياستون در گر،يد طرف از است. زكرمتمريغ آموزش و مدارس نانكارك

 تيريمد تيمسئول دولت و است شده ميتقس يمحل يهاومتكح و دولت نيب ياسلوون و يكاسلووا

 و )نروژ( بهداشت (،ايتاني)بر آموزش يهاحوزه در ييززداكتمر يسوهب تكحر دارد. برعهده را نانكارك

 شورهاك از ياريبس در اما رد.ك مشاهده مختلف يشورهاك در توانيم را هلند( و كي)بلژ يعموم تيامن

 در يمحل يشوراها سابقاً .شونديم يعموم تيامن زين و آموزش ريدرگ شتريب روز هر يمحل يشوراها

 و سوئد هلند، در سوم ردكيرو داشتند. هاحوزه نيا در يمحدود يادار يهاتيمسئول شورهاك نيا

 زكتمر با يتيريمد اصالحات شور،ك سه نيا در .يخصوص بخش تكمشار جلب :شوديم بيتعق ايتانيبر

  .است شده منجر يمحل يهاومتكح تيصالح فيتضع به يخصوص بخش تكمشار جلب بر

 يجيتدر درهمصا يسوهب ـ هيكتر بجز ـ انهيخاورم منطقه در ياصل شيگرا هك است يدرحال نيا

 نظافت فهيوظ يحت ،يمشخص موارد در .باشديم يزكمر دولت توسط يمحل ومتكح اراتياخت

 است. شده ستانده يمحل يهاومتكح از يعموم بهداشت يارهايمع و فاضالب ستميس ،هاابانيخ

 نيا در است. گرفته ارياخت در مجدداً را خدمت نوع 13 ارائه دولت هك است اردن نمونه نيتريافراط

                                                 
1. Communautés 
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 به آنها نييتع و اندردهك مشخص را يمحل اراتياخت از يقيدق فهرست ندرتبه موجود نيقوان منطقه،

 شيدايپ به عمالً نيقوان نيا در ابهام نشدند. منتشر هرگز هك شده منوط يبعد يياجرا نيفرام

 استفاده امابه نيا از يزكمر دولت .شوديم منجر هاعرصه يتمام در تيمسئول همپوشان يهاحوزه

 در . رسديم يمحل مقامات به كمضح يفيوظا صرفاً و رديبگ ارياخت در را قدرت اعظم بخش تا ندكيم

 يول شده دييتأ يرسم صورتبه يمحل يهاومتكح ديجد ياسم اراتياخت هك حال نيع در قا،يآفر

 هاوزارتخانه معموالً اي ا،قيآفر شمال در است. داده رخ ندرتبه ياتيعمل و يياجرا اراتياخت يعمل انتقال

 در شيگرا نيا .نندكيم ضيتفو يخصوص بخش به را آنها اي دارند دست در را يمحل خدمت نترلك

 آموزش، با ارتباط در هياول خدمات نيتأم معموالً اگرچه ،شوديم مشاهده زين قايآفر غرب و زكمر

 و يشرق شورك چند در .شونديم شناخته يمحل يهايدلمشغول نقلوحمل و فاضالب آب، بهداشت،

 مورد در يراهبرد يراهنما اصول يزكمر دولت اوگاندا و يجنوب يقايآفر غنا، مانند قايآفر يجنوب

 )صفار، دارند برعهده را اجرا تيمسئول يمحل يهاومتكح و نموده يمعرف را آموزش و آب بهداشت،

1392.) 

 شوراها به تا شوديم و شده باعث نييپا به باال از و افتهيزكتمر تيريمد ركتف استمرار زين رانيا در

 و دارد يقانون گاهيجا هك يمردم ينهاد نه شود، ستهينگر هيمجر قوه امتداد در و يياجرا يابزارعنوان به

 هر به .بخشديم قوت ركتف نيا به نظام انكار ريسا و گانهسه يقوا با شورا نهاد ارتباط قيدق فيتعر عدم

 ياريبس زين نونكاهم تا شده باعث دارد، ما شورك گذشته تيريمد نظام در شهير هك شده ادي دگاهيد حال

 حقوق بدون ارمندانك آنان ايگو هككنند  رفتار يصورت به شوراها با يدولت يهادستگاه نمسئوال از

 (.306 :1382 ،ي)محمد شوديم مراجعه آنها به امور يبرخ ياجرا يبرا ازين مواقع در لذا و انددولت

 شوراها قالب در ما شورك در يمحل تيريمد موجود، يحقوق نظام براساس اگرچه گفت ديبا درواقع

 نيهمچن هستند. يادار و يياجرا الزم اراتياخت فاقد يمحل مقامات عمل در اما شده، رفتهيپذ

 گريد تعباربه و باشد استثنا صورتبه ديبا زكتمر عدم نظام در يزكمر ومتكح نظارت االصوليعل

 است. سكع كامالً ياگونهبه تيوضع ينونك نظام در يول است يمحل ينهادها عمل يآزاد بر اصل

 آن واقع با متفاوت ما شورك در زكتمر عدم نظام از موجود قرائت دهديم نشان يعمل جينتا نيبنابرا

 ياسالم ياشوراه به يافك اراتياخت و قدرت ياعطا و يواقع ييززداكتمر بر گريد ازسوي است.

 تيريمد يزكمر دولت از مستقل و اثربخش صورتبه را شيخو يهاتيمسئول دنبتوان هك ياگونهبه

  .شوديم تأكيد باشند، داشته خود خدمات و ردهاكارك قبال در شفاف ييپاسخگو نيهمچن و دنينما

 كشور در حقيقي تمركززدايي وجود نظرمورد در شوندگانسؤال نظر اينكه براي پرسشنامه در

 كه داشت وجود «است بودهآميز تيموفق رانيا در شوراها قيطر از قدرت عيتوز» گويه شود سنجيده

 خوب درصد 7/39 متوسط، درصد 4/12 ف،يضع درصد4/27 ف،يضع يليخ درصد 6 از عبارت هاپاسخ
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 قدرت توزيع كه معتقدند امر اين به شورا اعضاي اكثريت يعبارتبه .باشدمي خوب اريبس درصد 1/11 و

 .نيست برخوردار چنداني قدرت از نهاد اين و نبودهآميز موفقيت شوراها طريق از

 

 شوراها طريق از قدرت توزيع بودن موفق درباره شورا اعضاي نظر .36 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 41 149 46 103 22 يفراوان

 1/11 7/39 4/12 4/27 6 درصد

 

 درصد 13 ف،يضع درصد 1/26 ف،يضعيليخدرصد  5/6 گويه اين درباره نظركارشناسان اما

 كارشناسان درصد 50 از بيش درواقع .باشدمي خوب اريبس درصد 9/10 و خوب درصد 5/43 متوسط،

 چنداني قدرت از نهاد اين و نبودهآميز موفقيت شوراها طريق از ايران در قدرت توزيع كه باورند اين بر

 .نيست برخوردار

 

 شوراها طريق از قدرت توزيع بودن موفق درباره كارشناسان نظر .37جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 10 40 12 24 6 يفراوان

 9/10 5/43 13 1/26 5/6 درصد

 

 بودن سيدالتأسيجد و ادينوبن بتوان ،هرش يشوراها يرو شيپ التكمش ريسا به نسبت ديشا البته

 گرفت. نظر در نهاد نيا يهايارآمدكنا و هاضعف از يبعض يساختار عللمهمترين  از يكي را نهاد نيا

 نيچن ديجد ياجتماع دهيپد هر درخصوص هكبل ند،كينم صدق شوراها نهاد مورد در فقط موضوع نيا

 خود نارك در را يديجد عنصر بتوانند هكنيا يبرا ياجتماع گرفتهلكش ينهادها است. صادق يلكمش

 قانون صدوسومكي اصل طبق دهند.يم نشان مقاومت غالباً بپردازند تعامل به آن با و دهند يجا

 در شونديم نييتع دولت طرف از هك يشورك مقامات ريسا و بخشداران فرمانداران، استانداران، ،ياساس

 ينهادها ازسوي يتيموقع نيچن رشيپذ هستند. آنها ماتيتصم تيرعا به ملزم شوراها اراتياخت حدود

 به يينهادها نيچن سيتأس هك آنجا از و شوديم روبرو يپنهان و اركآش يهامقاومت با ياجتماع جاافتاده

 عمدتاً و دارد يپنهان و اركرآشيغ جنبه زين هامقاومت غالب رديگيم صورت االجراالزم و يقانون لكش

 نهينهاد هرچند دهد.يم نشان ياسالم يشوراها با ياركهم در تعلل اي و ياركهم عدم ورتصبه را خود

 ازمندين و زمانبر ياجتماع يهادهيپد ريسا مانند ياسيس -ياجتماع ساختار در ديجد عنصر شدن

 نهاد با سازنده تعامل درخصوص يياجرا يهادستگاه قانونمند الزام با توانيم اما است، يسازفرهنگ

