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Abastract
In today's world, decentralization and the formation of local institutions have been
recognized as one of the ways for the efficient using a country’s resources and
capabilities. Nonetheless, more than two decades after the formation of local
councils in Iran, there is almost a consensus that these institutions have not only
been ineffective in performing their duties, but have in many cases caused serious
problems in the urban-management process. In this light, the present study aims to
answer the question: what is the reason for the failure of local councils in Iran? It
can be said that for decentralization to succeed, it is necessary to provide a precise
institutional framework at both national and local levels, which has not happened in
Iran. Using a descriptive-analytical method, this paper seeks to study the legal
principles and underpinnings required for the formation of local institutions and its
adaptation to Iran’s decentralization model. Undoubtedly, explaining the principles
of forming local institutions and adapting them to the current situation of local
councils can be a great help in improving the decentralization process in Iran.
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و موفقیت شوراهای اسالمی در ایران
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چكيده
در دنیای امروز تمرکززدایی و تشکیل نهادهای محلی بهعنوان یکی از راهکارهاای موفا بارای
حل مسائل و مشکالت کشورها و استفادة کارامدتر از منابع و تواناییهایشاان ماورد توهاه قارار
گرفته است .در حال حاضر با گذشت بیش از دو دهه از تشکیل شاوراها در ایاران تقریباا ایا
اهماع حاصل شده که ای نهاد محلی نهتنها در انجام وظایف خود و کمک به دولات تأثیرگاذار
نبوده بلکه گاهی موهب ایجاد مشکالت اساسی در فرایند مدیریت شهری شده اسات .بناابرای
پرسش پژوهش حاضر آن است که دلیل عدم موفقیت شوراهای اسالمی در ایران چیست؟ پاسخ
ای است که برای موفقیت تمرکززدایی ضرورت دارد چارچوب نهادی دقیقی در دو سطح ملی و
محلی پیشبینی شود که در ایاران چنای اتفااقی رد ناداده اسات .در واقاع ایا پاژوهش باا
بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی در پی بررسی اصول و زیربنای شکلگیری نهادهای محلای
و تطبی آن با الگوی تمرکززدایی در ایران است .بیشک تبیی اصول تشکیل نهادهای محلی و
مطابقت آن با وضعیت فعلی شوراها میتواند کمک شایانی به نحوة اصاال الگاوی تمرکززدایای
ههت کارامدی آن داشته باشد.

کلیدواژگان
تمرکززدایی چارچوب نهادی حکومت محلی حکومت مرکزی شوراهای اسالمی.

________________________________________________________________
* دانشآموختة دکتری سیاستگذاری عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ایران.
Email: hasan.karimifard@gmail.com

تاریخ دریافت - 1398/09/18 :تاریخ پذیرش1399/09/16 :

 2020فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،4زمستان 1401

مقدمه
تمرکززدایی را میتوان به انتقال یا تفاوی اختیاار در زمیناة برناماهریازی تصامیمگیاری یاا
مدیریت از طرف مقامات دولت مرکزی به مقاماات محلای براساا تعریاف مجادد سااختارها
رویهها و شیوههای حکمرانی ههت نزدیکتر شدن به شهروندان توصیف کارد ( Miller, 2002:
 .)3; Popic & Patel, 2011: 9بنابرای اخذ و انتقال بخشی از اختیارات و صالحیت قوة مرکزی
به مقامات کم وبیش مستقل دیگری که صالحیت ای مقامات در ابعاد هغرافیایی یا تخصصی در
مقایسه با مقامات مرکزی کمتر است (ابوالحمد 129 :1379؛ طباطبایی ماتتمنی)58 :1384 :
تمرکززدایی تعریف میشود .بر ای اسا نهاد محلی در زمینة تعیای اهاداف تادارن مناابع
تصمیمگیری و اهرای سیاستهای عمومی از اختیار عمل نسبی برخوردار است.
محتوا و مبنای اصلی مفهوم تمرکززدایی بر ای ایده استوار است :به یک هامعة انساانی کاه
در داخل هامعه بزرگتر قرار دارد مسئولیت داده شود تا تمام یا بخشی از اماور مخصاو باه
خود را اداره کند .انتظار میرود تمرکززدایی به افزایش کارایی بهرهوری و پاساخگویی مادیران
در تخصیص منابع منجر شود .دلیل ای مسئله را نیز میتاوان در ساه نکتاه خالصاه کارد :او
نهادهای محلی مشکالت نیازها و سالی مناط خود را بهتر میشناسند؛ ثانیا باهدلیال تعامال
بسیار نزدیک با مردم در سیاستگذاری و اهرای تصمیمات تعلل چندانی ندارند؛ ثالثا رقابت بای
نهادهای محلی در ارائة خدمات بهتر موهب افزایش انگیزة نوآوری میشود.
فارغ از اینکه ساختار دولت چگونه است و مطاب چه شیوهای سیاستگذاری میکند مردم یک
کشور برای دولتی ارزش قائلاند که در خدمترسانی و رفع مشکالت آنان بشاتابد .همای عوامال
موهب شده است در طول سالهای گذشته بسیاری از کشورها دسات باه پیاادهساازی و اهارای
سیاستهای تمرکززدایی بزنند .البته سوءاستفاده از قدرت بهدلیل عادم پایشبینای ساازوکارهای
نظارت و در نتیجة آن پاسخگویی ضعیف ریسک حقیقای تحویال اختیاار باه نهادهاای محلای را
تشکیل میدهد .بنابرای در سطوحی که تمرکززدایی صورت میگیرد اگر ساختار مراقبتی صحیح
بنیان گذاشته نشود احتمال اتحاد مفسدانه بی مقامات محلی افزایش مییابد.
ایجاد نهادهای محلی در ایران برای ادارة امور به انقالب مشروطه و شکلگیری انجم بلدیه
بازمیگردد .پس از وقوع انقالب اسالمی در ساال  1357نیاز تأکیاد ویاژهای بار تمرکززدایای و
واگذاری اختیارات به مردم محالت صورت گرفت که شخصیتهاای برهساتهای مانناد مرحاوم
طالقانی در ای بی نقش ارزندهای بر عهده داشتند (میرابوالقاسمی  .)191 :1382با وهود ای
برگزاری اولی دورة انتخابات شوراهای اسالمی بیست ساال بعاد یعنای در ساال  1377انجاام
گرفت و در سال  1378نیز عمال اولی دورة شوراها آغاز باه کاار کارد .اماا در حاال حاضار باا
تشکیل پنج دوره تقریبا ای اهماع حاصل شده است که شوراهای اساالمی در انجاام وظاایف
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کمک به حل مشکالت و پیشرفت کشور چندان تأثیرگاذار نباودهاناد .برخای بارای بیاان عادم
موفقیت نهاد شورا به سابقة فرهنگ سیاسی تمرکزگرا هدیدالتأسیس بودن و عدم شکلگیاری
تجربه در مدیریت محلی اشاره میکنند (محمادی 1382؛ ایماانی هااهرمی 1387؛ ویسای و
همکاران  .)1391با مرور تحقیقات صورتگرفتاه درباارة شاوراها نیاز مایتاوان گفات اگرچاه
پژوهشهای فراوانی در ای زمینه صورت گرفته اماا اغلاب باه تعااریف اهمیات شاکلگیاری
نهادهای محلی مباحث حقوقی مرتبط و واکاوی عملکرد آنها تأکید داشتهاند.
حکومت محلی تقسیمبندی سیاسی یک کشور است که بهوسیلة قانون ایجادشده و کنتارل
امور محلی همچون وضع مالیاات را در دسات دارد (مقیمای  .)1387واحادهای عادم تمرکاز
سرزمینی با توهه به داشت شخصیت حقوقی برای ادارة اماور خاود دارایای اماوال و امکاناات
دارند از نیروی انسانی و بودهة محلی برخوردارند موضوع حقوق و تکاالیف قارار مایگیرناد و
میتوانند بهعنوان خواهان یا خوانده در دادگاه حضورداشته باشند (هاللی  .)82 :1394البته در
نظام عدم تمرکز سازوکار حکومت مرکزی و نظارت آن بههای خود باقی است و به یکپاارچگی
قدرت و حاکمیت لطمهای وارد نمیآورد (قاضی شریعتپناهی  .)1384در واقع دولت با توسال
به تمرکززدایی از بار مسئولیت اداری خویش میکاهد و از سوی دیگر نوع دیگاری از مشاارکت
شهروندان به نام «مشارکت محلی» بهوهود مایآیاد کاه مکمال «مشاارکت سیاسای» قلماداد
میشود (ویژه  .)15-16 :1389اما در ایران نهادینه نشدن سیستم تمرکززدایای نباود روحیاة
مشارکتی در میان شهروندان ضعف اعضای شورا در اداره علمی شهر و برخی بازیهای سیاسی
(حبیبنژاد  )1388موهب شده است که شاورا باا مشاکالت عدیادهای مواهاه باشاد .تحلیال
ویژگیهای شوراهای اسالمی نشان میدهد فقط برخاورداری از نهادهاای منتخاب تاا حادودی
مورد توهه واقع شده و موارد مهمتر دیگری مانند شخصیت حقوقی مستقل (بار پایاة اساتقالل
مالی سازمانی و تصمیمگیری و امکان اقامة دعوا) و صالحیت عام تصمیمگیاری ماورد پاذیرش
قرار نگرفته است (آقایی طوق .)61 :1396
دربارة پیشینة خارهی موضوع مورد بحث نیاز تحقیقاات فراوانای صاورت گرفتاه کاه ایا
پژوهش ها بیشتر بر دو عنصر اساسی نظام تمرکززدایی یعنی اختیاراتی که باید تفاوی شاود و
وهود سازوکارهایی برای پاسخگو نگاهداشات حکومات محلای ( )Gurkan et al., 2010تأکیاد
داشتهاند .اصالحات تمرکززدایی قدرت و مسئولیتهای هدیدی را در سه بعد سیاسی اهرایای
و مالی به حکومتهای محلی واگذار میکند .ای ابعاد فضای قدرت و اختیاار باه حکوماتهاای
محلی اعطا میکند که تضمی استفادة درست از آن به بهرهگیری از نظامهای پاسخگویی ماتثر
نیاز دارد ).(World Bank, 2009
در ارزیابی تحقیقات انجامگرفته باید گفت در تحقیقات خارهی بیشتر مطالعات در مورد مزایاا
و معایب حکومت محلی و چگونگی ارتقای پاسخگویی است .اگرچه ای دسته از مطالعات مفیدند
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اما گاهی ای مشکل وهود دارد که پژوهشهای صورتگرفته دربارة یک کشور خا است و قابال
تعمیم به سایر هوامع نیست .مطالعات انجامگرفته داخلی نیز کمتار بار مبناای چاارچوب نظاری
مشخص با توهه به مشکالت فعلی شوراها انجام گرفتهاند .در واقع بهنظر میرسد متلفة مهامتاری
در عدم موفقیت شوراها نقش داشته که میتوان آن را ذیل عدم تدارن و نابسامانی نهادی توضایح
داد .بهعبارتی چارچوب نهادی دقی و متثری برای تنظیم سازوکار ارتباط بای نهادهاای محلای و
مرکزی از یکسو و از سوی دیگر بی شورا با شهردار و مردم پیشبینی نشده است.
مقالة حاضر تالش دارد براسا چارچوب نظری به ترتیبات نهاادی بارای تمرکززدایای اشااره
کند و ای چارچوب را بر شرایط فعلی نهادهای محلی در ایران یعنای شاوراهای اساالمی تطبیا
دهد و در نهایت نیز پیشنهادهای سیاستی برای اصاال در قاانون تشاکیالت وظاایف و انتخاباات
شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 1ارائه کند .روش انجام ای تحقی که از نوع کااربردی
است توصیفی -تحلیلی است .بخشی از اطالعات مورد نیاز از طریا روش کتابخاناهای و اسانادی
گردآوری شده و از روش میدانی (مصاحبه با مسئو ن مربوطه وزارت کشور سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور و شورای عالی استانها) نیز برای تکمیل اطالعات استفاده شده است.

