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 آشنايي با شوراهاي اسالمي شهر

  هدافهدافاا

  :هدف از مطالعه اين فصل، آشنايي با مطالب زير مي باشد
 اداره امورمفاهيم  .1

 ي متمركز و نامتمركزها نظام  .2

 حكومت محلي .3

 امور محلي .4

 مديريت شهري .5

  شورا و انجمن .6
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 مفاهيم نظري

  مقدمهمقدمه

ي هـا  سازمانو » 1مديريت محلي«كننده ماهيت  يينتع، ساختار نظام سياسي ،در هركشوري
، »2متمركـز «هـاي سياسـي    در نظـام . آن نظير شهرداري و شوراي شهر و تعريـف آنهاسـت  

ها اعم از ملي و محلي در مركز سياسي كشور يا پايتخت تعيين  ها و برنامه ين سياستتر مهم
ي هـا  دسـتگاه و  ها سازمانده طور عمه ي مذكور نيز بها برنامهمجريان سياست ها و . شود مي

در . دهنـد  اداري دولتي هستند كه بخش عمده اي از خدمات محلي را بـه مـردم ارائـه مـي    
نقـش و تـاثير انـدكي در     ،هـا و شـوراها   ي محلي مانند شهرداريها سازمانچنين شرايطي، 

فنـد بـر   روند كه موظ به شمار مي »3ادارات محلي«آنها بيشتر . جريان اداره امور محلي دارند
 »4نـامتمركز «ي سياسـي  هـا  نظـام  اما در . هاي ابالغ شده از مركز عمل كنند اساس سياست

ي محلي انجام پذيرفتـه  ها سازماني مركزي و ها سازمانمانند نظام فدرال، تقسيم كار ميان 
و محلي هستند كه بـه   اي منطقهيي ها سازمانيي، ها نظام متولي امور محلي در چنين . است
وظـايف زيـاد و    هـا  نظام شوراها و شهرداري ها در اين . شود ميگفته » 5ومت محليحك«آنها 

ي اداري و اجرايـي در  هـا  سـازمان تـرين   آنهـا را قـوي   توان مياي كه  به گونه ،متعددي دارند
ي اداره امـور، حكومـت   هـا  نظام رو الزم است تا در ابتدا با انواع اين از . سطوح محلي دانست
  . بط با آن آشنا شدمحلي و مباحث مرت

                                                 
1. Local Management 
2. Centralized 
3. Local Administration 
4. Decentralized 
5. Local Government 
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 آشنايي با شوراهاي اسالمي شهر

  ي اداره اموري اداره امورهاها  نظامنظام  . . 11--11

يـا   »نـامتمركز «ي ها نظام و  »بسيط«يا  »متمركز«ي ها نظام ي اداره امور به دو دسته ها نظام 
وجـود دارد كـه بـر     »كشـور  -دولـت «يـك  متمركز ي ها نظام در . شوند ميتقسيم  »مركب«

: تعريف تمركز گرايي مـي نويسـد  ديويد رابرتسون در . كند ميتمامي سرزمين اعمال قدرت 
تمركز گرايي مبين تمركز حكومت و اقتدار سياسي در پايتخت و در سطح ملـي، در برابـر   «

مدير شانه چـي،  (» و محلي است اي منطقهها و مسئوليت ها ميان مراجع ملي،  توزيع قدرت
مور هـم نـاظر   ي متمركز، تمركز اداره اها نظام كه در  دهد مينشان  ،اين تعريف). 36: 1379

كشورهايي كه در ايـن  . آن است »تمركز جغرافيايي«و هم بيانگر  »تجمع قدرت سياسي«بر 
 ،پذيرنـد  را به صورت مستقل يا غير مستقل  مـي  »خود گرداني محلي« گيرند ميدسته قرار 

در ايـن كشـورها اسـتقالل سياسـي و     . اسـت  »اداري و اجرايي«اما اين استقالل تنها از بعد 
ي متمركز به اين ترتيـب بـه دو گـروه    ها نظام . شود ميه حكومت هاي محلي داده نحقوقي ب

ي اداري محلـي  ها سازماني پيچيده، ها نظام در گروه . شوند ميتقسيم  »پيچيده«و  »ساده«
كشور فرانسه يك نمونه از كشـورهاي داراي  . با استقالل نسبي اداري و اجرايي فعاليت دارند

  . كز پيچيده استنظام اداره امور متمر
نظـام  . شـوند  مـي كه نامتمركز يا مركـب ناميـده    گيرند مييي قرار ها نظام  ،در دسته دوم

مرجـع  «كه در آن قدرت ها و مسـئوليت هـا ميـان يـك      كند مينامتمركز وضعيتي را بيان 
. ماهيتي دمكراتيك دارنـد  ،اين مراجع محلي. تقسيم شده است »مراجع محلي«و  »مركزي
كشور مركـب از   -در اين نظام دولت. نامند مي »ي فدرالها نظام «ي مذكور را ها امنظ معموال 

دولت هاي كوچكي است كه هم مي خواهند مستقل بمانند و هم بخش مهمي از حاكميـت  
در اگرچـه   . خود مانند برقراري روابط خارجي و داشتن ارتش را به دولت مركـزي بسـپارند  
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هـاي محلـي و دولـت مركـزي      وظايف و اختيارات دولـت حدود  ،قوانين اساسي اين كشورها
. اما برتري دولت مركزي نسبت به دولت هاي محلي پذيرفته شده است ،مشخص شده است

  . كشورهاي آمريكا، سوئيس و آلمان از نظام اداره امور به صورت فدرال برخوردارند
  

  ي اداره امورها نظام : 1-1 شمارهنمودار
  

از  امور ملي و داشتن استقالل و اختيار در سياسـت گـذاري،   تفكيك روشن امور محلي 
. ي متمركز پيچيده وجود داردها نظام ي فدرال و تا اندازه اي در ها نظام و اجرا در  ريزي برنامه

  . از اين رو توانمندي حكومت هاي محلي بستگي زيادي به نظام غالب اداره امور دارد
هاي محلي ضعيف و  ام متمركز دارند، حكومتدر عموم كشورهاي در حال توسعه كه نظ

آنها وظايف محدودي دارند و بخش عمده امور عمراني و خـدماتي  . فاقد اختيار كافي هستند
 هـا  نظام هاي محلي موجود در اين  حكومت. ي دولتي استها سازمانبر عهده وزارتخانه ها و 

  »سـازمان محلـي  «يشتر به يك با توجه به فقدان اختيار  و وابستگي زياد به دولت مركزي ب
ضعف جايگاه و محدوديت نقش حكومت هاي محلي . »حكومت محلي«شباهت دارند تا يك 

دخالت . تا عموم آنها دچار منابع مالي ناكافي و نيروي انساني ناكارآمد باشند شود ميموجب 

 نظام هاي اداره امور

 فدرال -نامتمركز بسيط -متمركز

ديچپي  ساده 



                                                                                                
 

 6  

 

 آشنايي با شوراهاي اسالمي شهر

آنها از سوي دولت مركزي در اداره امور اين نهادها تا جايي است كه مديران و كاركنان عالي 
ي متمركـز پيچيـده،   هـا  نظـام  ي فـدرال يـا   هـا  نظـام  در  ،در مقابـل . شوند ميدولت منصوب 