 رد.ك عيتسر را نوپا و ادينوبن نهاد نيا شدن نهينهاد روند روستا و شهر يشوراها
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 و يياجرا ،يالتيكتش يهاضعف از نهادها نيا تا شوديم موجب شوراها نهاد بودن نوپا گريد ازسوي

 برد: نام ريز شرحبه توانيم خالصه طوربه را هاضعف نيا باشند. برخوردار زين يادار

 عدم جهيدرنت و شورا در اعضا حضور عدم باعث خود هك شوراها ياعضا از يبرخ يخودمحور ـ

 (.؛303-4 :1382 ،يمحمد) شوديم آن جلسات ليكتش

 يجابه يريگميتصم تا شوديم باعث هك شوراهاست يالتيكتش ضعف گريد عامل يزدگاستيس ـ

 باشد؛ منافع براساس بودن يعقل

 شوراهاست؛ ضعف عوامل از زين يدارتكممل و يياجرا ارك تجربهنبود  ـ

 محل يشورا در غالباً شورا عضو تا شوديم موجب هك شوراها ياعضا از يبرخ بودن دوشغله ـ

 نباشد؛ حاضر خود خدمت

 مسائل متخصص يروهاين مبودك و روستاها در ياسالم يشوراها ياعضا يسوادمك لكمش ـ

 شهرها؛ ياسالم يشوراها در يشهر

 هك صورتنيا به شور،ك يروستاها و شهرها از يبرخ در شوراها ياعضا توسط ناتاكام ليومفيح ـ

 سوق نند،كيم يزندگ آنجاها در وابستگانشان و خود هك ييهامحله به را يشهر اناتكام شوراها ياعضا

 هستند؛ توجهيب گريد مناطق به و دهنديم

 همه ب را هاهيرو توانديم يطرف از يقو ارتباط وجود شور؛ك مختلف يشوراها نيب يافكنا ارتباط ـ

 ند؛ك كمك هاتجربه انباشت و انتقال به گريد طرف از و ندك هماهنگ و كينزد

 ما جامعه در ييشورا تجربه و ركتف يلك طوربه ها.يشهردار و شوراها نيب تضاد گاه و يناهماهنگ ـ

 يط شهردارانزيرا  ستند،ين تثنامس قاعده نيا از هم شهرداران و هايشهردار است. ييابتدا اريبس

 تجربه تنهانه شهرداران نيبنابرا بودند. يدولت اداره كي هايشهردار و شدنديم منصوب يمتماد انيسال

 همان(.) باشند يمردم نهاد كي تابع هك است لكمش آنها يبرا امر نيا باور هكبل ندارند، را ييشورا ارك

 با شوراها بودن سيسأجديدالت ارتباط درباره انشوندگسؤال نظر سنجش براي پرسشنامه در

 «باشدمي شوراها عملكرد ضعف داليل از يكي شوراها بودن نوبنياد» گويه آنها روي پيش مشكالت

 درصد 1/1 و مخالف درصد 7/8 ،موافق درصد 4/42 ،موافق كامالً درصد 6/32 هاپاسخ كه داشت وجود

 است. مخالف كامالً

 

 آن عملكرد بر شوراها بودن نوبنياد تأثير درباره شورا اعضاي نظر .38 جدول

 مخالفم كامالً مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 1 8 14 39 30 يفراوان

 1/1 7/8 2/15 4/42 6/32 درصد
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 9/10 ف،يضع درصد 13 ف،يضع يليخ درصد 4/5 گويه اين درباره كارشناسان نظر همچنين

 بر كارشناسان اكثريت يعبارتبه باشد.مي خوب اريبس درصد 8/22 و خوب درصد 6/44 متوسط، درصد

 است. بوده گذارتأثير آنها عملكرد بر شوراها بودن نوبنياد كه نداعتقاد اين
 

  شوراها عملكرد بر بودن نوبنياد تأثير درباره كارشناسان نظر .39 جدول

 مخالفم مالًكا مخالفم ندارم ينظر موافقم موافقم كامالً هيگو

 5 12 10 41 21 يفراوان

 4/5 13 9/10 6/44 8/22 درصد

 

 

 . نظرات تكميلي كارشناسان و اعضاي شورا5

 شوراها عملكرد بر كه مهم و مؤثر عوامل درباره كارشناسان و شورا اعضاي نظر پرسشنامه آخر در

 ارائه متفاوتي نظرات سؤال اين به پاسخ در شورا اعضاي و كارشناسان بود. شده سؤال اندبوده گذارتأثير

 :اندكرده

 

 شورا اعضاي تكميلي نظر .1-5

 داشتن مانند مفاهيمي بر تأكيد از نشان شهر يشورا ياعضا هايپاسخ از آمده دستبه يهاداده

 محليِ يهاارگان و ادارات هيلك تيريمد نييتع يواگذار شورا، ياعضا يافك سواد و تجربه تخصص،

 ضمانت عدم ن،يقوان ضعف و شوراها يقانون گاهيجا در ابهام واحد، تيريمد ياجرا و وراهاش به دولتي

 صدمكي اصل مانند ينيقوان شدن يياجرا و داريپا و مستقل بودجه درخواست شوراها، مصوبات يياجرا

 .باشدمي ياساس قانون

 نداشتن را ملعا نيمهمتر آنها هك است نيا شهر يشورا ياعضا نظرات در توجه قابل تهكن -

 فاقد افراد هكنيا به شورا ياعضا خود هك معناست آن به تهكن نيا اند.ردهك عنوان يافك تخصص و دانش

 ضعف عامل نيمهمتر را امر نيا يحت و بوده معترف دارند، حضور شورا بدنه در الزم دانش و تخصص

 اند.ردهك عنوان شوراها ردكعمل

 يشهر تيريمد يواگذار عدم بحث بوده، مؤثر ردكعمل رب شورا ياعضا نظربه هك يگريد عامل -

  شوراهاست. به

 نگاه هيزاو البته است. نيقوان ضعف و شوراها يقانون گاهيجا در ابهام به اشاره ديگر مهم تهكن -

 اند.ردهك يتلق زالكمش عامل را نيقوان در ابهام و ضعف هك است ياگونهبه آنها

 شوراهاست. مصوبات يياجرا ضمانت عدم شده، مطرح اهاشور ياعضا توسط هك يبعد عامل -

 دهندهنشان ياگونهبه هم و ردك يتلق شوراها مقررات و نيقوان در ضعفعنوان به هم توانيم را امر نيا
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 محدود شوراها فعاليت و حضور يبرا را عرصه هك دانست يمحل امور اداره در يزكمر ينهادها غلبه

 تصور يتيقطع شوراها مصوبات ياجرا يبرا توانينم هم محدود يهاتيفعال همان در يحت و ردهك

 رد.ك

 شدن يياجرا اعضا، آموزش بر تأكيد دار،يپا و مستقل بودجه درخواستشده  اشاره ديگر عوامل -

 شوراها هك ردك اشاره تهكن نيا به توانيم نيهمچن است. ... و ياساس قانون صدمكي اصل مانند ينيقوان

 نيا در را بودن كارآمدتر و ترمؤثر راه آنها ديشا و هستند يزكمر ومتكح ينهادها با تعامل خواهان

 هاييبحث قيتحق يرهايمتغ جزب شوراها اعضاي ديدگاه از گفت بايد توضيحات اين با دانند.يم ارتباط

 اند.داده قرار توجه مورد را شوراها به متخصص افراد ورود مانند

 

 نكارشناسا تكميلي نظر .2-5

 ،يانتقاد ردكيرو با و اندردهك انيب يشتريب نظرات شهر يشورا ياعضا با اسيق در ارشناسانك

 ردكعمل در را مقررات و نيقوان و يزكمر حكومت شورا، ياعضا شهروندان، مانند عوامل از ايمجموعه

 بر نظارتي سازوكارهاي تقويت مانند مفاهيمي بر كارشناسان كلي طوربه اند.دانسته مؤثر شوراها

 مقررات و نيقوان ضعف انحصارطلبي، و جوييرانت فساد، از جلوگيري براي شوراها عملكرد و مصوبات

 ثبت گروهي، هايرسانه نقش تقويت ،شوراها جلسات بودن علني و شفافيت تقويت ،شوراها با مرتبط

 بر تأكيد ،شورا ياعضا و شهروندان آموزش مسئوليت، پذيرش هنگام شورا اعضاي دارايي و اموال

 ،انحصارطلب و تمركزگرا نظام شوراها، مالي استقالل و بودن نوپا دليلهب شوراها از حمايتي رويكرد

 در اند.داشته تأكيد توانمند افراد گزينش و ورود براي حزبي نظام تقويت مردم، توسط شهردار انتخاب

 شد: خواهد پرداخته آنها نظرات يهاجنبه نيمهمتر به ادامه

 و فساد از جلوگيري براي شوراها بر نظارت نبودن كارآمد ارشناسانكشده  اشاره تهكن نينخست  -

 هنگام شورا اعضاي دارايي و اموال ثبت بر كارشناسان بين اين در است. بوده احتمالي انحصارطلبي

 اند.داشته تأكيد مسئوليت پذيرش

 گردد.يبرم شوراها با مرتبط تمقررا و نيقوان ضعف به ارشناسانك اشاره مورد بعدي تهكن -