چارچوب نهادی برای موفقیت تمرکززدایی
در دنیای امروز اگرچه هرروز کشورها بیشتر به تفوی اختیار تصمیمگیری به پایی تری سطح
ممک در سلسلهمراتب حکمرانی روی میآورند تمرکززدایی بدون چالش هم نبوده است .نکتاة
مهم بعد از ایجاد نهادهای محلی تنظیم روابط پیچیده و بغرنج ای سازمانهاا باا یکادیگر و باا
عناصر حکومت مرکزی است .همچنی بازطراحی ساختارهای اداری با مقاومت سنت و فرهناگ
سیاسی نهادینهای مواهه میشود که با توزیع قدرت و مشارکت شاهروندان ساازگاری چنادانی
ندارد .بنابرای برای اهرای موفقیتآمیز تعریف نقشها و کارکردها و روابط بی سطو حکومت
ضروری است (.)Miller, 2002: 11-13
در منشور اروپایی خودگردانی محلی 2بار ایجااد مبناای قاانونی و حقاوقی خودمختااری محلای
(رسمیت یافت در قانون اساسی) تعیی حقوق و وظایف حکومات محلای و انتخااب از طریا آرای
مردم تعیی حوزة اختیارات وهود ساختارها و منابع اداری برای انجاام وظاایف نظاارت بار فعالیات
مقامات محلی مناابع ماالی و حمایات قاانونی از حکومات محلای تأکیاد شاده اسات ( Council of
 .)Europe, 2019بهطور کلی برخی از اصلیتری مسائل در تمرکززدایی به قرار زیر است:
________________________________________________________________
 .1برای رعایت اختصار بههای استفاده از عنوان «قانون تشکیالت وظاایف و انتخاباات شاوراهای اساالمی کشاور و
انتخاب شهرداران» از عنوان قانون شوراها استفاده میشود.
2. European Charter of Local Self-Government
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روابط سلسلهمراتبی .تعامل بی دولت مرکزی منطقهای استانی و شهری.
صالحيت و اقتدار .درهة اتخاذ تصمیمات اولیه دربارة مسائل سیاستی و میزان مسائولیت
هر کدام از سطو حکومت در قبال اهرای سیاست مأخوذه.
خودمختاری سياسی .درهة استقالل در اتخاذ تصمیم در سطح محلی بدون اعماال نفاوذ
یا مداخلة دیگر حلقههای حکومت.
خودمختاری قضایی و استقالل حقوقی .ابعاد تأثیرگذاری فرایندها و نهادهای حقوقی بار
تصمیمسازی در حکومت محلی.
ظرفيت درآمدزایی .ابعاد مالی سیاستگذاری که به درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی دولات
مربوط میشود.
حكمرانی مشارکتی .سااختارها و فراینادهایی کاه دولات باا اساتفاده از آنهاا باه ایجااد
هماهنگی در ساطو عماودی (از ساطح ملای باه محلای یاا بارعکس) و افقای حکمرانای (در
عرصههای مختلف سطو گوناگون حکومت) میپردازد.
الیهها و سطوح مشارکت .درهة اثرگاذاری مشاارکت در ساطو مختلاف حکمرانای بار
سیاستگذاری در دیگر سطو حکمرانی (.)Sisk, 2008: 45-46
با ای توضیحات میتوان گفت برای موفقیت تمرکززدایی توهه به دو ساطح ملای و محلای
حائز اهمیت است .به عبارتی بهتر بارای نیال باه نهااد محلای کاراماد پایشبینای و تعهاد باه
مجموعهای از متلفهها ضروری است که اگر بهدرستی انجام نگیرد ناکارامدی و بدکارکردیهایی
را بههمراه دارد1.