و از اسـتقالل اداري و  كـرده  هاي محلي همانند شركاي محلي دولت مركزي عمل   حكومت
مديران عالي اين حكومت ها از طريـق انتخابـات محلـي    . سياسي مناسبي برخوردار هستند

ايـن   تـوان  مـي از اين رو . و دولت مركزي در اداره امور آنها نقش ناظر دارد شوند ميبرگزيده 
هر چه ميزان تمركز اداره امـور در نـزد دولـت مركـزي بيشـتر      قاعده نسبي را وضع كرد كه 

   .باشد، حكومت هاي محلي جايگاه و نقش محدودتري در اداره امور دارند

  حكومت محليحكومت محلي  ..22--11

  تعريف حكومت محليتعريف حكومت محلي  ..11--22--11

تعاريف متعددي وجود دارد كه همه آنها به عناصري مشترك اشـاره   ،اره حكومت محليدر ب
ي فدرال يك ها نظام يك واحد سياسي يا در «در يك تعريف حكومت محلي به معناي . دارند

ايالت است كه به موجب قانون تشكيل شده و بر امـور محلـي نظـارت دارد و اختيـار وضـع      
چنين واحـدي را معمـوال مـردم     ةحاكم هيئت. عيني را داردماليات و عوارض براي مقاصد م

سه عنصر اساسي تعريـف مـذكور   ). 221: 1380صبوري كاشاني، (» كنند ميمحلي انتخاب 
  :عبارتند از

   ؛شود ميوسيله قانون تشكيل ه حكومت محلي ب) يك
    ؛بر امور محلي كنترل و نظارت دارد) دو
  . كنند ميحل انتخاب مقامات اداره كننده آن را مردم م) سه
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 1نهـادي حـاكميتي  «: كند ميحكومت محلي را چنين تعريف  ،نامه سياسي آكسفورد واژه
هاي فدرال بر يك ناحيه تعريف شـده   كه بر يك ناحيه تعريف شده قلمرو فروملي و در نظام

و مـك لـين   (» منشاء اقتدار حكومت محلي پايه  انتخابي آن است ...داردفرو ايالتي،  اقتدار 
يـك  «بـر   »اقتـدار «و  »حاكميت«در اين تعريف نيز به دو عنصر ). 314: 2003مك ميالن، 

حكومـت محلـي تاكيـد     »بنيان انتخـابي «و  »يا فروايالتي ناحيه مشخص در قلمرو فرو ملي
  . شده است

آن  عواملين تر مهمحكومت محلي در جهان همواره رو به گسترش بوده اند كه برخي از 
  :عبارتند از

 سعه بوروكراسي و ناتواني دولت هاي ملي و مركزي در رفع نيازهاي حياتي محلي؛تو .1

 هاي محلي، رشد آگاهي ها و مطالبات مردم از دولت؛ پيدايش مقتضيات جديد و ديدگاه .2

شكسـتن سـطح اقتــدار دولـت هـا در برابــر فشـار تقاضـاي ملــت هـا و كـاهش ميــزان          .3
 .)1379ش خوشبو، دان(پذيري و انقياد مردم از حكومت ها  اطاعت

  عناصر تشكيل دهنده حكومت محليعناصر تشكيل دهنده حكومت محلي. . 22--22--11

  :عناصر تشكيل دهنده حكومت محلي از نظر اندرسون عبارتند از
 قلمرو؛ .1

 جمعيت؛ .2

 سازمان دائمي؛ .3

 هويت قانوني مجزا؛ .4

 مستقل از ساير حكومت هاي محلي؛ .5

                                                 
1. Governing Institution 
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 آشنايي با شوراهاي اسالمي شهر

 ؛ 1وظايف و قدرت حكومتي .6

 ). 41: 1382به نقل از مقيمي،  3: 1956آلدرفر، (قدرت جذب درآمد  .7

  : توضيح هريك از اين عناصر در جدول زير بيان شده است
  

  عناصر حكومت هاي محليتوضيح : 1- 1 شماره دولج
  توضيح  عنصر

 قلمرو

حد بهينه قلمرو با مولفـه هـايي ماننـد    / اولين عنصر تشكيل دهنده حكومت محلي
ذهب تعيـين  وضعيت اقليمي يا جغرافيايي، آداب و رسوم، مشاغل، زبان محلي، و مـ 

 .شود مي

 جمعيت

بي معنا بودن حكومت محلي بـدون  / ين عنصر تشكيل دهنده حكومت محليتر مهم
نيـاز  / ارائه خدمات محلي به مردم محل است ،هدف ايجاد حكومت محلي/ جمعيت

/ حكومت محلي به جمعيت بـراي تـامين كاركنـان، درآمـدهاي ماليـاتي و عـوارض      
 .حصيالت، فرهنگ، وضعيت اقتصادياهميت كيفيت جمعيت از نظر سطح ت

 .نياز كارگزاران محلي به تشكيالت و سازمان براي انجام وظايف سازمان دائمي

هويت قانوني 
 مجزا

توانايي عقد قرارداد با ادارات دولتـي  / وجود شخصيت حقوقي براي تضمين استقالل
/ ويو غير دولتي، حضـور در دادگـاه و اقامـه دعـوي يـا قـرار گيـري در طـرف دعـ         

 .خودگرداني

مستقل از ساير 
حكومت هاي 

 محلي

نداشتن وابستگي مالي يا اداري به ساير حكومت هاي محلـي در كنـار اسـتقالل در    
 .ليارتباط با حكومت م

وظايف و قدرت 
 حكومتي

داراي / حكومــت هــاي محلــي خــود يــك حكومتنــد منتهــي در گســتره محــدودتر
/ نونگذاري بـه شـيوه هـاي دمكراتيـك    اجرايي و قاهيئت انتخاب / هاي خاص آزادي

مرزبندي و محدوديت اقتدار و آزادي حكومت هاي محلي بر خـالف سـاير سـطوح    
 .گويي در برابر مردم پاسخ/ حكومت

                                                 
1. Governmental Powerr and Functions 
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قدرت جذب 
 درآمد

اختيـار هزينـه كـردن آن را بـه نحـو      / ي مخصوص خود را داردحكومت محلي داراي
ارتبـاط  / دي منحصر بـه فـرد اسـت   داراي سيستم مالياتي و درآم/ دلخواه خود دارد

 .كسب درآمد و حفظ استقالل

  هاي محليهاي محلي  وظايف حكومتوظايف حكومت. . 33--22--11

ميزان اختيارات و قلمرو نقش آفريني حكومت محلـي تـابعي اسـت از نـوع نظـام حكـومتي       
و مقتضـيات  ) دمكراتيـك بـودن يـا نبـودن    (و نيز فرهنگ سياسي جامعـه   )بسيط يا فدرال(

مـداران و زمامـداران حـاكم بـر      دولت و بينش سياسي سياسـت اقتصادي، اجتماعي و اداري 
اين موارد در كشورهاي مختلف با يكديگر تفاوت دارنـد از ايـن رو وظـايف حكومـت     . جامعه

قلمروهـاي كـاركردي و وظـايف    . يابند محلي نيز در كشورهاي گوناگون با يكديگر تفاوت مي
ضايي تا امور سـطحي خـدماتي يـا    هاي محلي در طيفي از امور سياسي، امنيتي و ق حكومت