 تأكيد فساد از دوري براي سازوكارها شفافيت روي بر كارشناسان كه است اين ديگر عامل -

 افزايش براي گروهي هايرسانه نقش تقويت و شوراها جلسات بودن علني بر بين اين در اند.داشته

 است. شده تأكيد شفافيت

 شوراهاست. در ييگراتخصص شورا اعضاي دهمانن ارشناسانك اشاره مورد يبعد تهكن  -

 ييآشنا نيبنابرا و شده گذاشته شوراها برعهده هك داننديم تخصص كي را يمحل تيريمد ارشناسانك

 است. گذارتأثير شدتبه آنها ردكعمل در تخصص نيا با شوراها
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 دمع رسديم نظربه است. شده مطرح ارشناسانك ازسوي زين شوراها يمال استقالل بحث  -

 و بوده گذارتأثير شهرداري و يزكمر حكومت به يوابستگ و آنها توان اهشك در شوراها يمال استقالل

  شود.يم شوراها ردكعمل در اخالل باعث

 بوده شورا ياعضا و شهروندان آموزش ارشناسان،ك نظر از شوراها ردكعمل بر مؤثر عامل گريد -

 گريدكي قبال در متقابلشان فيوظا و حقوق هب نسبت شوراها ياعضا هم و شهروندان هم هك است

 ردكعمل بهبود در مسلماً باشند، داشته گريدكي از يشناخت نيچن شوراها و مردم اگر كنند. پيدا يآگاه

  بود. خواهد گذارتأثير شوراها

 بوده انحصارطلب و تمركزگرا نظام ،اندهردك اشاره آن به صراحتبه ارشناسانك هك يبعد تهكن  -

 ليدل نيهم به ست.ين متصور آنها يبرا يگاهيجا و برده هيحاش به را شوراها وضوحبه امر نيا است.

 نظام يمحل ندگانينما هك هاياستاندار و هايفرماندار مانند يينهادها يمحل امور اداره در هك است

 شناسند.يم تيرسم به شتريب را آنها زين مردم و دارند يشتريب نفوذ هستند، يزكمر

 براي حزبي نظام تقويت مردم، توسط شهردار انتخاب به توانمي شده انيب كه يگريد اتكن از -

 در ييگرالهيقب و ييگراقوم مانند يمباحث به نهايا نارك در اما كرد. اشاره توانمند افراد گزينش و ورود

 يانتخابات و سيسيا فرهنگ توسعه عدم دهندهنشان تهكن نيا است. شده تأكيد زين شورا ياعضا انتخاب

 و تخصص برمبتني غاتيتبل بر هيكت يجابه شورا يداهاياندك هك است ياگونهبه تيوضعزيرا  ؛باشدمي

 رند.يگيم يبهتر جهينت و نندكيم تأكيد ... و لهيقب ،تيقوم مانند يعوامل بر يتسابكا يهاويژگي

 

 گيرينتيجه

 آن اراتياخت زانيم و دولت حجم ،ياقتصاد ـ ياسيس هتوسع و پيشرفت امر در ياصل مباحث از يكي

 تحوالت از يخاص مراحل و طيشرا در عيوس اراتياخت زانيم با ميحج يهادولت وجود هرچند است.

 ازسوي همواره يطيشرا نيچن تداوم اما ،رسديم نظربه ريناپذاجتناب و يضرور يامر ياجتماع

 همانند ياجتماع حاد يهابحران طيشرا در است. شده يبايارز رسودمنديغ ياسيس فعاالن و متخصصان

 هاومتكح هك دارد وجود ياقتضائات و... ياقتصاد ديشد يهابحران جنگ، انقالب، از بعد طيشرا

 يگستردگدليل  نيهم به نند.ك اداره را جامعه محدود، اراتياخت با و زكرمتمريغ صورتبه توانندينم

 استناد با عمدتاً ييزگراكتمر نيهمچن و يياجرا و يزيربرنامه اراتيختا شيافزا ،يتيريمد ساختار حجم

 شوند.يم موجه طيشرا نيا به

 دولت و مردم نيب يكينزد جاديا قيطر از يمرانكح بهبود هدف با غالباً دولت فيوظا ييززداكتمر

 و يبوم امور يريگيپ ،يمحل يهااستيس نييتع در شتريب تكمشار مردم شيگرا معموالً .شوديم انجام

 يمحل دولت و ساخته محقق را عوامل نيا توانديم ييززداكتمر كه است يمحل انتخابات در تكمشار

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _________________________________________________  

 

 

68 

 .آورد وجودبه را پاسخگو و يتكمشار

 يشورهاك در يمحل ومتكح يردهاكارك و هاحلقه ساختار، اندازه، مورد در يواحد مدل البته

 هك نندكيم قيتصد شورهاك ثركا اول دارند. يجالب كمشتر يهاويژگي حال،نيا با ندارد. وجود جهان

 مؤثر يلكش به تواننديم يمحل يهاومتكح هك شود نيتضم تا باشد ردكعمل بريمبتن ديبا يمال نيتأم

 و يمحل انتظارات ردنك برآورده يبرا يمحل تيمكحا وظيفه دوم نند.ك عمل خود فيوظا به منصفانه و

 نهيزم در يريچشمگ استقالل ديبا يمحل يهاومتكح نيبنابرا است. ياتيح مردم برابر در ييپاسخگو

 ومتكح باالتر سطوح به مراجعه بدون بتوانند و باشند داشته يقانونگذار و نهيهز نحوه ات،يمال نييتع

 نيا در تنها نند.ك يريگميتصم خود نانكارك يهاتيصالح حوزه و اخراج استخدام، طيشرا درباره

 تيريمد در ابداع به ردمحوركعمل ييپاسخگو يمعرف با تواننديم يمحل يهاومتكح هك است طيشرا

 يسپاربرون و قرارداد عقد ،يرقابت عرضه قيطر از خدمات عرضه در مختلف باتيترت جاديا با و بپردازند

 تواننديم نيهمچن بزنند. دست خدمات عرضه در ينوآور به رسد،يم نظربه ستهيشا هك جا هر در

 يبروندادها تيتقو يبرا جامعه لك يهايانرژ از و نندك جاديا يمحل يمرانكح از يترگسترده هكشب

 محل مردم برابر در ييپاسخگو هكنيا تهكنمهمترين  و نيسوم ببرند. بهره تر،مطلوب ياجتماع

 حق قيطر از ييپاسخگو نيا است. يصنعت يشورهاك در يمحل يمرانكح تيموفق عنصر نيترياتيح

 داتيتمه و شهروندان حقوق منشور ردمحور،كعمل يبندبودجه ت،يشفاف ت،كمشار ،كيراتكدم خابانت

 ترگسترده يهانهيگز به توانيم داتيتمه نيا ازجمله هك شوديم تيتقو يمتعدد يمال و يحقوق

 .ردك اشاره ياهال خروج و اظهارنظر انتخاب،

 ،قـدرت  يقـ يحق يواگـذار  و ضيفـو ت ،يمحلـ  دولـت  يهاتيمسئول روشن و شفاف حيصرت درواقع

 يرسحساب يهانظام يسازادهيپ و توسعه ،يفكم يانسان و يفن ،يمال منابع به يمحل دولت يتوانمندساز

 يبـرا  مسـتقل  يمـدن  جامعـه  يهاسازمان و هارسانه توسعه ،يزيربودجه تيشفاف يبرمبنا اعتماد قابل

 .باشديم مهم اريبس توانمند و مستقل يشوراها جاديا در و... شوراها ردكعمل بر نظارت

 و مخـالف  يروهـا ين انقـالب  از بعـد  هكـ  يحاد طيشرا به توجه با و ياسالم انقالب يروزيپ از بعد

 نمود.يم يضرور يامر ثبات جاديا زمان تا جامعه تيريمد در ييزگراكتمر بودند ردهك جاديا نظام معاند

 دايـ پ يشـتر يب عمق و شدت يليتحم جنگ آغاز با ياسالم انقالب از بعد ياجتماع نندهكثباتيب عوامل

   ند.ك عمل زتركمتمر صورتبه ياسيس نظام يتيريمد ساخت تا شد باعث ديجد تيوضع رد.ك

 را نهيزم تا گرفتند تصميم ياسالم يجمهور ياسيس نظام مسئوالن ،يليتحم جنگ انيپا از بعد

 اصل شد سبب عامل نيهم نند.ك ايمه جامعه امور ريتدب امر در يمردم يهاتكمشار شيافزا يبرا

 يادوره چهار يبررس با گردد. اياح بود شده حيتصر آن به ياساس قانون در هك روستا و شهر يشوراها

 و مشكالت با شوراها كه گفت توانيم ،گذرديم رانيا در روستا و شهر ياسالم يشوراها عمر از كه
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 يحقوق گاهيجا آن مهم ليدال از يكي كه اندشده همواج هدف نيا به دنيرس در يجد ييهاچالش

 يمختلف نظرات و ريتفاس كي هر شورك در مختلف ينهادها و مراجع .باشنديم نيقوان در آنها مبهم