تنظیم ارتباطات با حکومت مرکزی
نهادهای محلی در چارچوب سیستمی عمل میکنند که نیازمند تعامل با سطو و قدرت باا تر
یعنی حکومتاند .تجربه نشان داده تمرکززدایی فقط زمانی میتواند بهطور متثر انجام گیرد کاه
سیاستها بهدرستی طراحی شوند شیوة انتخاب مسئو ن محلی باهگازینش افارادی متعهاد و
باکفایت منجر شود و مقاماات ملای تفاوی اختیاارات را یاک مزیات تلقای کنناد ناه تهدیاد
(.)Shabbir & Rondinelli, 2007: 9-10
متلفههای مهمی که ارتباط حکومت مرکزی با نهادهای محلی باید بر پایة آنها شکل بگیارد
به قرار زیر است:
________________________________________________________________
 .1برای بیان چارچوب نظری افزونبر مدنظر قرار دادن الزامات تشکیل نهادهای محلی در کتابها و مقا ت
بهمنظور تطبی بر شرایط ایران به نظرهای مصاحبهشوندگان که از مسئو ن مربوطه وزارت کشور سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور و شورای عالی استانها بودهاند نیز توهه شده است.
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پذیرش مدیریت محلی :متلفة اصلی در ایجاد نهااد محلای مشاروعیتبخشای باه آن در
قوانی و اسناد با دستی است تا به سادگی دچار دگرگونی تعدیل تغییر و حذف نشود .بنابرای
اگرچه نهادهای محلی ذیل حکومت مرکزی برای مدیریت یک منطقة خا فعالیت مایکنناد
دارای شخصیت حقوقی مستقل از حکومت مرکزی هستند .نکتة مهام ایا اسات کاه احتماا
نهادهای محلی که براسا قانون اساسی یک نظام سیاسی بهوهود آمدهاناد و تأسایس خاود را
مدیون با تری سند مورد اهماع یک هامعه هستند از مشروعیت و استحکام بیشاتری نسابت
به نهادهایی که براسا قوانی دیگر بهوهود آمدهاند برخوردارند.
تفویض اختيارات :نکتة مهم در تمرکززدایی و ایجاد نهادهای محلی آن است که مسئو ن
ملی باید به تسهیم قدرت و اختیارات تمایل داشته باشند .در واقع دولت باید به ای درن نائال
شود هرچه نهاد محلی کارامدتر باشد نشان از شایستگی و صالحیت خودش دارد .بنابرای نهاد
محلی در هیچ شرایطی نباید بهعنوان رقیب یا عامل حکومت مرکزی در نظر گرفته شود.
اعطای قدرت و اختیارات مکفی به نهاد محلی باید بهگونهای باشد که بتواند مسئولیتهای خویش
را بهصورت اثربخش انجام دهد .بهعبارت بهتر تمرکززدایی مستلزم تفوی و واگذاری حقیقی قادرت
است و نه صرفا تقسیم وظایف قدرت مرکزی (میدری و خیرخواهان .)373-374 :1383
پيشبينی منابع مالی :پیشبینی و تعریف منابع درآمدی پایدار برای اهارای سیاساتهاا از
متلفههای چالشبرانگیز تشکیل و ماندگاری نهادهای محلی اسات .انتقاال اختیاار تصامیمگیاری
بدون تعیی بودهة معی یا برعکس تعیی منابع مالی بادون تفاوی اختیاار تصامیمگیاری باه
تمرکززدایی متثر نمیانجامد .بهخصو اینکه بیشتر حکومتها بیش از یک سطح یا یه دارناد و
یههای پایی تر بهندرت از نظر مالی مستقلاند .البته ایدة استقالل مالی تمامعیار بارای نهادهاای
محلی نیز نوعی توهم است و حتی ثروتمندتری کشورها از طریا نقالوانتقاال درآمادها حاداقل
نیمی از هزینههای حکومتهای محلی را پوشش میدهند). (World Bank, 2008: 142-148
نظارت غيرسلسلهمراتبی :در سیستم عدم تمرکز ارهحیت با منافع عمومی و ملی باوده
و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی بهدلیل آگاهی آنها از مقتضیات بومی و رفاع نیازهاسات.
حال اگر واگذاری اختیارات موهب از بی رفت وحدت حقوقی و شکل حکومت شود بهنحاوی
که نهادهای مذکور از حدود وظایف و اختیارات خاود تجااوز کنناد و موهباات متالشای شادن
حاکمیت ملی را فراهم سازند منافع عموم ایجاب میکند از اقدامهای مذکور هلوگیری بهعمال
آید (چوپانی یزدلی  .)36 :1382در ای نوع نظارت دولات مرکازی باه ابتکاار محلای تعار
نمیکند و شوراهای منتخب در حدود قوانی ملی آزادانه به ادارة امور میپردازناد اماا در عای
حال مأموران دولت مرکزی مراقبتهای زم را معمول میدارند (هاشمی .)110 :1390
با توهه به توضیحات یادشده باید گفت تمرکززدایی زمانی با موفقیت همراه خواهد شد کاه
دولت مرکزی ارادة واقعی برای واگذاری بخشای از وظاایف و اختیاارات خاود را داشاته باشاد
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هایگاه نهاد محلی مشخص باشد و امکان درآمدزایی و ایجاد منابع مالی برای خودگردانی برقارار
باشد .البته اختالفها در فرایند تمرکززدایی امری طبیعی و عادی است اما باید توهه داشت که
مهم شیوة حل اختالفات است .در واقع شرایط نباید بهگوناهای باشاد کاه هماواره نهااد محلای
بهدلیل اینکه از قدرت و ساطح تأثیرگاذاری محادودتری برخاوردار اسات از امتیازهاای خاود
صرفنظر کند.