گيرد كه در جـدول زيـر    وظايف صرف نظارتي و دستيابي نهادهاي حكومت مركزي قرار مي
  :اند تشريح شده

  
  وظايف حكومت هاي محلي با توجه به نوع حكومت: 2- 1 شماره جدول
  ي حكومتي بسيط و متمركزها نظام   ي حكومتي مركبها نظام   نوع نظام حكومتي

  حكومت محلي ضعيف  حكومت محلي قدرتمند  محلي نوع حكومت

  
  انواع وظايف

  وظايف خدماتي
  وظايف اقتصادي
  وظايف اجتماعي
  وظايف سياسي
  وظايف امنيتي
  وظايف قضايي

  وظايف خدماتي
  وظايف عمراني
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  فرايند اعمال قدرت

  تشخيص و تصميم گيري
  اجرا
  نظارت
  بازخورد

  تشخيص و پيشنهاد به حكومت مركزي
  ري مشروطتصميم گي

  نظارت بر پروژه ها با هماهنگي حكومت مركزي

  
به شـرح   توان ميقلمروهاي كاركردي حكومت محلي را در كشورهاي مختلف جهان نيز 

  :ذيل نام برد
 آموزش و پرورش؛ -

 مسكن و كاربري زمين؛ -

 ، توسعه و عمران محلي؛ريزي برنامه -

 حمل و نقل عمومي؛ -

 ها؛ درمانگاه ها و بهداشت و درمان نظير بيمارستان -

 ؛ها ها و گردشگاه اماكن تفريحي و اوقات فراغت، نظير پارك -

 اماكن ورزشي؛ -

 هاي نيازمند؛ رفاه و تامين اجتماعي و كمك به گروه -

 خدمات شهري؛  -

 خدمات عمومي نظير برق، آب، فاضالب، محيط زيست، گورستان و بهداشت محيط؛ -

 امنيت عمومي و امور انتظامي؛ -

 ).78: 1386قاليباف، (جرايم  داوري و مبارزه با -

سطح افقي يا سطح محلـي كـه در آن بـه     اول :حكومت محلي در دو سطح كاركرد دارد
ي محلي و نظارت بر آنها و روابط ميـان آنهـا و خواسـته هـاي     ها سازمانتنظيم روابط ميان 
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، سطح عمودي كه در آن حكومت محلي به عنـوان نماينـده يـا    مدو. مردم محلي مي پردازد
ي هم سطح خـود يعنـي حكومـت محلـي     ها سازماناسطه مردم و منافع محلي به تعامل با و

» كننده تنظيم«در سطح نخست، حكومت محلي بازيگر . پردازد و حكومت مركزي ميديگر 

است در حالي كه در سطح دو، بازيگري اسـت كـه بـا بـازيگر تنظـيم كننـده اصـلي يعنـي         
  . دارد »تعامل«حكومت مركزي 

  ر محلير محلياموامو. . 33--11

به تعريف  بايددر آغاز  ،براي فهم بهتر جايگاه شوراها به عنوان بخش انتخابي حكومت محلي
امـور  . مشـخص كـرد  » 2امور ملـي «پرداخت و وجوه تمايز يا تداخل آن را با » 1امور محلي«

اموري مانند سياسـت خـارجي يـا دفـاع بـه      . محلي به سادگي و به دقت قابل تعريف نيست
اما امـوري  . ي محلي واگذار كردها سازمانآنها را به  توان ميو ن شوند ميبوط تمامي كشور مر

ي محلي ها سازماننيز هستند كه كامال جنبه محلي دارند و رسيدگي به آنها بايد در اختيار 
باشد، اموري مانند توسعه خيابان هاي شهر، تاسيس خطوط اتوبوسـراني، مـديريت ترافيـك    

فن، لوله كشي آب و مجاري فاضـالب، سـاختن راه هـاي فرعـي     شهري، ايجاد شبكه برق، تل
اهالي، نگهداري  بين مناطق روستايي، حفظ بناهاي تاريخي شهر، تامين بهداشت و خواروبار

انجـام  امـور محلـي از    ). 221: 1380صـبوري كاشـاني،   (كودكان و مستمندان و مانند آنها 
يت امور ملي منطقـي و پـذيرفتني   سوي حكومت ملي يا مركزي با توجه به اهميت و حساس

نيست، هر چند در عمل شاهد آن هستيم كه در ايران بسياري از امور محلي از سوي ادارات 

                                                 
1. Local Affairs 
2. National Affairs 
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يت از مسئولاين اصل به معناي بي توجهي و نبود  ،با اين وجود. شود ميدولت مركزي انجام 
  . تسوي دولت مركزي نسبت به امور محلي و رافع كمك هاي فني و مالي آن نيس

امـور  «حكومت محلي به عنوان جزئي از ساختار حكومت بر شناسـايي واقعيتـي بـه نـام     
بدين معني كه فضاهاي جغرافيايي در مقياس خود ويژگي هـا و امـوري   . تاكيد دارد »محلي

  : واحدهاي محلي عبارتند از. دارند كه حوزه اثر گذاري و نفوذ آنها محدود و انحصاري است
مه روسـتايي كـه از سـطح انطبـاق چنـين مفهـومي در تقسـيمات        واحد روستا يا منظو .1

 .و روستا ركن اساسي كار است شود ميكشوري به ده يا دهستان تعبير 

شهر كه بر اساس گستردگي فضا، جمعيت و كاركردها مقياس هـاي مختلفـي دارد و در    .2
 .شود ميسطح كالن به واحدهاي تقسيماتي درون شهري تفكيك 

حاوي منظومه هاي شهري و روستايي منسجم است و از يك شـهر   ناحيه جغرافيايي كه .3
مركزي با مجموعه اي از روستاهاي تابع و احتماال شهرك هاي كوچـك وابسـته، بـه همـراه     

از آن در تقسـيمات كشـوري بـه     توان ميفضاهاي جغرافيايي في مابين تشكيل شده است و 
 . بخش يا شهرستان تعبير كرد

هري، روستايي و ناحيه اي عناصر و امور چنـد سـطحي وجـود    در هر واحد جغرافيايي ش
  :دارند كه عبارتند از

و  شـود  مـي امور ذاتا محلي كه به طور مستقيم به سرنوشت و منافع مردم محلي مربوط  .1
 ،رود حوزه نفوذ كاركردي آن ها از حريم و محدوده زيستگاه و واحد جغرافيـايي فراتـر نمـي   

 قنات روستا، آتش نشاني و بهداشت محلي؛ نظير مدارس، حمل و نقل شهري، 

كه حـوزه نفـوذ آنهـا گسـترده اسـت و چنـدين ناحيـه و        ) اي منطقه(فرامحلي  اتاًذامور  .2
 ، نظير بيمارستان تخصصي، دانشكده و مركز انتظامي؛كنند ميزيستگاه محلي را متاثر 
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مربـوط   دولـت ملـي   امور ذاتا ملي كه به منافع و مصالح تمام شـهروندان يـك كشـور و    .3
 بع انرژي و معدني و مركز نظامي؛ نظير دانشگاه هاي بزرگ، گمركات، مناو  شود مي