 ينهادها از كي هر گر،يد عبارتبه و دارند ياسالم يشوراها يقانون گاهيجا و ردهاكارك ت،يماه به راجع

 ديشا دارند. شوراها ياصل فلسفه با يمتضاد و متفاوت يبرخوردها ،خود دگاهيد فراخور به يومتكح

 قانون هفتم اصل در كه آنجا ؛رديگيم تئنش ياسالم يجمهور ياساس قانون از ابهام نيا از يبخش

 ياساس قانون كصدمي اصل در اما شده ادي يريگميتصم نظام اركان از يكيعنوان به شوراها از ياساس

 ،يعمران ،ياقتصاد ،ياجتماع يهابرنامه عيسر شبرديپ يبرا) است شده قائل يارتنظ ينقش آنها يبرا

 ،يمحل اتيمقتض به توجه با مردم يهمكار قيطر از يرفاه امور ريسا و يآموزش ،يفرهنگ ،يبهداشت

 شهر، بخش، ده، يشورا نام به ييشورا نظارت با استان اي شهرستان شهر، بخش، روستا، هر امور اداره

 گريد يازسوي (.كننديم انتخاب محل همان مردم را آن ياعضا كه رديگيم صورت استان اي انشهرست

 ديبا درواقع .است شورك سراسر در قدرت يواقع عيتوز عدم مواجهند، آن با شوراها هك يالتكمش از يكي

 توانينم ران،يا يحقوق نظام در يعموم امور اداره در زكتمر عدم اركسازو ينوع رشيپذ رغميعل گفت

 ستميسزيرا  آورد؛ حساببه زكرمتمريغ واحد كي اريعتمام و املك نماد را ياسالم يشوراها

 دهديم اجازه يحقوق يهاتيشخص ريسا به دولت آن موجببه هك است ينظام از عبارت زكرمتمريغ

 .نندك اداره و يتصد شخصاً را يعموم خدمات يبرخ هك

 وجود بدون هك است ييابزارها و ملزومات يسركي از هاتيصشخ نيا يبرخوردار مستلزم امر نيا

 زكتمر عدم مفهوم يعبارتبه .بود نخواهد معنادار دولت از مستقل يحقوق يهاتيشخص از سخن آنها

 و ميتقس نحوه به توجه نيب نيا در هك سازديم معطوف يچند يهامؤلفه يسوبه را ذهن منطقاً

 تيشخص ،يمحل يهابودجه نيتأم يچگونگ ،يمحل ومتكح گاهياج ارات،ياخت و هاتيمسئول صيتخص

 تيموميق و يمحل مقامات و هاسازمان وجود ،يهنجارگذار تيصالح ،يادار استقالل مستقل، يحقوق

 طيشرا از يهنجارگذار و يادار ،يمال استقالل از يبرخوردار درواقع .هستند تياهم حائز يادار

 ارهايمع نيا با كامالً رانيا يعموم امور اداره نظام در شوراها اما ست.ا لمهك قيدق يمعنا به ييززداكتمر

 مجلس ،يجمهوراستير نارك در (هفتم و ششم) ياساس قانون اصول موجببه شوراها .ندارند مطابقت

 به توجه با ديبا القاعدهيعل هك اندشده قلمداد شورك امور اداره و يريگميتصم انكار از ياسالم يشورا

 ،گرفت نظر در شوراها يبرا را يياجرا و يگذارقاعده يانيب به و يريگميتصم شأن ينوع وركمذ اصول

 شهر، بخش، روستا، هر امور اداره هكنيا انيب با اصول نيا نييتب در ياساس قانون صدمكي اصل اما

 تصور استان اي شهرستان شهر، بخش، ده، يشورا نام به ييشورا نظارت با استان اي شهرستان

 نيهم در .است داده ليتقل خود قلمرو به مربوط امور اداره بر نظارت حد تا را مزبور شأن رد،يگيم

 هاتيصالح و فيوظا يسركي وركمذ يشوراها فيوظا و اراتياخت حدود نييتع مقام در قانونگذار راستا

 .است گرفته نظر در شوراها يبرا را
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 شهرداران انتخاب و شورك ياسالم يشوراها نتخاباتا و فيوظا الت،يكتش قانون سوم فصل درباره 

 بجز گفت ديبا نيز است پرداخته شورك ياسالم يشوراها يهاتيصالح و اراتياخت انيب به هك

 شده رفتهيپذ شهر يشوراها يبرا هك يعموم امور يبرخ اداره و محدود يريگميتصم يهاتيصالح

 رئوس ...و مناسب نهيزم جاديا ب،يترغ و قيتشو شنهاد،يپ ارائه و ياركهم ت،كمشار نظارت، است،

 به مربوط يهاتيصالح و است شناخته تيرسم به شوراها يبرا يعاد مقنن هك است ييهاتيصالح

 ندارند. يگاهيجا قانون نيا در ياساس قانونگذار تأكيد رغميعل يهنجارگذار و يمحل يعموم امور اداره

 را آن توانينم يحت هك محدود يهاتيصالح نيا با ايآ هك است نيا شوديم مطرح نجايا در هك يسؤال

 قانون صدمكي اصل در مقرر اهداف به توانيم دانست احسن نحو به شوراها ينظارت فهيوظ نندهكنيتأم

 يبرا قانونمند و مناسب مشخص، يارهاكراه هك شوديم تربغرنج يهنگام مسئله نيا شد؟ نائل ياساس

 نظارت، همچون يلك ميمفاه بردن اركبه .ندارد وجود قانون در زين محدود يهاتيصالح نيهم اعمال

 از يكي عنوانبه شوراها مورد در ياساس قانونگذار نظر نندهكنيتأم تواندينم و... شنهاديپ ارائه ،ياركهم

 .باشد شورك يعموم امور اداره انكار

 و يمال استقالل يدارا و انخودگرد ينهادهاعنوان به يمحل ينهادها است الزم رونيااز

 يمعنا به موضوع نيا البته باشند. داشته قرار يزكمر ومتكح قدرت مراتبسلسله در يريگميتصم

 نظارت رديگيم صورت ياجتماع -ياسيس ساختار نيا بر هك ينظارت اما ،باشدينم نظارت نبود

 نانكارك و است ياركهم اي ياهنگهم نظام برمبتني نظارت نوع نيا» باشد. يقانون نظارت اي يمومتيق

 «نندكينم تيتبع يزكمر سازمان مقامات دستورات از ميمستق طوربه زكرمتمريغ يواحدها

 لمهك اخص يمعنا به صرف ينظارت ينهادها دينبا يمحل يشوراها رونيااز (.93 :1386 زاده:ي)موس

 زين ينظارت يهاتيصالح از طهيح نيهم در و باشند رندهيگميتصم يينهادها ديبا هكبل شوند قلمداد

 قيدق و حيصح نحو به ديبا نهادها نيا تيصالح موارد اعمال يابزارها گريد يازسو و باشند برخوردار

 .داشت انتظار شوراها از را يقبول قابل ردكعمل بتوان تا شود مشخص

 نيا رنجبغ و دهيچيپ روابط ،يمحل يهاسازمان جاديا از بعد ياساس و مهم تهكن همچنين

 ييززداكتمر فرآيند در يزكمر و يمحل دولت انيم اختالفات است. يزكمر دولت عناصر با هاسازمان

 درواقع است. اختالفات نيا ردنك حل وهيش مهم هك داشت توجه ديبا اما است، يعاد و يعيطب يامر

 يمحدودتر يگذارتأثير سطح و قدرت از هكنيا ليدلهب يمحل دولت همواره هك باشد ياگونهبه وضع دينبا

 با هايشهردار و ياسالم يشوراها روابط راستا اين در ند.ك نظرصرف خود ازاتيامت از است برخوردار

 حد نييتع عدم زين آن ليدل و است بوده بحث يجا شهيهم شورك وزارت ازجمله يزكمر دولت عناصر

 ديبا قانونگذار .باشديم ونگذارقان توسط محل در يزكمر دولت عناصر و ياسالم يشوراها عمل مرز و

 قرار اگر .كند مشخص قاًيدق را عناصر نيا به نسبت ياسالم يشوراها ردكعمل طهيح و عمل استقالل
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 ارياخت يول بشناسد، تيرسم به را يمحل يهاسازمان تيموجود ،يمحل امور تيريمد در قانونگذار است

 واسطه به هاسازمان نيا يريگميتصم قدرت اگر و دنكن واگذار آنها به امور نيا تيريمد يبرا را الزم

 ييشناسا يبرا يادهيفا چيه تنها نه شود، ستهكش هم در يزكمر دولت عناصر يلك و يجزئ يهادخالت

 و مضاعف ياجراي يهانهيهز ليتحم موجب اساساً هكبل داشت، نخواهد وجود هاسازمان نيا جاديا و

 ياسالم يشوراها و محل در يزكمر دولت عناصر هكنيا دليلبه لذا بود. خواهد دولت يبرا يهنگفت

 نوع دو نيا مشفقانه ياركهم جهت در ديبا قانونگذار ،شونديم يتلق همسو ياجتماع ينهادهاعنوان به