تنظیم ارتباط بین عناصر نهادهای محلی و مردم
موفقیت نهادهای محلی منوط به الگوی انتخاب اعضای شورا و شاهردار و در نتیجاة آن تنظایم
دقی ارتباط شورا -شهردار است .انتخاب اعضای نهاد محلی باید باهگوناهای باشاد کاه موهاب
اقتدار و ثبات مدیریتی شاهردار نظاارت ماتثر مباارزه باا فسااد و تقویات ارتبااط باا ماردم و
پاسخگویی اهتماعی شود.
اقتدار و ثبات مدیریتی :یکی از عوامل مهم در تعیای سااختار مادیریت شاهری نحاوة
انتخاب شهردار است .الگوی واحدی برای انتخاب شاهردار وهاود نادارد و هار کشاور براساا
ساختار و شرایط سیاسی اقتصادی فرهنگی و  ...مبادرت به ای امر مایکناد .باهطاور معماول
الگوهای رایج انتخاب شهردار را میتوان در چهار گروه تقسیم کرد :دو الگوی شهردار-شاورا (باا
برتری شورا یا شهردار) که مبتنی بر تفکیک مطل قوا و به معنی انتخاب هداگانه قوای مقننه و
مجریه حکومت محلی (شورای شهر و شهردار) است الگوی شهردار -مدیر که مبتنی بر تفکیک
نسبی و به معنای انتخاب شورای شهر توسط مردم و سپس انتخاب شهردار توساط شوراسات و
الگوی کمیسیونی که بر وحدت قوا تأکید دارد و اعضای کمیسیون توسط مردم انتخاب و همراه
با صالحیت قانونگذاری در امور شهری هر کدام بخشی از امور اهرایی را نیز بر عهده مایگیرناد
(ویسی .)142-146 :1392
فارغ از اینکه چه الگویی برای انتخاب شهردار پذیرفته شود الگوی انتخابی باید باهگوناهای
باشد که زمینة همکاری و مشارکت فزایندة بی شورا و شهرداری را فاراهم ساازد؛ بناابرای در
موضوع انتخاب شهردار توهه به ثبات و طول عمر دوران مدیریتی مهم و حیاتی است .تأکید بار
ثبات مدیریتی از آن حیث حائز اهمیت است که طی زمان برنامهها و سیاستگذاریهای متعادد
و پراکنده برای مدیریت شهر بهکار گرفته نرود.
تنظيم ارتباط شورا و شهرداری :یکی دیگر از متلفههاای مهام بارای موفقیات سیساتم
مدیریت شهری نحوة کنترل و تعادلبخشی نهادهای محلی به منظور هلوگیری از ایجاد انحصار
قدرت است؛ بر ای اسا نحاوة تنظایم ارتبااط شاورا و شاهردار بسایار حاائز اهمیات اسات.
پیشبینی سازوکار شفاف در ارتباط و تعامل بی شورا و شهردار نقاش اساسای در کارامادی و
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کاهش فساد دارد .شفافیت و مبارزه با فسااد باهخصاو در کشاورهای در حاال توساعه حاائز
اهمیت است زیرا تمرکززدایی بهطور معمول باهدلیال عادم تادارن ساازوکارهای زم قابلیات
فراوانی برای ایجاد فساد و ناکارامدی دارد .در صورت وقوع چنی مسائلی زمیناه بارای کااهش
قدرت نهادهای محلی و حتی انحالل آنها فراهم میشود .در ای بی پیشبینی محدودة قادرت
اعضای شوراها عدم دخالت آنها در انتصابات و بهکارگیری نیروها شفافیت رویهها نظاارتهاا و
مسئولیتها در زمینة طر ها قراردادها و مناقصهها بسیار مهم است.
مشارکت حداکثری :مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیمگیران و تأیید سیاستهاای آناان
یا حضور در انتخابات محدود نمیشود بلکه فرایندی اسات کاه در آن شاهروندان در تصامیمگیاری
شهری سهیم میشوند (برنپور  .)501 :1385اصو فلسفة تمرکززدایای بار پایاة مشاارکت بیشاتر
شهروندان در سیاستگذاریهاا و تعیای سرنوشات خاویش شاکل گرفتاه اسات .در ایا زمیناه در
کشورهای مختلف افزونبر توهه به نقش مساتقیم یاا غیرمساتقیم شاهروندان در انتخااب شاهردار
تکمیل حلقههای نظام شورایی برای ارتباط بهتر شهروندان با مدیریت محلی حاائز اهمیات اسات .در
ای صورت نهتنها خواسته و مشکالت شهروندان انعکا بهتری در سیاستگذاریهاا پیادا مایکنناد
بلکه تمرکززدایی به معنای واقعی نیز اتفاق میافتد و مردم احسا رضایت بیشتری دارند.
شهرهای بزرگ به منظور مشارکت مردم نیز مستعد تقسیمات بیشتر و تمرکززدایی افزونتار
و تبدیل به واحدهای کوچکتر مانند نواحی مناط محاالت و دیگار هویاتهاا هساتند؛ ایادة
حکمرانی چند یه 1ایدة سودمندی برای توصیف آنهاست .بهعبارت دیگر یههاای مختلفای از
حکمرانی در سطو شهرهای بزرگ وهود دارد و سطو وابساته در درون ساطو دیگار « ناه
کردهاند»؛ نظامی از حلقههای متحدالمرکز که هر کدام سطح بزرگتری از حکومت با همعیتای
بیشتر را پوشش میدهند .ای اقدام در راستای پیادهسازی ای ایده است که تا حد امکاان بایاد
تصمیمات در سطحی اتخاذ شوند که به مردم نزدیکتر است (.)Sisk, 2008: 42
تقویت پاسخگویی اجتماعی :نهاد محلی باید به طارز نسابتا عاد ناهای مانعکسکننادة
آرای رأیدهندگان براسا ترکیاب اهتمااعی در امتاداد خطاوط طبقااتی منطقاهای و دیگار
خطوط باشد .الگوی انتخاب اعضای نهاد محلی باید افزون بر اینکه موهب پاساخگویی باه تماام
رأیدهندگان می شود زمینة پاساخگویی برحساب نماینادگی هغرافیاایی را نیاز فاراهم کناد.
بنابرای نظامهای انتخاباتی بهگونهای انتخاب میشوند که بازتاابدهنادة تماامی نظرهاای یاک
محل و حوزة انتخابیه باشد .بیشک نظامهای انتخاباتی اکثریتی با حوزههای بازرگ و وسایع در
یک هامعة متنوع کمتر امکان پاسخگویی را فراهم میکنند.
افزونبر نظارتهای رسمی و قانونی باید سازوکاری برای شفافیت و نظاارتهاای اهتمااعی
________________________________________________________________
1. Layered Governance
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نیز در نظر گرفته شود .در کشورهای مردمسا ر افکار عمومی نقش ارزندهای در نظارت بر شورا
و شهردار دارند (هاشمی  .)69 :1390در ای چارچوب هار شاهروند حا دارد از هزئایتاری
اطالعات سازمانهای عمومی آگاهی یابد .در واقع شهروندان باید از مصوبات تصمیمات اقدامها
و نحوة هزینهکرد بوده ة شهری که در اختیار نهادهای محلی است آگاهی یابند و بدی طریا
به ارزیابی مدیران شهرداری و اعضای شورا اقدام کنند.
با توهه به توضیحات یادشده باید گفت در سطح خرد ضرورت دارد الگوی انتخاب شهردار و
شورا بهگونهای باشد که چارچوب مناسبی بهمنظور ارتباط منطقی بی عناصر نهادهاای محلای
در نظر گرفته شود؛ ساختاری که به ثبات مدیریتی تقویت نظارت و تعاادل بخشای بای نهااد
اهرایی و تقنینی در سطح محلی منجر شود و ضم رفاع مشاکالت باه شافافیت مشاارکت و
کارامدی مدیریت شهری نیز کمک کند.

تطبیق چارچوب نهادی بر الگوی فعلی تمرکززدایی در ایران
در حال حاضر به لحاظ قانون اساسی ایران کشاوری برخاوردار از سیساتم یکپارچاة غیرمتمرکاز
است؛ منظور از یکپارچه ای است که تنها یک حکومت با ح تشخیص یا صالحیت تصمیمگیاری
وهود دارد اما غیرمتمرکز نیز است؛ به ای معنا که مطااب قاانون اساسای برخای از اختیاارات و
وظایف به شوراها تفوی شده است .با وهود ای در دو سطح ملی و محلی نهاد شوراها باا مساائل
و مشکالتی مواههاند که آنها را از کارکردها و انجام مسئولیتهایشان دور کرده است.