هـاي   ها و يا بخشـي از انسـان   امور ذاتا بين المللي كه به منافع جمعي ابناي بشر يا ملت .4
نظير سازمان ملل متحد در نيويورك، امـاكن زيـارتي و نهادهـاي     ،شود ميكره زمين مربوط 

 ). 70: پيشين قاليباف،(بزرگ  مربوط به اديان

. گيـرد  اداري مربوط قرار مـي  -سياسي نظامامور هر سطح در حوزه صالحيت و مديريت 
امور بين المللي در صالحيت نهادهاي فراملي و جهاني، امور ملي در صالحيت دولـت ملـي،   

ت و امـور محلـي در صـالحيت حكومـ     يامور فرامحلي در صالحيت نهادهاي استاني يا ايالت
آنچه موضوع كاركرد و حوزه عمل حكومت محلـي اسـت، امـور ذاتـا محلـي در       .محلي است

  . شود ميفضاي جغرافيايي است كه به طور مستقيم، به سرنوشت مردم و ساكنان آن مربوط 
گيـري،   تشخيص، بررسي، تصميم«اموري فرايندي است و شامل مراحل  ،امور محلي

يريت مراحل فرايندي مزبور، مستلزم الگـوي تعـاملي   مد. شود مي »اجرا، نظارت و بازخورد

سطح محلي اسـت كـه يكـي از آنهـا      هايمديريت، مركب از مجموعه اي از موسسات و نهاد
و از آن بـه   كنند مياست كه مردم محل انتخاب  »گيري نهاد تشخيص دهنده و تصميم«

منتخب مردم محلي بوده و اين نهاد . شود ميامنا و نظاير آن تعبير هيئت نهاد شورا، انجمن، 
ها فرايند تشخيص و تصميم گيري در باره امور ذاتا محلي را كه مستقيما بـه   به نيابت از آن

و نيز نظارت بر كيفيت عملكرد نهادها و حكومت هاي محلي  شود ميسرنوشت مردم مربوط 
  .  را بر عهده دارد
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  ساختار حكومت محليساختار حكومت محلي. . 11--33--11

هـايي بـه ترتيـب زيـر      دارد كه از تركيب آن ها ويژگيساختاري سه وجهي  ،حكومت محلي
  :گيرد شكل مي

ريشه اين وجه در فلسفه دمكراسي و حـق طبيعـي مـردم     :وجه مردمي حكومت محلي. الف
هـا،   وجه مردمي حكومت محلي در قالب شوراها، انجمـن «. براي تعيين سرنوشت خود است

ين بخـش مفهـوم   تر مهماين نهادها . آيد امنا و نظاير آن پديد مي هاي هيئتمجالس محلي، 
حكومت محلي را كه متضمن سياست گذاري و تصميم گيري در امور محلي است، تشـكيل  

ها، آمال، آرزوهـا و خواسـت هـاي بيشـتر سـاكنان و       ها منعكس كننده ديدگاه دهد و آن مي
 نـد چنـين خواسـت هـايي را از طريـق     توان ميمردم محل و زيست گاه جغرافيايي هستند و 

تصميم گيري، مقررات گذاري و نهاد گذاري برآورده ساخته، رضـايت مـردم محـل را جلـب     
جلب رضايت مردم، سطح وفاداري آنان نسبت به حكومت مركـزي، و نيـز مشـروعيت    . كنند

مشـاركت مـردم در   ). 75: ، پيشـين فقاليبـا (» دهد حكومت مركزي را نزد مردم افزايش مي
ي توسـعه  محلـي را مشـاركت    هـا  برنامهز عوامل موفقيت توسعه جايگاه مهمي دارد و يكي ا

ند سازوكاري باشـند كـه زمينـه    توان ميحكومت هاي محلي . مردم محلي در آنها دانسته اند
بـراي نمونـه تشـكيل شـوراي     . كنند ميهاي محلي را فراهم  گيري مشاركت مردم در تصميم

ــهر ــي ش ــ م ــهرد توان ــاكنان ش ــم   س ــور مه ــكونترا در تشــخيص ام ــا س ــان هگ ــاذ  ش و اتخ
  . هاي خردمندانه براي آن ياري رساند گيري تصميم

اين وجه در واقع تا اندازه زيادي همان حكومـت محلـي   « :وجه حكومتي حكومت محلي. ب
و ادارات وابسته به حكومت مركـزي اسـت كـه در محـل      ها سازماناست كه شامل مجموعه 

عهده حكومت مركزي است، مجـري   مستقرند تا ضمن تامين خدمات مورد نياز مردم كه به
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ماننـد  . هـاي حكومـت مركـزي در سـطح محلـي باشـند       ها و برنامه سياست كنندهو تعيين 
. فرمانداري، بخشداري، اداره هاي آموزش و پرورش، كشاورزي، بهداشت و دستگاه انتظـامي 

هـا   هـاي آن  ها و نهادهاي مركزي خود كه مجري سياست از يك سو با سازمان ها سازماناين 
و از سوي ديگر بايد مالحظـات محلـي و    كنند ميبوده و امور را هماهنگ  ارتباطهستند در 

. را مـد نظـر قـرار دهنـد    ) نظير شورا، انجمن و مجلس محلي(ديدگاه هاي نهادهاي مردمي 
ي حكومـت مركـزي در   هـا  برنامهها و  بنابراين، آنان ضمن اين كه مجري سياست ها، ديدگاه

به عنوان واسطه و سطح تماس مردم با حكومت عمـل كـرده و تعامـل    سطح محلي هستند، 
  ). 75: پيشين(» ملت و حكومت را برقرار مي سازند

ايـن وجـه شـامل آن دسـته از نهادهـا، موسسـات و        :ي اجرايـي محلـي  هـا  سـازمان وجه   . ج
 ها سازماناين نوع . ن محدوده محل مربوطه باشدآكه قلمرو كاركردي  شود مييي ها سازمان

تاسيس شده و زير نظر آن ها ) شورا، مجلس و غيره(تشخيص بعد مردمي حكومت محلي به 
ي هـا  سـازمان ي حمـل و نقـل شـهري،    هـا  سازمانها،  ، نظير شهرداريكنند ميانجام وظيفه 

ايـن گونـه   . ي عمران محلـي، صـندوق عمـران روسـتا و امـور ايمنـي      ها سازمانالمنفعه،  عام
گو  يت داشته و بايد پاسخمسئولشورا، انجمن و مجلس محلي در برابر نهاد مردمي  ها سازمان
  ). 430: 1381حافظ نيا، (باشند 
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  وجوه حكومت محلي: 2-1 شماره نمودار

  رابطه ميان حكومت محلي با حكومت مركزي رابطه ميان حكومت محلي با حكومت مركزي   ..22--33--11  

در كشورهاي مختلف با توجه به نوع نظام سياسي و اداري و فرهنگ سياسـي حـاكم روابـط    
عـام تـرين   . تا رقابت ميان حكومت مركزي و حكومت محل برقرار است مختلفي از همكاري
  :در جدول زير تشريح شده استروابط ميان اين دو 