 گريد و يمردم نهاد كيعنوان به شهر يشورا نيب ياصول و حيصح رابطه جاديا د.ينما اقدام نهاد

 فايا يشهر امور شرفتيپ در را ياساس نقش ،پردازنديم تيفعال به محل در هك يزكمر يهاسازمان

 و ياركهم انكام يدولت يهاسازمان و شورا نيب رينفوذناپذ يوارهايد دنيشك با اگر واال ندكيم

 ندارد. وجود ياهال منافع نيتأم و شهر امور شرفتيپ به يديام برود، نيب از آنها نيب يهماهنگ

 ياعضا آموزش ،ييززداكتمر قانون، اصالح حوزه در گزارش شنهادهاييپ وق،ف توضيحات براساس

 .باشديم يارشناسك يريگميتصم و شوراها

 قانون اصالح ـ

 پاسخ ريز يهاپرسش به ديبا شوراها قانون ميباش داشته يمشخص غيرمتمركز نظام ميبتوان هكنيا يبرا

 بدهد: يمنطق و قيدق

 جاست؟ك يومتكح نظام در شورا گاهيجا -

 ؟زداييمكترا يبرا ينهاد اي ميدانيم زكتمر عدم يراستا در ينهاد را شورا ،يلك يبندميتقس در ايآ -

 يبعض در شوراها يفعل قانون در رنده؟يگميتصم اي يمشورت اي است يمجر نهاد كي شورا ايآ -

 مواد يضبع در و شده واگذار آن به يياجرا فيوظا مواد يبعض در است، يمشورت نهاد مواد از

 است. فيضع اريبس يريگميتصم موارد سفانهأمت هك است رندهيگميتصم

 ؟ياسيس اي يمراتبسلسله ،يحقوق تيماه دارد؟ يتيماه چه شوراها بر نظارت -

 باشد؟ ديبا چگونه هايشهردار و شوراها نيب رابطه -

 بود؟ خواهد چگونه هيمجر قوه به وابسته ينهادها با شوراها رابطه -

 ؟شوديم فيتعر چگونه يومتكح ينهادها ريسا با هاشورا رابطه -

 نگردد؟ وارد ياخدشه آن استقالل به هك شد خواهد نيتأم يقيطر چه از شوراها بودجه -

 بود؟ خواهد چگونه يردولتيغ يهاسازمان و يمحل يشوراها انيم كيكتف نحوه -

 ؟شوديم فيتعر چگونه شوراها يحقوق تيشخص -

 يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يكتش قانون خصوصبه شوراها به ربوطم نيقوان اصالح در نيبنابرا

 مؤثر ياجرا ضمانت شوراها، يحقوق تيشخص قيدق و شفاف حيتصر ،شهرداران انتخاب و شورك ياسالم
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 مستقل، بودجه نيتأم شده، واگذار فيوظا انجام در شوراها قدرت و ارياخت ينيبشيپ شوراها، مصوبات

 گردد. ينيبشيپ ديبا شوراها مصوبات بر نظارت يچگونگ نييتع و مداوم و قيدق يحسابرس

  يياجرا يهادستگاه با شوراها يمنطق تعامل ●

 آنجا از .است يكمت نياديبن اصل دو بر شورك يياجرا يهادستگاه با ياسالم يشوراها برخورد و تعامل

 نيا روابط لذا است، هيمجر قوه رشوك در يياجرا امور يمتصد سازمان نيتريهيبد و نينخست هك

 است نيا رد،يگ قرار نظر مد ديبا هك نياديبن اصل نينخست شود. روشن قاًيدق ديبا هيمجر قوه با شوراها

 ،هستند هيمجر قوه عرض در يسازميتصم و يريگميتصم انكار و مستقل يحقوق ينهادها شوراها هك

 از دامكچيه تابع خود يهاتيصالح و اراتياخت عمالا و فيوظا انجام در شوراها يعني آن، طول در نه

 نيا .شود گرفته اركبه شوراها يريپذنظارت شأن هيتعب در ديبا امر نيا ستند.ين يياجرا يهادستگاه

 ارتباط شوراهاست. نيب مراتبسلسله اصل آن و ردك مطرح زين گريد نحو به توانيم را نياديبن اصل

 را يمحل تيريمد شوراها نيب در يتيريمد مدل از يريالگوپذ و گريدهم با شوراها ياصول و حيصح

 داد. خواهد ياري شورك يياجرا يهادستگاه با برخورد در را آنان و ردهك مكمستح

 محل سطح در ياصول و حيصح لكش به «يمل امور» از را «يمحل امور» مجلس هك يزمان تا

 نيب در را يناهماهنگ از يانباشت گريهمد برابر در امر دو نيا ييخودنما و تقابل است، ردهكن كيكتف

 از (يمل تيري)مد يزكمر دولت يامنطقه عناصر و طرف كي از (يمحل تيري)مد ياسالم يشوراها

 ليدلبه ياسالم يشوراها ن،ينامتع و دهيچيپ روابط نيا چارچوب در هك ردك خواهد جاديا گريد طرف

 يشوراها بود. خواهند خود اراتياخت و فيوظا اعمال در يپوشچشم و اغماض به مجبور يتجربگيب

 يومتكح ينهادها گريد با مجبورند ناخواهخواه محل سطح در خود اراتياخت و فيوظا انجام در ياسالم

 روابط نيا در رسديم نظربه .شوند تعامل وارد باشند،يم هيقضائ و هيمجر قوه دو به وابسته احتماالً هك

 دولت عناصر اذهان هكمل «ياسالم يشوراها توسط امور يمحل تيريمد به اعتماد و اداعتق» هك يزمان تا

 نيقوان باشند، نداشته شوراها نيا با مشفقانه ياركهم امر نيا جهت در و ردينگ قرار محل در يزكمر

 بدون نونكتا ياسالم يشوراها مورد در يقانونگذار ماند. خواهد ميعق اجرا مقام در مجلس مصوب

 است. گرفته صورت ـ است يمل يگريد و يمحل يكي هك ـ ناهمگون روابط نيا صيتشخ و فيتعر

 وهيش نيا به مربوط قاًيدق ياسالم يشوراها قيتوف عدم علل مهمترين از يكي رسديم نظربه

 است. يقانونگذار

 در مجلس، برابر در تشيمسئول باب از و ختهيگر و جسته صورتبه زين هيمجر قوه هكنيا باوجود

 ياشده فيتعر رابطه هكنيا ليدلبه يول دارد، تكمشار ياسالم يشوراها انتخابات ياجرا و يقانونگذار

 وزارتخانه تابعه ادارات و يبخشدار ،يفرماندار ،ي)استاندار منطقه سطح در دولت يعال ندگانينما نيب

 از يناش تعارضات از يعيوس دانيم» ندارد، وجود ياسالم يشوراها و ه(يمجر قوه نظر ريز مؤسسات و
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 و است دهينگرد وفصلحل ياصول و حيصح طرز به هك شوديم جاديا «يمل ـ يمحل يهابستان بده

 از و شوديم يدولت ينهادها و شوراها نيا نيب كاكاصط احتماالً و يناهماهنگ بروز باعث امر نيهم

 به مجبور ندارند، را الزم تقدر يدولت عناصر عيوس اقتدار برابر در ياسالم يشوراها هك آنجا

 دهيشك دانيم نيا به «ناخواسته» و يجزئ يليخ صورتبه هك زين هيقضائ قوه شوند.يم ينينشعقب

 وانيد زين و دارند ياسالم يشوراها با يجزئ يروابط هك اختالف حل يشوراها مورد در جز است، شده

 اتياكش مورد در مكح صدور اناًياح و دارد ندهينما يزكمر اختالف حل ئتيه در هك يادار عدالت

 داشت. نخواهد ياسالم يشوراها با يروابط گونهچيه شده، منحل ياسالم يشوراها

 شوراها بر نظارت مطلوب سازوكار  ●

 يزكـ مر قـوه  نظـارت  باشـد  مطرح شوراها بر مكحا يحقوق نظام با ارتباط در توانديم هك يمهم مسئله

 حـل  يهـا ئـت يه بيـ كتر يكـ ي شـود؛ يم مطرح مسئله چند صوصخ نيا در .نهادهاست نيا به نسبت

 بـا  توانـد ينمـ  هكـ  شوراهاسـت  انحـالل  و اعضـا  تيعضـو  سلب در هائتيه نيا مطلق ارياخت و اختالف

 هـا نظارت و باشد سازگار دهديم ليكتش را زكرمتمريغ ينهادها يوجود فلسفه هك نهادها نيا استقالل

 از شـوراها  انحرافـات  صيتشـخ  گـر يد مسئله .ندكيم ليتبد يمراتبسلسله قالب به قيمومتي لكش از را

 ييقضـا  مكمحا در آنها به يدگيرس انكام و است ييقضا يامر هك است آن به يدگيرس و يقانون فيوظا