 .1نابسامانی نهادی در سطح ملی
موفقیت تمرکززدایی در سطح ملی منوط به مشروعیتبخشای باه مادیریت محلای در قاوانی
تفوی اختیارات پیشبینی منابع مالی و درآمدی کنتارل اداری و نظاارت غیرسلسالهمراتبای
اساات .بااهعبااارتی اسااتقالل اداری هنجارگااذاری و حااداقلی از خااودگردانی مااالی از شاارایط
تمر کززدایی است .البته ضرورت دارد نهادهای محلای تحات نظاارت قاانونی حکومات مرکازی
فعالیت داشته باشند اما نباید در سلسله مراتب قدرت مرکزی قرار داشته باشند .با تطبیا ایا
متلفهها بر وضعیت فعلی شوراها باید گفات سیساتم ادارة اماور محلای ایاران باا ایا معیارهاا
مطابقت ندارد که در ادامه توضیح داده شده است.
پذیرش مدیریت محلی و ابهام در فلسفۀ وجودی شووراها :قاانون اساسای در اصاول
متعددی به مبحث شوراهای اسالمی پرداخته و بهنوعی شخصیت حقوقی شاوراهای اساالمی را
مورد پذیرش قرار داده است .در قانون اساسی اصول  6و  7و فصل هفتم به موضاوع شاوراهای
اسالمی اختصا دارد.
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در اصل  7قانون اساسی شوراهای استان شهرستان شهر محل بخاش و روساتا از ارکاان
تصمیمگیری و ادارة امور کشور عنوان شدهاند .بر ای اسا همچنانکه مجلس شورای اسالمی
در سطح کشور صالحیت تصمیم گیری دارد سایر شوراها نیاز باه موهاب ایا اصال از قاانون
اساسی در حیطة هغرافیایی مربوط به خاود صاالحیت تصامیمگیاری دارناد (اماامی و اساتوار
سنگری  .)108 :1391البته کنار هم قرار دادن دو اصل قانون اساسی ( 7و  )100موهب شاده
است تا تفاسیر متفاوتی از حدود صالحیت و اختیارات شوراها مطر شود .در اصل  7از شاوراها
بهعنوان یکی از ارکان نظام تصمیمگیری یاد شده اما در اصال  100قاانون اساسای بارای آنهاا
نقشی نظارتی قائل شده است .با وهود ای دو اصل شورای نگهبان مبنای قضااوت و اظهاارنظر
را اصل  100قانون اساسی قرار داده است .چنانکه شاورای نگهباان در نظریاة شامارة /14950
 98/102یحة «درآمد پایدار و هزینة شهرداریها و دهیاریها» را مغایر باا اصال  100قاانون
اساسی عنوان میکند و بیان میدارد :منظور از قاوانی و مقرراتای کاه عاوار محلای و ساایر
اختیارات در چارچوب آنهاا وصاول و اعماال مایشاوند قاانون تشاکیالت وظاایف و انتخاباات
شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران است که بهههت پیشبینی وظایف و صالحیتهایی
زائد بر امر نظارت برای شوراهای شهر و روستا ایراد ساب در خصاو ایا مصاوبه مبنای بار
مغایرت مصوبه با اصل  100قانون اساسی باقی اسات (ساامانة هاامع نظارات شاورای نگهباان
 .)1398همچنی شورای نگهبان در نظریة شمارة  5108/102/94بیان مایدارد« :اختیاارات و
وظایف مذکور ...مبنی بر برکناری شهردار از سوی شورای شهر  ...زائاد بار وظاایف و اختیاارات
نظارتی شوراهای اسالمی موضوع اصل  100قانون اساسی میباشد لذا ماوارد مزباور مغاایر ایا
اصل شناخته شدند» (سامانة هامع نظرات شورای نگهبان .)1395
عدم واگذاری وظایف و اختيارات :براسا اصل  7قانون اساسی «موارد طرز تشاکیل و
حدود اختیارات و وظایف شوراها» توسط قوانی عادی یعنی مصوبات مجلاس شاورای اساالمی
تعیی می شود .در ای زمینه قانون شوراها باه تبیای تشاکیالت انتخاباات وظاایف شاوراها و
ترتیب رسیدگی به تخلفات پرداخته است .در فصال ساوم ایا قاانون کاه باه بیاان اختیاارات
شوراهای اسالمی پرداخته صالحیتهای تصمیمگیری محدودی در راساتای ادارة برخای اماور
عمومی (مرتبط با شهرداری) برای شوراهای اسالمی شهر پیشبینی شده است .بهعباارت بهتار
نظارت مشارکت همکاری ارائة پیشنهاد تشوی و ترغیاب ایجااد زمیناة مناساب و ...رئاو
صالحیتهایی است که مقن عادی برای شوراها به رسمیت شناخته است .ای مسئله هنگاامی
بغرنجتر میشود که راهکارهای مشخص مناسب و قانونمندی برای اعمال همی صالحیتهاای
محدود نیز در قانون وهود ندارد .بنابرای باید گفت با وهود عباراتی مانند نظارت ارائة پیشنهاد
و همکاری هرگز نمیتوان گفت نظر قانونگذار اساسی در مورد شوراها باهعناوان یکای از ارکاان
تصمیم گیری در کشور محق شده است .نکتة مهم ای است که فلسفة تشکیل نهادهای محلی
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ادارة امور محلی است که در غیر ای صورت ماهیت وهودی آن زیر ستال خواهد رفت (عباسای
و سهرابلو .)170 :1397
ساختار نظارتی گستردۀ اما ناکارامد :هادف از نظاارت بار شاوراهای اساالمی تضامی
مطابقت اعمال و تصمیمات واحدهای محلی با قوانی و مقاررات مملکتای در عای احتارام باه
آزادی عمل آنها در اداره امور محلی است (هریسینژاد  .)225-226 :1381در قانون شوراها در
راستای نظارت بر مصوبات سلب عضویت اعضا و انحالل شوراها پیشبینیهایی صاورت گرفتاه
اما به ای ساختار نظارتی هم به لحااظ حقاوقی ایراداتای وارد اسات و هام در عرصاة عمال باا
بدکارکردیهایی همراه بوده است.
نظارت بر مصوبات :مطاب اصل  105قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازی
اسالم و قوانی کشور باشد .بهعبارتی مصوبات شوراها نباید خالف قانون اساسی و قوانی عاادی
باشد اما در مادة  90قانون شوراها با پیشبینی تشکیل هیأت تطبی مصوبات شوراهای اسالمی
در سه سطح شهرستان بخش و روستا بر عدم مغایرت مصوبات تمامی شوراها با مقررات کشاور
نیز تأکید شده است .افزونبر اینکه مراد از واژة مقررات مشخص نیست بهنظر مایرساد قاانون
عادی شأن و هایگاه شوراهای اسالمی را تنزل داده است.
ضرورت تأیید و تصویب صریح مصوبات مهم شوراهای شهر توسط مقامات دولتی (بخشادار
فرماندار استاندار وزیر کشور و مسئو ن دستگاههای اهرایای ذیرباط) و لازوم تأییاد ضامنی
تمامی مصوبات آنها با عدم اعترا در موعد مقرر توسط مقامات مذکور و حتی امکان ابطال آن
مصوبات در برخی موارد و با سازوکار مقرر در قانون اساتقالل کاارکردی شاوراها را باه چاالش
کشیده است .بر ای اسا نظارتی که به موهب قاوانی هااری کشاور بار مصاوبات شاوراهای
اسالمی اعمال میشود برخالف قواعد خودگردانی محلی نسبتا وسیع و شدید است و آناان را از
استقالل عمل نسبی در ادارة امور مربوطه محروم میسازد (هریسینژاد .)417 :1389
نظارت بر اعضا :هیأتهای حل اختالف و رسیدگی به شاکایات باهعناوان رکا نااظر بار
شوراهای اسالمی و براسا مادة  89قانون شوراها بهمنظاور رسایدگی باه شاکایات مبنای بار
انحراف شوراها از وظاایف قاانونی تشاکیل شادهاناد .هیاأتهاای حال اخاتالف در ساه ساطح
شهرستان استان و مرکز تشکیل میشوند .مطاب ماادة  92قاانون شاوراها چنانچاه هریاک از
اعضای شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود اقدامی که موهب توقاف
یا اخالل در انجام وظایف شوراها شود یا عملی خالف شئون اعضای شاورا انجاام دهاد ممکا
است توسط هیأت حل اختالف مرکزی سلب عضویت شود.
با ای حال بهنظر میرسد انتقادهایی هم به لحاظ حقوقی و هم عملکردی به هیأتهای حل
اختالف و رسیدگی به شکایات وارد باشد .از یکسو دربارة مصادی عباارات «در انجاام وظاایف
قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود» «اقدامی که موهب توقف یا اخالل در انجاام وظاایف
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شوراها گردد» «عملی خالف شئون اعضای شورا انجام دهد» در ماادة  92قاانون شاوراها ابهاام
وهود دارد .حال آنکه معیارها و شاخصهایی که برای نظارت بر اعضا پیشبینی مایشاود بایاد
عینی باشد تا از ذهنیگرایی و تفاسیر متعدد اهتناب شود .از سوی دیگر مصاحبهشاوندگان نیاز
تأکید داشتند عملکرد هیأتهای حل اختالف و رسیدگی به شکایات چندان موفقیتآمیز نباوده
است .عمدة دلیل نیز به ای برمیگردد که او تصمیمات هیأت باهدلیال ماهیات بای قاوهای و
مسلط نبودن رویههای حقوقی از انسجام و استحکام چندانی برخوردار نبوده است؛ ثانیا انحاراف
شوراها از وظایف قانونی و رسیدگی به آن علت سلب عضویت و انحالل شوراها اماری قضاایی و
نه اداری است؛ ثالثا هیأتهای حل اختالف در زمینة هماهنگی و تشکیل هلسات باا مشاکالتی
هدی مواهه بودهاند بهگونهای که پروندههای بررسینشدة بسایاری در دساتور کاار قارار دارد؛
رابعا ترکیب هیأتها تقریبا ترکیبی دولتی است یا حداقل میتوان نقش اعضای دولتی را در ای
هیأتها بسیار متثرتر و پررنگتر دانست؛ بنابرای امکان تحت تأثیر قرار گارفت و هانباداری از
مواضع دولت در برابر مواضع شورا قابل تصور است.
با وهود مشکالتی که به آنها اشاره شد روند سلب عضویت اعضای شاورا (باهاساتثنای دورة
اول) سیر صعودی داشته که از دیدگاه اکثریت مصاحبهشوندگان صرفا بهدلیل عادم شافافیت و
فراهم بودن زمینه های فساد در مدیریت شهری است .مطاب اطالعات ارائهشده توسط مسئو ن
وزارت کشور و شورای عالی استانها هیأت مرکزی حل اختالف و رسیدگی به شکایات در دورة
پنجم شوراهای اسالمی تا تاریخ  21 1398/4/15هلسه برگزار و به  121مصوبه رسیدگی شده
است .همچنی ذیل مادة  92قانون شوراها تاکنون به اعترا  87عضاو سالب صاالحیتشادة
رسیدگی و برای  39مورد ( 27شهری و  12روستایی) حکم صادر شده است.
جدول  .1تعداد اعضای سلب عضویتشده توسط هيأت مرکزی در پنج دوره شوراها
دورۀ پنجم
دورۀ
دورۀ
دورۀ
دورۀ
مجموع
دورۀ شورا
تاکنون
چهارم
سوم
دوم
اول
تعداد اعضای سلب
عضویتشده