  
  حكومت محلي با حكومت مركزي روابط: 3- 1 شماره جدول

  حكومت محلي  حكومت مركزي

نيازمند به حكومت محلي براي تسريع در امور محوله خود 
هاي  كاهش هزينه ،كاهش بوروكراسي ،در سطح محلي

  .عمومي

  ،مكمل ساختار دولت ملي و همكار آن در قلمرو محلي
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح محلي از 
طريق كنش متقابل و همكاري مشترك حكومت محلي 

  .با دولت مركزي
ت حكومت محلي دردست دولت افزايش و كاهش اختيارا

  ملي است
گذاري،  هاي قانون رمكنترل حكومت محلي از طريق اه

  .اي از سياست عدم تمركز در دولت محلي گونه
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  حكومت محلي  حكومت مركزي
  بودجه، توجيه امنيتي، بازرسي و انحالل

تعارض ،خواستار كنترل و مراقبت بيشتر بر حكومت محلي
ميان مقامات حكومت ملي و محلي بر سر تعيين حدود 

  اختيارات و دخالت در امور محلي
  .يشتر استبه طور طبيعي خواستار آزادي عمل ب

توجه به نيازها و منافع سطح ملي و فدا كردن حقوق مردم 
  محل براي منافع ملي

  توجه به منافع و نيازهاي شهروندان ساكن در محل

نيازمند كمك حكومت محلي در اداره نهادها و تاسيسات 
ملي مستقر در محل، برقراري آرامش و امنيت محلي و 

  طح ملياجراي سياست هاي سطح ملي خود در س

هاي مادي، بودجه و مشاوره فني حكومت  نيازمند كمك
  مركزي

قائم به ذات است و قدرت آن تابع صالحديد حكومت 
  .ديگري نيست

نقش و اختيارات آن مرهون حكومت مركزي است و 
  .شود ميوظايف آن از سوي قانون مشخص 

  
تـا   كند ميكزي را وادار با اين حال بايد توجه داشت كه از سويي توسعه نابرابر، دولت مر
در اينجـا تقابـل بـين    . عوامل محلي را براي مديريت تفاوت هاي سرزمين آنها سازمان دهـد 

سطح ملي سعي بر اعمال . كند ميسياست هاي سطح ملي و سياست هاي سطح محلي بروز 
نـد  توان مـي هاي محلي از طريق سازوكار حكومت محلـي   عاليق خود دارد، در حالي كه گروه

با وجود . ست ها و تصميمات خود را در برابر سياست هاي مشابه سطح ملي ارتقا بخشندسيا
اين، براي برخورد با چالش توسعه نابرابر، دولت مركزي ناچار است براي كنترل بر سـرزمين  
خود نوعي خودگرداني محلي را سازماندهي كنـد و هرگـز منسـوخ كـردن حكومـت محلـي       

حكومـت محلـي بـراي حكومـت     . ي مركزي و محلي نيسـت حل تنش در روابط دولت ها راه
مركزي اهميت دارد، زيرا در شرايط بروز بحران در سطح محلي، دولت مركـزي فاقـد حلقـه    

هاي محلي در سطح واسـطه و تمـاس    بنابراين حكومت. ارتباطي با جامعه محلي خواهد بود
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هـا نـه عامـل     آن. دازنـد پر بين مردم محلي و دولت مركزي قرار گرفته و به نقش آفريني مي
اند و نه عامل تقابل با دولت مركزي، بلكه به طور همزمان نقش دوگانه خود را  دولت مركزي

به نقـل از  325-309: 1993تايلور، (كنند  در طيف بين دولت مركزي و مردم محلي ايفا مي
  ). 68: 1386قاليباف، 

اد موازنـه بـين آنهـا    حكومت محلي درگير يك اختالف ميان دو خواسته اسـت كـه ايجـ   
از يك سو هدف هاي كنتـرل دولـت مركـزي و از سـوي ديگـر گـرايش هـاي        . مشكل است

از اين رو در تجربه كشورهاي در حال توسعه گونـه اي  . خودمختاري كه در محل وجود دارد
هـاي   در كشـور ايـران قلمـرو حكومـت    . شود ميبي ثباتي در تشكيالت حكومت محلي ديده 

است و بر اساس قـانون تقسـيمات كشـوري نقـاطي كـه داراي جمعيـت       جغرافيايي  ،محلي
معيني بوده و به عناوين روستا، بخش، شـهر، شهرسـتان و اسـتان معـروف هسـتند، قلمـرو       

  . ي محلي مربوط به خود را تشكيل مي دهندها سازمانجغرافيايي 

  مديريت شهريمديريت شهري. . 44--11

هـر   جغرافيـايي  -سياسـي تقسـيمات  و قضـايي  سيستم مراتب از سلسلهبخشيانند م شهر به
حكومت،  نوعتاريخ سياسي، اقتصادي و اجتماعي، مانند مختلفي هايشاخصه كشور براساس
... و گيـري تصـميم  در نظـام  مـردم  و مشـاركت اجتماعي منديآگاهي، عالقه مديريت، سطح

 ميـان  دارد روابط هر، سعيامور ش مطلوب اداره هدف با شهري مديريت نظام. گيردمي شكل
 مـديريت  سيستم بودن ايرشته و ميان گستردگي دليلبه. سازد را هماهنگ عناصر شهري

 ايـن  شـناخت  بـدون  دارد و  دخالت در آن مختلفي باز، عوامل سيستم يك مثابهبه شهري
ريزي،  داد زيرا هنر برنامه ير شكلتغي آن اهداف را در جهت عناصر و روابط تواننمي سيستم
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عناصر در  مجموعه اين كهنحويعناصر است، به آنبين و ايجاد روابط عناصر سيستمشناخت
تـاثير   و ميزان روابط كشف عدم همچنين ،اجزا به توجهيبي. كنندعملسيستم هدف جهت

و مـؤثر  منسـجم،   گيـري تصـميم  نظـام  يك هرگز به گيري تصميم از عناصر در نظام يك هر
شـوراهاي شـهر يكـي از    . )1373 ،فـر زاهـدي ( منجر نخواهد شـد  مطلوب اهداف بهمعطوف

از همين رو براي درك و فهـم بهتـر آنهـا     شوند ميبازيگران اصلي مديريت شهري محسوب 
   . با مفهوم مديريت شهري نيز آشنا شد بايد

 افزون تمركز روز. است انساني بالقوه هاي ييتوانا ارائه براي و محيطي مركز فرصت ،شهر
 طبيعي افزايش و همچنين از مهاجرت ناشي شهرنشيني و رشد سريعشهري افراد در نواحي

بـه  شـهري  جمعيـت  افـزايش  با ميزان متناسب خدمات را در ارائه شهر، مشكالتيجمعيت 
 شـهري  خـدمات  و ارائـه  وظـايف  اجراي اصلي از موانع يكي عنوانخود به آورد كهوجود مي

 هـاي  در فعاليـت  مشاركتبراي مردم رغبتبا عدم امر توام اين. گرددمي شهروندان به كافي
هسـتند   متمركز دارد، از عـواملي  اداري نظام در شيوه ريشه تا حد زيادي شهري، كه عمران

بنـابراين،  . سازدمي مواجه با مشكل شهري ساكنان نيازهاي را در تامين نمسئوال توانايي كه
هـا و   فراگير و درگيـر بـا موضـوع    نهاد مديريتي يك عنوانكارآمد به شهري كاركرد مديريت