 .رسديم نظربه موجه شتريب

 نيا يايگو اختالف حل يهاهيئت از يبرخ جانبدارانه ردكعمل سابقه و شده مطرح االتكاش

 اصول در قيتدق ست.ين يارآمدك مكانيسم ياسالم يشوراها ردكعمل بر نظارت سازوكار هك است مطلب

 و فيوظا كيكتف و نظارت امر و اتياكش به يدگيرس و قضاوت امر نهيزم در ياساس قانون متعدد

 حل هايهيئت تركيب باشد. شوراها بر نظارت امر تيتقو يبرا يمناسب يراهگشا توانديم قوا اراتياخت

 آن هايگيريتصميم بر مديريتي نگاه بيشتر و باشندمي قوه سه هر از كه است گونهبدين اختالف

 بين نظارت همچنين ندارد. وجود آن در شكايت و دعاوي براي خاصي رسيدگي آيين و باشدمي حاكم

 كه كرده بتثا تجربه ديگر ازسوي .باشدمي مشكل بودن ايچندقوه ماهيت دليلهب هاهيئت گونهاين

 شود.نمي تشكيل مداوم صورتبه و موقعبه آن جلسات

 شوراها در شفافيت و ييپاسخگو ●

 يباالدست يشوراها همانا هك مافوق نمسئوال مقابل دربايد  يارك يهاتيفعال قبال در شوراها ياعضا

 شهروند هر .باشند پاسخگو زين شهروندان به يستيبا شوراها ياعضا يطرف از .باشند پاسخگو هستند

 تا دارند فهيوظ يعموم رانيمد و ابدي يآگاه يعموم سازمان يتيريمد اطالعات نيتريجزئ از دارد حق

 از شهروندان يآگاه بر امروز يايدن در .ندينما بازگو مردم يبرا روشن صورتبه را يادار فرآيند

 صورتبه هك يتيريمد برنامه كي هك آنجا تا ؛شوديم تأكيد التكمش حل فرآيند و ياستگذاريس
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 و مثبت ابدي دست اهداف به قبول قابل نهيهز سطح كي در اگر يحت رسد،يم انجام به محرمانه

 ارياخت در هك يشهر يهابودجه ردكنهيهز نحوه ازبايد  شهروندان درواقع .گرددينم يتلق مطلوب

 ند.ينما اقدام شهر يشورا ياعضا و رانيمد يابيارز به قيطر نيبد و افتهي يآگاه است، يمحل ومتكح

 در و ندينما منتشر را خود يردكعمل يهاگزارش مناسب، يزمان فواصل در شوراها است الزم رونيااز

 نيب زيتما يبرا روش نيترساده ديشا گردد. لحاظ ديبا زين اختصار و وضوح ت،يجامع ضمن آنها هيته

 و افراد و مردم عموم به ،ياسيس يياسخگوپ در هك است نيا يتيريمد ييپاسخگو و ياسيس ييپاسخگو

 .است يدرون يهافرآيند به مربوط يتيريمد ييپاسخگو هك يدرحال شوديم دهاد پاسخ يرونيب يهاگروه

 بر نظارت ،يابودجه نترلك ،ييارآك نه،يهز ياثربخش همچون يموضوعات با يتيريمد ييپاسخگو

 .دارد اركسرو يمشخط ياثربخش و ردكعمل

 مردم توسط شهردار انتخاب ●

 و فيوظا الت،يكتش قانون (71) ماده براساس شهر ياسالم يشوراها ميتصم و وظيفه ترينمهم

 شد گفته كه طورهمان .باشديم سال چهار مدت به شهردار انتخاب ،شورك ياسالم يشوراها انتخابات

 او فعاليت ادامه و شهردار انتخاب سر بر اوممد هايتنش و اختالفات شوراها در  مهم هايچالش از يكي

 از يكي شهردار انتخاب است اين بيانگر اسالمي شوراي دوره چهار برگزاري تجربه درواقع باشد.مي

 ارتباط تشديد مديريتي، ثباتيبي شوراها، اعضاي بين شكاف ايجاد قابليت كه است موضوعاتي

  .كندمي فراهم را شاناصلي رسالت و كاركرد از شوراها شدن دور و جويانهرانت

 بين اختالف موجب كه ايشيوه به البته مردم توسط شهردار مستقيم انتخاب گفت بايد روايناز

 مديريت طول بيشتر تداوم و ثبات موجبات تواندمي شهرهاكالن در حداقل نشود شوراها اعضاي

 نمونه حجم با تهراني ندانشهرو از كه نظرسنجي در .كند فراهم را هابرنامه مقتدرانه اجراي ،شهرداران

 ليتما انيپاسخگو از درصد 5/68 ق،يتحق يهاافتهي ليتحل براساس شد مشخص شده انجام نفري 400

 زين درصد 5/4 و شهر يشورا قيطر از درصد 25 شود، انتخاب مردمرأي  قيطر از شهردار هك شتنددا

 (.1391، تهران شهرريزي برنامه و تمطالعا )مركز شود انتخاب دولت قيطر از شهردار هك دارند ليتما

 شهر يدرآمد نظام يارآمدك ـ

 انجام يبرا ازين مورد يمال منابع به يابيدست در يمحل جوامع ييتوانا به ييززداكتمر برنامه تيموفق

 نيب يمال مناسبات يطراح در هك يلك قواعد دارد. يبستگ آنها به شده محول ديجد يردهاكارك

 :از ندعبارت شود تيرعا ديبا (يمحل يهادولت و يزكمر دولت) دولت مختلف يهابخش

 و مستقل كامالً خود مخارج يهاتياولو نييتع در ديبا يمحل دولت يواحدها :يخودمختار -

 .نندك اديز اي مك ازين برحسب را خود مخارج لك يحدود تا بتوانند و باشند مختار

 يمال تعهدات نيتأم يبرا يافك يدرآمد بعمنا از ديبا يمحل دولت يواحدها :يدرآمد تيفاك -
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 .باشند برخوردار خود

 با متناسب ديبا شوديم داده قرار يمحل دولت يواحدها ارياخت در هك ياعتبارات تناسب: -

 داشته ياتيمال درآمد سبك توان واحدها نيا هك يزانيم به و ابدي اهشك اي شيافزا مناطق يازهاين

 .ابدي اهشك آنها به افتهي صيتخص اعتبارات باشند،

 قرار ارشانياخت در هك را يدرآمد زانيم بتوانند ديبا يمحل دولت يواحدها :ينيبشيپ تيقابل -

 درآمد از خواه و شود منتقل آنها به يزكمر دولت از درآمد نيا خواه نند،ك ينيبشيپ گرفت خواهد

 .شود نيتأم يزكمر دولت با كمشتر ياتيمال

 به يزكمر دولت از درآمد انتقال نحوه ،ييآارك ثركحدا حصول هدف با منابع: صيتخص -

 اي هابخش به منابع صيتخص نحوه در يمحل دولت ميتصم با يارتباط دينبا يمحل يهادولت

 در شدن مصرف شرط به را اعتبارات دينبا يزكمر دولت درواقع .باشند داشته مختلف يهاتيفعال

 خواهد تعارض در ييززداكتمر هدف با امر نيا دهد؛ قرار يحلم دولت ارياخت در يخاص تيفعال اي بخش

 بود.

 انكام حد تا ديبا يمحل يهادولت و يزكمر دولت نيب درآمد ميتقس نحوه و بيترت :يسادگ -

 يزكمر دولت يهامساعدت و هاكمك جلب در يمحل يهادولت مهارت زانيم با و باشد شفاف و ساده

 .باشد نداشته يارتباط

 در را مسئول مقامات و يمحل يهادولت هك باشد داشته وجودمكانيسمي  ديبا :يزشيانگ نظام -

 .كند قيتشو ارآمدك يهاروش از استفاده و يمال امور حيصح تيريمد قبال

 متضمن هك باشد قادر ييهانترلك اعمال به ديبا يزكمر دولت :يزكمر دولت مقاصد نيتضم -

 م،يمستق نظارت راه از ارك نيا .باشد يمحل يهادولت به يمال يهاكمك ارائه از خود مقاصد نيتأم

 رديگيم صورت آن رينظا و يارشناسك و يفن يهاكمك رد،كعمل يبررس كمشتر جلسات ليكتش

(Boko, 2002: 5). 