108

95

97

182

39
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انحالل و جانشينی شورا :مطاب اصل  106قانون اساسی انحالل شاوراها هاز در صاورت
انحراف از وظایف قانونی ممک نیست اما براساا ماادة  91قاانون شاوراها مرهاع تشاخیص
انحراف شوراها از وظایف قانونی و انحالل آنها هیأتهای حل اختالف قرار داده شده اسات کاه
چنانچه شوراها اقدامی برخالف وظایف مقرر یا مخالف مصاالح عماومی کشاور حیافومیال یاا
تصرف غیرمجاز در اموال را مرتکب شوند زمینة انحالل شوراهای محلی فراهم میشود.
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چنانکه مالحظه مای شاود در قاانون عاادی اقادامهاای مخاالف مصاالح عماومی کشاور و
حیف ومیل یا تصرف غیرمجاز در اموال نیز به ههات انحالل شوراها اضافه شاده اسات کاه ایا
عبارات با عنایت به ابهام مفهومی که دارد میتواند استقالل عمل شوراها را تحدید و باا تهدیاد
روبهرو کند (میرزاده کوهشاهی  .)43 :1393بهعبارت دیگر با توهه باه قیاد اصال  106قاانون
اساسی و اینکه انحالل را هزء استثنائات و آن هم برای انحراف از وظایف قانونی در نظار گرفتاه
است تفسیرهای موسع نظری و کاربرد گستردة عملی در استفاده از ابزار انحالل شورا نمیتواند
شایسته تلقی شود و تبدیل نظارت قانونی به سلسلهمراتبی تلقی میشاود (حبیابناژاد :1388
 .)126از سوی دیگر چرا حیفومیل و تصرف غیرمجاز در اموال که باهطاور معماول در برخای
دستگاههای دولتی نیز رد میدهد باید سبب انحالل شاوراها شاود هاای ساتال و ابهاام دارد.
همچنی باید بی اینکه یک عضو یا کلیت شورا ای کار را انجام میدهد تمایزی وهود داشاته
باشد .بهنظر میرسد حیف ومیل و تصرف غیرمجاز زمانی باید به انحالل منجر شود که نظاممناد
باشد و در حدی باشد که از طرق دیگر اصال شدنی نباشد .بهعبارت دیگر انحاالل بایاد آخاری
ضمانت اهرا باشد .البته تصریح به قابل شکایت بودن موضوع انحالل شاورا در دادگااه صاالح و
لزوم رسیدگی خارج از نوبت دادگاه در اصل  106قانون اساسی و تبصرة مادة  91قانون شاوراها
تا حدی میتواند نگرانی را کاهش دهد (میرزاده کوهشاهی .)43 :12393
از مهمتری د یل انحالل شوراها میتوان به خودمحوری و عدم تعامال درونگروهای عادم
تشکیل هلسات شورا ناتوانی در انتخاب شهردار واهد شارایط مداخلاة شاورا در اماور اهرایای
شهرداری فراتر از وظایف و تکالیف خود از دست دادن نصاب قانونی برای تشاکیل هلساات باه
دلیل سلب عضویت یا غیبت عمدی اعضای شورا برای از رسمیت انداخت هلسات 1و نیز تأخیر
در تصویب بودهة شهرداریها اشاره کرد .اما بهطور کلی ای نتیجه حاصل شده که تعامل بارای
انتخاب شهردار از مهمتری مواردی است که موهاب انحاالل شاوراها شاده اسات (خبرگازاری
دانشجویان ایران .)1392
نبود منابع درآمدی پایدار :یکی از پایههای مهم شکلگیری نهاد محلی پایدار مساتقل و
توانمند پیشبینی صحیح راههای کسب درآمد برای مدیریت امور شهری است که متأسافانه در
ایران ای قاعده و اصل وهود ندارد؛ بهگونهای که باهدلیال عادم اساتقالل ماالی از شاهرداری
بسیاری شوراها را شورای شهرداری مینامند (فقیه ریجاانی 153 :1388؛ ایماانی هااهرمی
 )100 :1389که ای مسئله به اذعان مسئو ن شورای عالی استانها بر عملکارد شاوراها تاأثیر
منفی داشته است .همچنی در ایران عملیاتی شدن سیاسات اساتقالل ماالی شاهرداریهاا از
________________________________________________________________
 .1مطاب مادة  16قانون شوراها هلسات شوراها علنی و با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت مییابد و
تصمیمات با اکثریت مطل حاضران معتبر است.
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دولت از اواسط دهة  70بدون تعریف منابع مالی هدید سبب شد تا مسئو ن ای نهاد مادیریت
شهری به فروش شهر (تراکم) برای تأمی بودهة مورد نیاز خود ههت ادارة شهر اقدام کنند.
با وهود مواد قانونی متعدد (بند «ب» تبصرة  52بودهة سال  1362مادة  174قانون برنامة
پنجسالة پنجم توسعة همهوری اسالمی ایران و  )...دربارة خودکفایی و درآمادزایی بایاد اذعاان
داشت مهمتری نهاد اهرایی مدیریت شهرها با مشکالت و معضالت متعددی در ای باره مواهاه
است بهطوریکه بعضا از عبارت «ورشکسته» برای بسیاری از شهرداریها استفاده میشود1.
با توهه به توضیحات یادشده باید گفت ای بااور در حاال حاضار وهاود دارد کاه سااختار
نهادی پیشبینیشده برای تنظیم ارتباط نهادهای مرکزی و شوراهای محلی موفقیتآمیز نباوده
است .در واقع شوراهای اسالمی در زمینة منابع درآمدی ساختار نظارتی و تفوی اختیاارات و
وظایف با مشکالت هدی روبهرو هستند و شرایط بهگونهای شده که پاذیرش و هایگااه حقاوقی
شوراها را تحتالشعاع قرار داده است.