بـه  دسـتيابي  تـا نهايتـاً   است ضروري شهر و شهرنشيني و متنوع بسيار گسترده هايپديده
  . پايدار در شهر ميسر گردد انيانس توسعه

كـه در اينجـا    در منابع گوناگون تعاريف مختلفي براي مديريت شهري ارائه شـده اسـت  
  :شوند ميآنها ذكر  نيتر مهم

ف يوظـا . دن بـه مقاصـد سـازمان   يرسـ  يهـا بـرا   كار كردن با افراد و گروه يعنيت يريمد
 يف بـرا ين وظـا يـ ا يتمـام . زشيـ انگ ، نظارت وي، سازماندهيزيرت عبارتند از برنامهيريمد
كنـد،   يزيـ رشـهر برنامـه   يد بـرا يـ با يت شـهر يريمـد  .ز متصـور اسـت  يـ ن يت شهريريمد
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انجـام   يبـرا  يانجام شده نظارت كند، حتـ  يها تيشهر را سازمان دهد، بر فعال يها تيفعال
جـاد  يا ها و شهروندان ر سازمانيو سا يت شهريريزش الزم را در سازمان مدينه امور، انگيبه
ف شـده و  يـ تعر ياز حكومـت محلـ   يار مجموعـه يبه عنوان ز يت شهريريمعموالً مد. دينما

 ياسـت كـه دارا   يبـه مثابـه نظـام    يت شـهر يرين مـد يهمچنـ . شـود  ميخوانده  يشهردار
 .باشد يمشخص يها يها و خروج يورود

 يم اصلمفهو وجود ندارد و يت شهريريفهم مد يبرا يكه اصول كل كند ميان يب 1استرن
 ك افـراد و اقه هـا، ادر يبـا توجـه بـه سـل     يت شـهر يريمـد . ج كننده استيار گين واژه بسيا

چنانچه . متفاوت داشته است يمختلف معان يها زمان ياجتماع – ياسيس ين اقتضايهمچن
 .ميومفهوم را كامال شاهد هست ين اختالف معانيز اين يما در زمان كنون

بـه   ؛دولـت هاسـت   يبـرا  يت شبه تجـار يك فعالي يت شهريريمد ،ياز نظر بانك جهان
بانك  ياستفاده از وام ها يشتر برايب ييو كارا ياداره امور شهر يت شهريريمد گريعبارت د

ــان ــ يجه ــد يم ــ. باش ــد يبعض ــات م ــهريرياوق ــ يت ش ــزاره ب ــوان اب ــرا يعن ــرا يب  ياج
 .باشد يمكه به مفهوم علم اداره جامعه شود ميدر نظر گرفته  يشهر يها يگذار استيس

 پايـدار منـاطق   مـديريت  يمنظور ارتقا امور شهر به از اداره است عبارت شهري مديريت
و  ملـي، اقتصـادي   هـاي  سياست از اهداف درنظر داشتن، و تبعيت با محلي در سطح شهري

 .كشور اجتماعي

و  رسمي يو اجزااز عناصر  گسترده، متشكل سازمان از يك است عبارت شهري مديريت
بـا   شـهري  حيـات  و كالبـدي  اجتماعي، اقتصـادي در ابعاد مختلف و ذيربطمؤثر  رسمي غير

 .و پايدار شهر مربوطه جانبههمه توسعه و هدايت اداره، كنترل هدف

                                                 
1. Steren 
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ها  ها و طرحها، برنامه سياست شهر به توسعه سازماني چارچوب عنوان به شهري مديريت
 بـه  بـا دسترسـي   رشـد جمعيـت   از تطـابق  اطمينـان  در پـي  شود كـه  مي اطالق ياتيو عمل

 شـهري  مـديريت  اسـاس، كـارآيي   ايـن  بر. هستند و اشتغال مسكن اساسي هاي زيرساخت
 و رونـق اجتمـاعي   سياسي، يكپارچگي ثبات از قبيل ايزمينه عوامل به مشخصي وابستگي
 و اشـخاص  مـداران  سياسـت  هـاي و انگيـزه  مهـارت  از قبيـل  ديگري عواملو نيز  اقتصادي
 سـازماني  هـاي  و ويژگـي  چـارچوب  شـرايط  اين تحت. ها دارد سياست از اين كننده استفاده
در آن، تـاثير بسـيار    و عمـومي  دولتيبخش اجرايي نقش ويژه به شهري و مديريت حكومت
 .كندايفا مي آن موفقيتدر  ايكنندهتعيين

هايي هسـتند كـه    شود اين است كه شهرهاي امروز پديده اي كه در اينجا مطرح مي نكته
سال گذشته با مشخصات جديد و ماهيتي متفـاوت از گذشـته بـه عنـوان يكـي از       200در 

شهرهايي كه جمعيت آنها به چنـدين  . پيامدهاي تمدن مدرن بشري خود را مطرح كرده اند
اين . مسلما ماهيت متفاوتي با شهرهاي چندين ده هزار نفري گذشته دارند ،رسد ن ميميليو

ميليون نفر پا به عرصه  10شهرها با جمعيت بيش از  در حالي است كه در قرن بيستم كالن
تـوان   ميليـون نفـر و يـا بيشـتر از آن را مـي      10انبـوه هـاي جمعيتـي    . وجود گذاشـته انـد  

اي دارند و همچون يـك موجـود زنـده رفتـار      و مشخصات ويژه هايي خواند كه خواص پديده
زندگي انسان امروزي با وضعيت شهر گره خورده است و بسياري از شـئون حيـات   . كنند مي

بنابراين يكي از ملزومات بهبود زندگي . آدمي آگاهانه يا ناآگاهانه متاثر از وضعيت شهر است
اي ابتدا بايـد   از طرفي براي بهبود هر پديده. دباش ها، بهبود و مديريت مناسب شهر مي انسان

با شـناخت حاصـل از ايـن    . مشخصات و وضعيت كنوني وگذشته آن را مورد بررسي قرار داد
ها و كاهش  توان نقاط قوت و ضعف را شناسايي كرده و در تقويت مزيت ست كه ميبررسي ا
ـ . ها گام برداشت كاستي راي مشـاركت، كمبـود منـابع    در اين ميان عواملي مانند حق افراد ب



                                                                                                
 

 22  

 

 آشنايي با شوراهاي اسالمي شهر

كـه   كنـد  مـي هـاي دولتـي و عمـومي و پيچيـدگي امـور ايجـاب        مالي و تخصصي در بخش
اين . شهروندان در اداره امور شهرها و مديريت شهري جايگاه مهم و متناسب را داشته باشند

  . جايگاه در عموم شهرها در قالب انجمن و شوراي شهر تعريف شده است
فـاهيم اصـلي اداره امـور اكنـون بـه تعريـف شـوراي اسـالمي شـهر          پس از آشنايي بـا م 

  .پردازيم مي

  شوراي اسالمي شهرشوراي اسالمي شهر. . 11--44--11

  معناي شورا، انجمن و كانسل
: كه واژه اي اسـت عربـي چنـين آمـده اسـت     » شور«در لغت نامه دهخدا در تعريف مدخل 