 عهدهبر ديبا ياقتصاد النك ثبات حفظ هكنيا درباره صاحبنظران نيب موضوع اتيادب در البته

 نيا ديآيم شيپ ييززداكتمر يهااستيس در هك يلكمش دارد. وجود ياملك ماعاج باشد، يزكمر دولت

 يهادولت به درآمدها و مخارج مورد در را خود اراتياخت اعظم بخش يزكمر دولت يوقت هك است

 .دهديم دست از را ياقتصاد النك تيتثب ييتوانا ،ندكيم ضيتفو يمحل

 يزكمر دولت هك بدانند و دارند نگه متوازن را خود هبودج ديبا يمحل يهادولت هيلك اول: قاعده

 يبده دينبا زين يزكمر دولت .گرفت نخواهد برعهده را آنها نشده يزيربرنامه يهايبده وجه چيه به

 .رديبگ عهدهبه شونديم يلكمش نيچن دچار يمباالتيب با هك را يمحل يهادولت

 يبده اي بودجه يسرك عالوهبه .باشد محدود ديبا يمحل يهادولت استقراض زانيم دوم: قاعده
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 مخارج به محدود ديبا فقط يمحل سطح در استقراض .شود نيتأم پول انتشار با دينبا يمحل يهادولت

 .رديپذ صورت ارانهي از استفاده با و يحيترج يهانرخ با و يدولت يهاكبان از دينبا و باشد يعمران

 يزكمر دولت ارياخت در ديبا عمده مخارج و هااتيمال زهحو در ياصل يهاتيمسئول سوم: قاعده

 ياهرم يزكمر دولت شود، عيتوز يالتيا و يمحل يهادولت نيب و شده خرد هاتيمسئول تمام اگر .باشد

 .(Boko, 2002: 9) داشت نخواهد دست در ياقتصاد تيتثب يبرا

 منابع فيتعر بدون نفت يرانت بعمنا و دولت از هايشهردار يمال استقالل استيس اتخاذ ايران در

 بودجه نيتأم يبرا م(كترا) شهر فروش به ،يشهر تيريمد نهاد نيا نمسئوال تاشد  باعث ديجد يمال

 رونق شهرها سطح در را يمستغالت يدارهيسرما فرآيند نيا نند.ك اقدام شهر اداره براي خود ازين مورد

 ابعاد در يجد يهاچالش ،يشهر يهايفضاها در نامطلوب گسترده راتييتغ جاديا با و دهيبخش

 يدرآمد نظام اصالح جهت ييارهاكراه رونيااز است. ردهك خلق را يطيمحستيز ژهيوبه مختلف

 به توانيم ارهاكراه نيا ازجمله .باشديم يضرور و ازمندين شهر نهيبه تيريمد يبرا هايشهردار

 ازين با متناسب هااتيمال و عوارض وضع ،هايشهردار به ياتيمال يدرآمدها از يبخش اختصاص

 ت،يشفاف برمبتني يشهر ارآمدك يمرانكح مطلوب يالگو اتخاذ شور،ك ياقتصاد تيوضع و يشهردار

 ،يشهر درآمد داريپا نظام جاديا ،يمردم يهاتيحما و تكمشار شيافزا ،يريپذتيمسئول و ييپاسخگو

 ازسوي .كرد اشاره .... و مولد يگذارهيسرما بر تأكيد ،يمحلّ اقتصاد كوچك يارهاكوسبك از يريگبهره

 بر بايد نيز شورا اعضاي همزمان و باشدمي وابسته هاشهرداري به ايبودجه لحاظبه شهر شوراهاي ديگر

 عملكرد بر صحيح نظارت سيستمي چنين با گفت بايد روايناز باشد. داشته نظارت شهرداري عملكرد

 هاشهرداري از شوراها منابع و بودجه تا دارد ضرورت بنابراين باشد.مي سخت ياربس شهرداري و شهردار

 شود. فراهم نهاد اين مستقل گيريتصميم و نظارت توانايي تا باشد مستقل

 واقعي تمركززدايي ـ

 به فقط تا باشد داشته انتظار او از و بداند خود كارگزار عنوانبه را شهر يشورا دينبا يمركز حكومت

 قالب در يمحل تمركز عدم ويژهبه تمركز عدم موجود، يحقوق نظام در .كند عمل او يستورهاد

 هستند. يادار و يياجرا الزم اراتياخت فاقد يمحل مقامات عمل در اما شده رفتهيپذ يمحل يشوراها

 يهايصدت يبررس كارآمد و مقتدر يشوراها به آنها ليتبد و شوراها تيتقو يراهكارها از يكي بنابراين

 سوم برنامه در است. يشهر جامع تيريمد جاديا و هايشهردار به يياجرا يهادستگاه از يواگذار قابل

 آن ها،يشهردار يهاييتوانا به توجه با بود شده داده اجازه دولت به (،136) ماده قالب در كشور توسعه

 شنهاديپ براساس را يشهر تيريمد با رابطه در يياجرا يهادستگاه به مربوط يهايتصد از گروه

 اقدام اما كند، واگذار هايشهردار به كشور ياستخدام و يادار امور سازمان و كشور وزارت مشترك

 هدف با توسعه، چهارم برنامه (154) ماده براساس نيهمچن نشد. انجام خصوص نيا در ياساس و يجد
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 يهاتيفعال و امور ف،يوظا يواگذار و ييشناسا به ملزم دولت رضرور،يغ يهايتصد از دولت يرهاساز

 و ارتباط نحوه نييتع نيهمچن و يردولتيغ بخش و هايشهردار به يياجرا يهادستگاه يواگذار قابل

 فتاد.ين اتفاق زين امر نيا كه شد شهر و بخش روستا، ياسالم يشوراها با يادار نظام مناسبات ميتنظ

 برنامه هيته به نسبت برنامه طول در شده مجاز دولت يزن توسعه پنجم برنامه قانون (173) ماده در

 در يشهر كپارچهي و هماهنگ تيريمد و مناسب ساختار به يابيدست منظوربه يشهر تيريمد جامع

 يواگذار قيطر از تيريمد تمركز شهرها، داريپا توسعه تحقق كرديرو با شهرها، ميحر و محدوده

 و يبازنگر ها،يشهردار و يتعاون و يخصوص يهابخش به يدولت يهادستگاه يهايتصد و فيوظا

 يقانون اقدام آنها هياتحاد و هايشهردار گاهيجا يارتقا و هايشهردار مقررات و نيقوان يروزرسانبه

 يهادستگاه يواگذار قابل يهاتيفعال يواگذار و يشهر تيريمد جامع برنامه هيته .آورد عملبه

 است. ييتمركززدا نهيزم در گريد يكشورها تجارب از يريگبهره دازمنين هايشهردار به يياجرا

 ديجد ياعضا آموزش ـ

 شنهاديپ شوراها نهاد تيتقو يبرا شهر يشورا ياعضا هم و ارشناسانك هم هك ييارهاكراه از يكي

 ياعضا توسط نيقوان نيا ييشناسا حاضر درحال .ستهايشهردار و شوراها نيقوان با ييآشنا اندداده

 به ناقص صورتبه هم آن و ابتال مواقع در فقط هك معنا نيبد .است يمورد و يتجرب صورتبه راهاشو

 و اراتياخت حدود و نيقوان به نسبت شورا ياعضا كافي آگاهينا .نندكيم مبادرت نيقوان شناخت

 نظربه .است ردهك جاديا مردم و شهرداران ،شورا يبرا را ياديز التكمش يشهردار و شوراها فيوظا

 ينهادها توسط ديبا هك است يضرورت آنان شدن انتخاب از بعد شهر يشوراها ياعضا آموزش رسديم

 از ياعمده بخش توانديم شورا ديجد ياعضا آموزش .رديبگ انجام (هااستان يعال يشورا) ربطيذ

 .ندك برطرف را فيوظا و اراتياخت حدود و نيقوان حوزه با مرتبط و يساختار التكمش

 شده يارشناسك و يتخصص يريگميتصم ـ

 ينهادها مختلف، يهاحوزه در يچندوجه و دهيچيپ مسائل و نو يهاپرسش طرح امروز جهان در

 امروز يايدن در قاتيتحق يطرف از .است ساخته يپژوهش و يعلم زكمرا سيتأس از ريناگز را استگذاريس

 يپژوهش يهاتيفعال انجام بدون يشهر يزيرهبرنام و تيريمد هك يطورهب بوده تيريمد اساس و هيپا

 هاسازمان .است شده ليتبد دشوار و سخت يامر به حداقل اما محال امر كي به نه اگر يمطالعات و

 رانيمد .بپردازند مؤثر طوربه شهر به مربوط امور اداره به توانندينم الزم يآگاه و دانش داشتن بدون

 اداره و تيريمد را شهرها توانينم يسنت يردهاكيرو و هانگرش با هك برسند باور نيا به ديبا يشهر

 .ردك

 ،ياجتماع يهايينارسا و ازهاين مبودها،ك شناخت و يبررس شوراها قانون (71) ماده «20» بند

 و ياصالح يشنهادهايپ و هاطرح هيته و يرفاه ،ياقتصاد ،يبهداشت ،يالبدك ،يموزشآ ،يفرهنگ
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 داده قرار شوراها فيوظا جزء را ربطيذ مسئوالن به آن ارائه و يزيربرنامه يابر ياربردك يهاحلراه

 را نهيزم نيا در يينهادها وجود شهر، التكمش و مسائل از يابييآگاه الزمه هك داستيپ ناگفته .است

 يبررس به يشهر تيريمد حوزه در يمتعدد يپژوهش و يعلم زكمرا هكآن به توجه با .گردانديم يضرور

 كمشتر و مشابه مسائل با شهر يشوراها و هايشهردار بودن ريدرگ به توجه با و پردازنديم آن ائلمس

 شوراها يعال نهاد عنوانبه هااستان يعال يشورا است الزم نهيزم نيا در يمال منابع مبودك نيهمچن و