 .2نابسامانی نهادی در سطح محلی
مدل فعلی مدیریت شهری در ایران براسا الگوی تفکیک قوا بنیان گذاشته شده اسات بادی
معنا که میتوان گفت شورای شهر نقش قوای مقننه و وظیفة سیاساتگذاری را بار عهاده دارد
شهرداری نیز بهعنوان بازوی اهرایی شوراها شناخته میشوند که باید سیاستهای وضعشاده را
عملیاتی کند .در ای مدل هرچند نهاد سیاستگذار و اهرا از هم تفکیاک شاده و اعضاای شاورا
توسط مردم و با رأی مستقیم آنها انتخاب میشوند اما ای احتمال کم نیست که اخاتالفهاای
بی دو نهاد به شکاف و چالشهای ینحلی منجر شود که موهب آسیب رسایدن باه مادیریت
مطلوب شهر شود.
انتخاب شهردار و غلبۀ بیثباتی در مدیریت شهری :براسا مادة  80قاانون شاوراها
بالفاصله پس از برگزاری انتخابات و تشکیل شورای شهر اعضای شورا باید کلیدیتری وظیفاة
خود یعنی انتخاب شهردار را به مدت چهار سال انجام دهند.
مطاب نظرهای مصاحبه شوندگان انتخاب شهردار مهم تری موضوعی است که قابلیت ایجاد
________________________________________________________________
. .1عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در تاریخ  26مردادماه  1398در صح علنی مجلس شورای اسالمی بیان
داشت« :از  1100شهرداری  90درصد آنها با مشکالت ساختاری در درآمدهای پایدار روبهرو هستند»
(خبرگزاری دانشجویان ایران  .)1398همچنی وزیر کشور در سال  1392در نشست خبری بیان داشته بود:
«در حال حاضر بیش از  70درصد شهرداریهای کشور ازنظر مالی ورشکسته هستند» (خبرگزاری صداوسیما
 .)1392رضا مهدیزاده مدیرکل دفتر عمران و توسعة شهری شهرداری و دهیاریهای کشور در تاریخ 22
آبانماه  1398اذعان داشت« :در حال حاضر  60تا  70درصد از شهرداریهای شهرهای کوچک دارای بدهی
هستند» (خبرگزاری دانشجویان ایران .)1398
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شکاف بی اعضای شورا تزلزل مدیریتی در سطح شهر تشدید ارتباط رانتهویانه و دور شادن
شوراها از کارکرد و رسالت اصلیشان را فراهم میکند.
از دیدگاه مسئو ن مربوطه در وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشاور در
پنج دورهای که از برگزاری انتخاب شوراهای اسالمی میگذرد تغییرات پیدرپی شاهرداران باه
چالشی عمده برای بیشتر شهرهای کشور تبدیل شده و موهب گسترش بایثبااتی در مادیریت
شهری شده است .تحقیقات صورتگرفته دربارة ارزیابی عملکرد شوراهای اسالمی در دورههاای
مختلف نشان میدهد که شوراها از قدرت قاانونی خاود در عازل و نصاب شاهردار بایشازحاد
استفاده کردهاند .در یکی از تحقیقات انجامگرفته در بازة زمانی  1378تا (1396مصادف با چهار
دوره فعالیت شوراهای اسالمی شهر) که شامل تغییر شهرداران در شهرهای با همعیت بایش از
 100هزار نفر است 1بیشتری تغییر در دورة اول شوراهای اسالمی شهر با  28درصد و کمتری
مربوط به دورة چهارم با  23درصد است .اما باهطاور میاانگی در هار دوره حادود یاکچهاارم
شهرداران تغییر کردهاند (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور .)47 :1396
نمودار  .1درصد تغيير شهردار در چهار دورۀ شوراهای اسالمی شهر 1376-1396

منبع :سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 17 :1396

________________________________________________________________
 .1تعداد شهرهای کشور طی ای مدت از  612به  1245شهر افزایش یافته است .همچنی همعیت شهرنشی
کشور با رشدی  13درصدی از  61درصد در سال  1375به  74درصد در سال  1395رسیده است .در ای
آمار  2سال اضافهشده به دورة سوم شوراهای اسالمی شهرها محاسبه نشده است.
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نکتة مهم دیگر ای است که در مجماوع  94درصاد از شاهرداران کمتار از چهاار ساال در
منصب خود باقیماندهاند .بهعبارت دیگر در  29استان کشور میانگی خدمت شاهرداران کمتار
از یک دورة شوراها بوده است (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور .)17-18 :1396
نمودار  . 2ميانگين خدمت شهرداران برحسب استان در چهار دورۀ شوراها