). دهخـدا (» مراي زدن بـاه . سگاليدن با يكـديگر ...راي زدن با. مشورت و كنكاج و كنكاش«
مانند بيـرون آوردن عسـل و چيـدن آن از النـه زنبـور      » شور«البته معاني ديگري هم براي 

مشورت كـردن و راي زدن بـا هـم در فرهنـگ     . عسل هم ذكر شده كه از بحث ما دور است
دهخـدا در توضـيح بيشـتر واژه    . گذشته امري مطلوب و پسنديده به شمار مـي رفتـه اسـت   

بـراي نمونـه در تـاريخ بيهقـي آمـده      . كند ميثر و نظم فارسي را ذكر مشورت چند پاره از ن
. »بنده آنچه داند بگويد ،اما اينجا مسئلتي است و چون سخن در مشورت افكنده آمد«: است

خردمند در مشورت اگرچه دشمن بود چيـزي  «: يا از كليله و دمنه چنين نقل شده است كه
مشـورت برانـداختن   «: بان نامه مي خـوانيم كـه  يا در مرز» پرسند شرط نصيحت فرو نگذارد

هر كه بـا دانـا مشـورت كنـد از رسـوايي ايمـن       «: در تاريخ گزيده هم آمده است. »رايهاست
  :همچنين مولوي در كتاب مثنوي خود چنين مي سرايد. ».باشد

  ها مر عقل را ياري دهد عقل                              مشورت اداراك و هشياري دهد
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  :ي هم از سعدي شود كه گفته استذكر
  غالبش بر هدف نيايد تير                                  هركه بي مشورت كند تدبير

نشـان از توجـه خردمنـدان ايـن      ،هايي كه از ادبيات كهن پارسي ذكر شـد  معاني و مثال
ين ملك آدميان روزگار كنوني ا. كند ميسرزمين بر مشورت كردن، صالح پرسي و راي زدن 

نيز اگر به خرد و هشيار باشند در كارها و تدابير خويش از مشورت كردن بـا ديگـران بـويژه    
مشورت كردن را يك هنجار اجتماعي مثبت  توان مياز اين رو . خردمندان غفلت نمي ورزند

  .براي تنظيم رفتار فردي در نظام اجتماعي دانست
از ايـن رو از سـطح   . شـهر نـام دارد   اما موضوع مورد بررسي ما گروهي است كه شوراي 

رفتار فردي بايد فاصله گرفت و به سطحي باالتر از فرد يعني سـطح روابـط ميـان افـراد يـا      
گـاه بـه معنـاي گروهـي بـراي       شورا هيچ ،در ادبيات گذشتهاگرچه  . سطح گروهي پا گذارد

براي نمونه در . ستشورا معناي كنوني خود را يافته ا؛ اما امروزه مشورت كردن به كار نرفته
ذكـر  » شـوند  ميتي كه براي مشورت كردن جمع اهي«فرهنگ فارسي معين شورا به معناي 

اما به جاي شورا واژه هاي ديگري به اين معنا اشاره داشته اند، واژه هايي ). معين(شده است 
: خـوانيم  در لغت نامه دهخدا در معنـاي انجمـن چنـين مـي    . مانند انجمن، مجلس و مجمع

جـاي گردآمـدن گروهـي بـراي     ). نـاظم االطبـاء  (دآمدنگاه مردم در كنكاش و مشـورت  گر«
در فرهنگ فارسي معين نيز انجمن برابر با مجمـع و  . »مشورت در امري بطور موقت يا دايم

. مجلس دانسته شده و به معناي گروه افرادي كه براي هدفي مشترك گـردهم جمـع شـوند   
  :عبارتند ازمثال هايي كه براي انجمن ذكر شده 

  انجمني از افراد نيكوكار براي كمك به افراد ناچيز و فقير: انجمن خيريه
دانش آموزان و مدرسه براي همكاري در  انجمن متشكل از اولياي: و مربيان انجمن اوليا

  جهت پيشرفت و حل مشكالت آموزشي و پرورشي دانش آموزان
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شهر و انتخاب شهردار را بـر عهـده   انجمني كه نظارت بر كارهاي مربوط به : انجمن شهر
  ).معين(دارد 

از آن جايي كه شوراي اسالمي شهر جانشين انجمن شهر پيشين شده است، نگـاهي بـه   
معنا و مفهوم انجمن شهر و واژه هاي مشابه با آن يعني انجمـن بلـدي و انجمـن شـهرداري     

تي اهي«: ده استانجمن شهر چنين توصيف ش ،هخداددر لغت نامه . رسد ضروري به نظر مي
انتخـاب نماينـدگان   . شـوند  مـي است كه از طرف مردم هر شهر براي اداره امور شهر انتخاب 

اهـم   .و با اكثريت نسبي و مدت نمايندگي آنان چهار سـال اسـت   مخفيانجمن شهر با راي 
  :وظايف انجمن شهر عبارت است از

 ؛نظارت در حسن اداره و حفظ اموال عمومي متعلق به شهر .1

 ؛هاي وابسته بدان و وضع عوارض ب و اصالح بودجه شهرداري و بنگاهتصوي .2

 ؛تصويب معامالت مربوط به شهر و نظارت در آنها .3

مراقبت در اجراي وظايف شهرداري در امور مربوط به بهداشت و تفريح و رفـت و آمـد و    .4
 ). دهخدا(» تغذيه و آموزش و پرورش مردم شهر

نخست گروه يا هيـاتي كـه بـراي مشـورت     . عنا دانستبه دو م توان مياز اين رو شورا را 
براي كامل شدن تصـريح  . آيند جايي كه اين افراد گرد يكديگر مي دوماند و  كردن گرد آمده

را هم مورد بررسـي   1مفهوم شوراي شهر الزم است كه برابر انگليسي آن يعني سيتي كانسل
ل يا انجمن ذكر شـده اسـت كـه بـه     در واژه نامه آكسفورد چهار معنا براي كانس. قرار دهيم

  :شرح زير مي باشند

                                                 
1. City Council 
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راندن بر يك ناحيه مانند يك شهر يا يك بخـش انتخـاب    گروهي از مردم كه براي حكم .1
 ).نمناحيه، عضو انج /بخش /ن شهرميك انج (اند شده

آموزش، مسكن، كتابخانه و غيره در يك شهر يا بخـش ارائـه   انند سازماني كه خدماتي م .2
 .كند مي

روه از مردم كه براي راهنمايي كردن، تدوين مقررات، يا پژوهش، تـدارك پـول، و   يك گ .3
 ).انجمن پژوهش پزشكي( اند غيره انتخاب شده

يعني گردهم آيي رسمي براي بحث درباره آن كه چه  ،معناي كه بويژه در گذشته داشته .4
 ).واژه نامه آكسفورد(اقدامي بايد در يك وضعيت خاص انجام داد 

تـر   گري كه در بخش فرهنگي واژه نامه مذكور ذكر شده بـه بحـث مـا نزديـك    معناي دي
در انگلستان گروهي از مردم «: ن چنين تعريف شده استمدر آن بخش، كنسل يا انج. است

هـا،   هـا نماينـده بخـش    انجمـن . انـد  كه براي تشكيل حكومت محلي يك ناحيه انتخاب شده
و  كننـد  مـي آنها قوانين محلي را تـدوين  . دهايي از يك شهر بزرگ هستن ها، يا بخش شهرك