 ياهكشب ارتباط با زكمرا نيا هك ياگونهبه بپردازد؛ شهر ياسالم يشوراها يپژوهش زكمرا يسازمانده به

 زكمرا نيا تيفعال .ببرند بهره هم اتيتجرب و يعلم يهاافتهي از مشابه يعلم زكمرا گريد زين و باهم

 اي ارگروهك كي استان، تابعه يشهرها از كيهر يبرا ،بوده هااستان سطح در عمدتاً توانديم يپژوهش

 قرار زين شهرها ارياخت دربايد  قاتيتحق جينتا و شود ليكتشآنها  مسائل يبررس جهت خاص تهيمك

 .رديگ
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 پيوست

 پرسشنامه ـ اول پيوست

 

 فيرد
 زير موارد با رابطه در را شوراها عملكرد

 كنيد؟مي ارزيابي چگونه

 يليخ

 فيضع
 خوب متوسط فيضع

 اريبس

 خوب

      توانمند شهرداران انتخاب 1

2 
 نيازهاي و كمبودها رفع و شناخت ،يبررس

 يشهر
     

      شهر امور اداره در مردم دادن مشاركت 3

      شهرداري هايپروژه اجراي بر نظارت 4

5 
 تصويب و شهر امور اداره حسن بر نظارت

 الزم مقررات
     

      شهر عوارض تغيير يا لغو برقراري، 6

      شورا مصوبات درست اجراي بر نظارت 7

8 
 امالتيمع و مالي امور حسن بر نظارت

 شهرداري
     

9 
 در اجرايي نهادهاي و نمسئوال با همكاري

 مختلف امور
     

      شهردارها صحيح استيضاح 10

11 
 سال هر پايان در شورا هزينه و بودجه انتشار

 مالي
     

      شهري خدمات نرخ منصفانه تصويب 12
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 فيرد
 زير عبارات درباره را خود نظر لطفاً

 دنمايي مشخص

 كامالً

 موافقم
 موافقم

 ينظر

 ندارم
 مخالفم

 كامالً

 مخالفم

1 
 شوراها اراتياخت و فيوظا به مربوط نيقوان

 است. ابهام بدون و روشن كامالً
     

2 
 ييآشنا مقررات و نيقوان به شورا ياعضا

 دارند. كامل
     

3 
 مشخص كامالً شوراها يحقوق تيشخص

 است.
     

4 
 يبرا ايران اداري امنظ در شوراها گاهيجا

 رشيپذ مورد و شده شناخته نهادها ريسا

 است. شده واقع

     

      دارند. كافي اجرايي ضمانت شوراها مصوبات 5

6 
 اختيار شده، واگذار وظايف انجام در شوراها

 دارند. را كافي قدرت و
     

7 

 با مرتبط اصول از نگهبان شوراي تفسير

 حيطه رد اساسي، قانون در شوراها

 بوده گذارتأثير آنها اختيارات و هاصالحيت

 است.

     

8 
 و فرادست شوراهاي بين ارتباط سازوكار

 است. شده مشخص قانون در فرودست
     

9 
 شوراها گاهيجا به كشور رانيمد و نمسئوال

 دارند. وقوف
     

10 
 شوراها مصوبات بر نظارت مشخص سازوكار

 دارد. وجود
     

11 
 باعث شغلي موقعيت از شوراها ستفادهاسوء

 است. شدهآنها  به نسبت منفي ديدگاه ايجاد
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 فيرد
 زير عبارات  درباره را خود نظر لطفا

 نماييد. مشخص

 كامالً

 موافقم
 موافقم

 ينظر

 ندارم
 مخالفم

 كامالً

 مخالفم

1 
 هم با اجرايي نهادهاي و هاشهرداري وظايف

 هستند. متداخل
     

2 
 شوراها به را يمحل امور اداره عمل، در ولتد

 است. كرده واگذار
     

3 
 ساخت پروانه اعطاي و زمين كاربري تغيير

 .شوراهاست در فساد بستر نمهمتري
     

4 
 عدم بر ايران در تمركزگرايي طوالني سابقه

 است. بوده گذارتأثير قدرت عيتوز
     

5 
 از رشه اسالمي شوراهاي مالي استقالل عدم

 است. گذارتأثير آن عملكرد بر شهرداري
     

6 
 محلي مديريت به توجهيبي باعث رانتي اقتصاد

 است. شده شوراها نهاد و
     

7 
 گذارتأثير آنها عملكرد بر شوراها بودن نوپديد

 است. بوده
     

8 
 بر شهرداري توسط شوراها بودجه مينأت

 است. گذارتأثير  آنها عمل استقالل
     

 

 ذيل موارد زمينه در ياصالح پيشنهاد يا نظر چنانچه است خواهشمند ،يگرام ختهيفره شما از تشكر ضمن

 فرماييد: بيان داريد،

 شوراها عملكرد بر مؤثر عوامل

1- 

2- 

3- 

4- 

 شوراها كارآمدسازي يبرا شنهاداتيپ

1- 

2- 

3- 

 

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _________________________________________________  

 

 

82 

 

 منابع و مآخذ

، فصلنامه مجلس و «ايران: نگاهي انتقادي به شوراها در ايران عدم تمركز اداري در»آقايي طوق، مسلم.  .1

 .1387، تابستان 56پژوهش، سال چهاردهم، شماره 

پذيري حكمروايي خوب شهري در تحليل و ارزيابي ميزان تحقق»زاده، عيسي و اسديان، مرتضي. ابراهيم .2

، بهار 6اي، سال سوم، ش نطقهم -، فصلنامه جغرافيا و آمايش شهري«ايران؛ موردشناسي: شهر كاشمر

1392. 

 .1379، توس انتشارات ، تهران،ششم چاپ ابوالحمد، عبدالحميد. حقوق اداري ايران، .3

، «شناختي عوامل كارآيي شوراهاي اسالمي شهربررسي جامعه»ازكيا، مصطفي و ايماني جاجرمي، حسين.  .4

 .1384ن ، زمستا26نامة علوم اجتماعي، سال ششم، دوره بيست و ششم، ش 

، ترجمه احمد رنجبر، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال «شوراها: مشاركت مردمي در شوراها»استوكر، جري.  .5

 .1381، زمستان  36نهم، ش 

 .1377، نيديآ انتشارات ،زيتبر ،اول چاپي، اسالم يشوراها بر يملأت .ليجل ي،اسالم .6

. خبرگزاري مهر، كند نظارت شورا/است سم راهاشو يبراها يشهردار يياجرا امور در مداخلهافشار، بهزاد.  .7

 .1394ماه ، دي3029907: خبر شناسه

 .1388. چاپ نهم، تهران، نشر ميزان، 1امامي، محمد و استوارسنگري، كوروش. حقوق اداري، ج  .8

شناختي عوامل مؤثر بر عملكرد شوراهاي اسالمي در توسعه محلي، هبررسي جامع .جاجرمي، حسينايماني .9

 .1384، دانشگاه تهران ،توسعهشناسي جامعهرشته  نامه درجه دكتريپايان

 يحكمران يهامدل ليتحل. »احمد ،يروزآباديفو  الهرحمت ،يسروستان قيصد ،نيحس ،يجاجرميمانيا .10

، 26 ش هفتم، سال ،ياجتماع رفاه فصلنامه ،«تهران شهر ياسالم يشورا دوره نيسوم انتخابات در يشهر

 .1386پاييز 

 .1382ماه ، بهمن2، ماهنامه وحيد، ش «بحثي در تمركز و عدم تمركز»ت، عليرضا. بشار .11

 با تسامح و شهر يشورا نظارت ضعف از يحقان محمد گسترده انتقاداتپورتال شوراي اسالمي شهر تهران.  .12

 .1394شهريورماه  17، نبود نيا مردم با ما عهد: يشهردار

، 46ها، سري چهارم، ش ، ماهنامه شهرداري«تخلف تا انحاللنظارت بر شوراها از »چوپاني، محمدرضا.  .13

1381. 

هاي محلي با شوراهاي اسالمي؛ قبل و بعد از بررسي تطبيقي انجمن»نيا، محمدرضا و ويسي، هادي. حافظ .14

 .1386، پاييز 4، پژوهشنامه علوم سياسي، سال دوم، ش «انقالب اسالمي ايران

روش تحقيق در علوم انساني، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات سمت،  اي برنيا، محمدرضا. مقدمهحافظ .15

1389. 

، نشريه فقه و «بررسي حقوقي شوراهاي اسالمي شهر در پرتو اصول تمركززدايي»نژاد، سيداحمد. حبيب .16

 .1388، بهار 20حقوق، سال پنجم، ش 

 مي ايران: نگاهي به ابعاد حقوق اساسي جمهوري اسال»پور اردكاني، سيدمجتبي. حسيني .17

. جايگاه و حيطه صالحيت شوراهاي 2گانه، . پيرامون جايگاه و حوزه صالحيت نهادهاي خارج از قواي سه1

هاي مجلس، دفتر مطالعات حقوقي، ، مركز پژوهش«اسالمي در نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران

 .1390، پاييز 11055:  مسلسل شماره
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