منبع :سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 18 :1396

در تحقیقی دیگر در چهار استان آذربایجان شرقی فار گیالن و قزوی که در دورة زمانی
 1378-1385انجام شده متوسط طول عمر مدیریت شهردار در  203شاهر ماورد بررسای دو
سال و شش ماه است که ای میانگی بهتدریج از شهرهای کوچک به شاهرهای بازرگ کااهش
مییابد .مبنای محاسبة ای آمار بدون احتساب زمانهایی است که شهرداری توساط سرپرسات
اداره شده است .به ای موضوع کشمکش بی شورا و شهردار پیش از برکناری را نیز باید اضاافه
کرد (مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران .)90-92 :1389
در تحقی انجامگرفته روی یک استان بهصورت نموناه (کردساتان) در دورة اول شاوراهای
اسالمی ( )1378-1382نتایج هالبی بهدست آماده اسات .ایا نتاایج حااکی از آن اسات کاه
متوسط عمر شهرداران شورایی در استان کردستان سیزده ماه بوده اسات؛ یعنای هار شاورا در
طول یک دورة کاری بهطور متوسط سه تا چهار مرتبه اقدام باه انتخااب شاهردار کارده اسات.
همچنی زمان تصدی پست شهرداران منتخب شورا حدودا چهار برابر کمتر از عمار شاهرداران
منتصب توسط وزارت کشور قبل از تشکیل شوراها بوده است (اگشته .)17-19 :1381
مسئو ن مربوطه در وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اذعاان دارناد
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در وضعیت کنونی بهندرت میتوان شاهردارانی را یافات کاه در تماام طاول یاک دورة شاوراها
بهعنوان شهردار در منصب و هایگاه خود باقی ماندهاند .از دیدگاه آنها حاکم شدن بایثبااتی بار
مدیریت شهری میتواند تبعات و پیامدهای منفی فراوانی باههماراه داشاته باشاد کاه از هملاه
میتوان به احتمال افزایش فساد ناکارامدی سیستم مدیریت شاهری چارخش دائمای افاراد و
برنامهها نادیده گرفت رأی و نظر مردم در مسائل شهری کاهش اعتماد عماومی باه نهادهاای
محلی و  ...اشاره کرد.
عدم تنظيم روابط شورا -شهرداری و گسترش فساد :در قانون شوراها نظارت شورا بار
شهرداری اغلب هنبة استصوابی دارد .در نظارت استصوابی اقدام شاهرداری و دساتگاه ذیرباط
منوط به تأیید و تصویب شورای شهر است و بدون موافقت آن فاقد اعتبار است (فقیه ریجانی
 .)61-64 :1388از همله موارد مهم نظارت استصاوابی شاورا بار شاهرداری بایاد باه بنادهای
مختلف مادة  80قانون شوراها از همله تصویب آیی ناماههاای پیشانهادی شاهرداری (بناد )9
تأیید صورت هامع درآمد و هزینة شهرداری (بند  )10تصویب و تفریغ بودهة شاهرداری (بناد
 )12و  ...اشاره کرد.
مطاب نظر بیشتر مصاحبهشوندگان در صحنة عمل ارتباط اعضای شورا باا شاهردار موهاب
ایجاد فساد گسترده شده بهگونهای که فرایند تمرکززدایی را باا چاالش هادی مواهاه سااخته
است .در حال حاضر ای باور عمومی به وهود آمده که تشکیل نهادهاای محلای موهاب شایوع
فساد و اقدامهای غیرقانونی در کل کشور شده است .دربارة علل پایش آمادن چنای وضاعیتی
می توان به د یل متعددی از همله ابهام و تعدد قوانی عدم آگااهی و آماوزش اعضاای شاورا
مداخلة بیشازحد اعضای شورا در امور شهرداری بیتوههی به مصوبات شورا توساط شاهردار و
 ...اشاره کرد .ای اتفاق در حالی رد داده که قاانون شاوراها محادودیتهاایی در راساتای عادم
دخالت اعضای شوراها در امور شهرداری و مبارزه با فساد (مادة  95قاانون شاوراها) پایشبینای
کرده اما در عمل چنی اتفاقی رد نداده است .به باور برخی مصاحبهشوندگان ضرورت دارد نوع
الگوی ارتباطی اعضای شورا با شهرداری تغییر یابد یا اینکه نظارتهای ماتثرتری باا تأکیاد بار
عامل شفافیت هم بر شورا و هم شهرداری (مصونیت افشاگران تخلفات ثبت اماوال مسائو ن و
مقامات شهری انتشار دادهها و اسناد کلیدی قراردادها و  )...صورت گیرد.
عدم ارتباط نظاممند مدیریت شهری با مردم :تشاکیل شاوراهای اساالمی در راساتای
ارتقای مشارکت شهروندان در اداره و تعیی سرنوشت خویش و تأکید بر مردم سا ری در سطح
محلی است .اما قانون شوراها زمینة زم را برای تکمیل حلقههای نظام شاورایی فاراهم نکارده
است .مطاب نظر مصاحبهشوندگان پس از انتخابات شوراها ارتباط نظاممناد و منساجمی بای
اعضای شورا و مردم ایجاد نمیشود و همی عامل موهاب مایشاود ناوعی گسسات و انفکاان
ساختاری بی مدیریت شهری و مردم بهوهود آید .وقوع چنی اتفاقی با ماهیت تمرکززدایی که
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در پی تسهیل مشارکت مردم در سیاستگذاری است منافات دارد .اگرچه در پانج دوره تشاکیل
شوراهای اسالمی تالش شد تا با تشکیل نهاد شورایاری ای خأل و شکاف برطرف شاود اماا باه
دلیل ابهامات قانونی مشخص نبودن دقی وظایف شورایاریها و نحوة پیوند آنها با شوراها ایا
اتفاق رد نداده است.
ضعف پاسخگویی اجتماعی :باه دلیال تناوع فرهنگای اقتصاادی و اهتمااعی در ساطح
شهرهای مختلف که به ایجاد نیازهای متفاوت و متضاد منجر میشود تالش برای شاکلگیاری
سیستم مدیریت شهری که منعکسکنندة خواستهها و ارزشهای یک هامعه باشد حائز اهمیت
است؛ اما در حال حاضر نظام انتخاباتی اکثریتی دسته همعای موهاب رأی آوری نماینادگانی از
تمام حوزة انتخابیه نمیشود .بهعبارت دیگر ترکیب و پایگاه اهتماعی منتخبان شاورا مایتواناد
منطب با طبقات و اقشار مختلف یک شهر نباشد .شکل گیری چنی وضعیتی موهب مایشاود
انتخابات نتواند نمایندگی مردم را به شکل متناسب و با رعایات عادالت و انصااف بای احازاب
گروه ها و اقشار مختلف اهتماعی توزیع کند و حتی احتمال اینکه اقلیت بر اکثریت نیز مستولی
شود وهود دارد .از سوی دیگر تکحوزهای بودن انتخابات موهب میشود اعضای شاورا نتوانناد
برحسب نمایندگی هغرافیایی پاسخگوی مردم یا حتی رأیدهندگان به خود باشند.
بنابرای عمال پس از انتخاب اعضای شورا و شهرداری به باور بیشتر مصاحبهشوندگان قاعدة
پاسخگویی بهصورت محلی و منطقهای و البته شفاف و هدی در سیستم مدیریت شهری وهاود
ندارد .اگرچه به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی اهتماعی شورا و شهرداری به برخی مساائل
مهم در قانون تأکید شده است .چنانکه در بند  10مادة  80قاانون شاوراها بار انتشاار عماومی
تأیید صورت هامع درآمد و هزینة شهرداری هر شش ماه یکبار و در بند  31مادة  80بر انتشار
عمومی صورت بودهه و هزینه در پایان هر سال مالی تأکید شده اسات .همچنای در ماادة 84
قانون شوراها شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفاند عماوم ماردم
را بهطور مستمر از مصوبات تصمیمات عملکرد بودهه هزینه و درآمد خود آگاه سازند.
با ای توضیحات باید گفت در سطح خرد سیستم مدیریت محلی با مشکالتی مانند بیثباتی
و تغییر پیاپی شهرداران دخالت اعضای شورا در امور شهرداری و عدم مشارکت هدی ماردم در
امور محلی و پاسخگویی منتخبان مواهه است .با کنار هام قارار دادن مشاکالت ساطو خارد
تحق مدیریت محلی به شکل مطلوب بسیار سخت و ناممک هلوه میکند.

نتیجهگیری
در ایران معاصر تشکیل انجم های محلی و شوراهای اسالمی شهر و روستا را میتوان باهمثاباة
نوعی تمرکززدایی و تأکید بر تشکیل نهاد محلی به حساب آورد .پس از وقوع انقالب اساالمی در
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سال  1357نیز تأکید ویژه ای بر تمرکززدایی و واگذاری اختیارات باه ماردم محاالت و منااط
مختلف کشور صورت گرفت .اما عدم موفقیت نهاد شورا موهب شده اسات کاه در حاال حاضار
مخالفان فراوانی ههت تفوی بیشتر اختیارات و وظایف به ای نهاد وهود داشته باشاد .اگرچاه
برخی برای بیان عدم موفقیت نهاد شورا به د یلی مانند نوپاا باودن و فرهناگ سیاسای اشااره
میکنند بهنظر میرسد متلفة مهمتری در ای مسئله نقش دارد که مایتاوان آن را ذیال عادم
تدارن و نابسامانی نهادی توضیح داد.
تمرکززدایی موف در دولتهایی با ساختار بسیط نیازمند توهه به مجموعهای از متلفههاا و
الزامات است .در سطح ملی در تنظیم ارتباط بی نهادهای ملی و محلی باید به پاذیرش واقعای
مدیریت محلی در قوانی با دستی واگذاری حقیقی قدرت و تصریح شفاف و روش مسائولیت
نهاد محلی توانمندسازی به منابع مالی مکفی و ایجاد یک ساختار نظارتی کارامد اشاره کرد .در
سطح خرد نیز تنظیم ارتباط صحیح بی نهادهاای محلای و تادوی دقیا ساازوکار نظاارت و
تعادلبخشی بسیار مهم است .در ای سطح توهه به ثبات مدیریتی مبارزه با فساد و تأکیاد بار
مردمسا ری و مشارکت حداکثری حائز اهمیت است.
براسا متلفههای اشارهشده شوراها در سطح ملای باا عادم اهمااع در فلسافه و محادودة
قدرت ساختار نظارتی گسترده و غیرکارامد عدم تفوی اختیارات و وظایف و نبود درآمد مالی
پایدار روبهرو هستند .در سطح خرد نیز نوعی آشفتگی و نابسامانی در ارتباط شاورا و شاهرداری
وهود دارد که به بیثباتی و طول عمر کوتاه دورة شهرداران نظارت کماثر شاورا بار شاهرداری
افزایش فساد و عدم مشارکت مردم در ادارة امور منجر شده است.
در سطح ملی موفقیت عدم تمرکز منوط به مشروعیتبخشی به تأسیس نهاد محلی تفوی
اختیارات توانمندی برای تأمی بودهه و پیشبینی نظارت است .همچنی ضارورت دارد نحاوة
انتخاب اعضای شورا و شهردار بهگونهای باشد که به سختتار شادن تغییار شاهرداران و ثباات
مدیریتی بیشتر تقویت پاسخگویی اهتماعی و ارتقای مشاارکت ماردم در تصامیمگیاریهاای
محلی منجر شود.
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