  . »و مانند اينها هستند 1هاي انجمن ها، خدمات فرهنگي، خانه ها، پارك جادهمسئول 
  

  ماهيت ديني شوراها
» انجمن شهر«سازمان محلي منتخب مردم شهر نام  ،1357تا پيش از انقالب اسالمي سال 

ر نظام جمهوري اسالمي ايران، نام اين نهاد به اما با پيروزي انقالب و استقرا. را برخود داشت
اين تغيير نام ساده نبـود و حكايـت از تحـولي بنيـادين     . تغيير يافت» شوراي اسالمي شهر«

                                                 
١. Council house،  خانه هايي در تملك انجمن شهر يا بخش در انگلستان است كه به قيمت پايين به خانواده هاي

  . كم درآمد اجاره داده مي شود
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كرد زيرا نهاد عرفي انجمن شهر تبديل به نهادي با ماهيتي ديني به نام شوراي اسـالمي   مي
اهيت شورا الزم است تا بنيادهاي از همين رو در هنگام طرح بحث مفهوم و م. شهر شده بود

و  37بر اين نظر است كه اصل شورا حسب آيات ) 1382شادكام (. ديني آن نيز بررسي شود
در ايـن آيـات   . سوره مباركه شوري، مبناي اصلي سـلوك و رفتـار متقابـل مـردم اسـت      38

ن شريفه، اصل شورا به عنوان يكي از صفات برجسـته مومنـان و خصيصـه جوشـيده از ايمـا     
الـذين  «: شـود  مـي جامعه اسالمي و در رديف اطاعت از امر خدا و برپا داشتن نمـاز معرفـي   
افـراد بـا ايمـان    (» استجابوا لربهم و اقاموا اصلوا و امرهم سوري بينهم و ممارزقناهم ينفقون

كساني هستند كه نداي پروردگارشان را اجابت نموده و پرستش خـداي را بـه پـا داشـته و     
شـادكام،  (» )كننـد  مـي ين خود به شور مـي گذارنـد و بـا شـورا حـل و فصـل       امورشان را ب

سوره مباركه آل عمران، خداوند متعال به پيـامبر اسـالم    159همچنين در آيه ). 1382:11
اي پيامبر در كارها بـا  (» ...و شاورهم في االمر فاذا عزمت فتوكل علي اهللا«: مي فرمايد) ص(

هرگاه تصميم گرفتي توكل به خـدا كـن   . آنان در ميان بگذارآنان مشورت نما و مسائل را با 
خداوند بـه   ،از نظر شادكام در اين آيه شريفه). پيشين) (كه خداوند متوكلين را دوست دارد

پيامبر گرامي . دارد التزام به نظام شورا را بر پيامبر مقرر مي ،صورت يك فرمان و دستور الهي
اعي، عالوه بر احكام قطعي شريعت و مقـام وحـي، بـا    هاي اجتم گيري در تصميم) ص(اسالم 

عالوه بـر ايـن در روايـات اسـالمي نيـز مـوارد       . نمودند مشورت و نظر اكثر مومنين عمل مي
 زيادي وجود دارد كه به تعابير گوناگون بر اصل شورا تاكيد ورزيده شده و از خود محـوري و 

 الهي شور و مشاوره را حسب نظراما شادكام حكمت نهفته تكليف . خودسري نهي شده است
  :و مفسرين بزرگ اسالمي به اين شرح مي داند علما

 شخصيت دادن به امت .1

 رشد فكري مردم .2
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 استفاده از مشاركت فكري مردم و پرهيز از تحميل .3

 آگاه كردن مردم به امور حكومت .4

 جلوگيري از استبداد راي .5

 ايجاد انتقاد منطقي و احترام به نظرات مردم .6

 دم به امور اجتماعيدلبستگي مر .7

 سياسي در مشورت با مردممسئوالن ارشاد زمامداران و  .8

 القا فضيلت نظرخواهي به مردم .9

 ). 12: پيشين(پشتيباني مردم از مديران جامعه  .10

اصـل چهـارم   . جمهوري اسـالمي اسـت   ،بر اساس اصل اول قانون اساسي، حكومت ايران
ي، مـالي، اقتصـادي،   يـ ررات مـدني، جزا همين قانون تصريح كرده است كه كليه قوانين و مق

اين اصل بر  .اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسالمي باشد
همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امـر بـر عهـده    

با تقوي، آگاه بـه   فقيه عادل و ،در راس جمهوري اسالمي ايران. فقهاي شوراي نگهبان است
قرار دارد كه با عنوان رهبر طبق اصل يكصد و هفـتم از سـوي    يزمان، شجاع، مدير و مدبر

بر اساس اصل ششم قانون جمهوري اسالمي ايران، . شود ميمجلس خبرگان رهبري انتخاب 
از راه انتخـاب رئـيس جمهـور، نماينـدگان مجلـس       وآرا عمـومي  به امور كشور بايد به اتكا 

همه پرسي در مواردي كه در اصول  طريقي اسالمي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از شورا
و امـرهم  «دستور قرآن كريم و براساس بر طبق اصل هفتم . گردد معين مي ،ديگر اين قانون
شوراها يعني مجلس شوراي اسالمي، شـوراي اسـتان،   » المراشاورهم في «و   »شوري بينهم

 ر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشـور يخش، روستا و نظاتان، شهر، محل، بشهرس
  . شوراها در تحقق تمركز زدايي و افزايش اختيارات محلي اهميت دارند. هستند
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» كـه بـراي مشـورت كـردن گـردهم مـي آينـد       } است{ هيئتي«شورا كه بنا به تعريف 
» شـوراي ملـي  «شـكل   در نظام جمهوري اسالمي ايران به سـه ) 1374جعفري لنگرودي، (

ماننـد شـوراي نگهبـان، شـوراي     » شوراي حكومتي يا دولتي«يعني مجلس شوراي اسالمي، 
در سـطح   ،محلـي  شـوراي . وجـود دارد » شوراي محلي«رهبري، شوراي عالي امنيت ملي و 

شـوراي شـهر بـه عنـوان يكـي از      .  شـود  ميروستا تا استان بر مبناي انتخاب مردم تشكيل 
است كه بر مبناي آراي ماخوذه در حوزه انتخابيه تشـكيل   هيئتي ،محليمصاديق شوراهاي 

سـازماني محلـي   «اين نهاد . گردد تا در حدود قوانين ومقررات به اداره امور شهر بپردازد مي
است كه با داشتن شخصـيت حقـوقي مسـتقل، اختيـار و صـالحيت اداره بخشـي از امـور و        

عنوان نهادي نـاظر و تصـميم گيرنـده بـه عهـده       هاي عمومي مربوط به شهر را به نيازمندي
  ).31: 1382قاسمي حامد، (» دارد
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  خالصه خالصه 

يـا   »نـامتمركز «ي ها نظام و  »بسيط«يا  »متمركز«ي ها نظام هاي اداره امور به دو دسته  نظام
وجـود دارد كـه بـر     »كشـور  -دولـت «يـك  متمركز ي ها نظام در . شوند ميتقسيم  »مركب«

كـه در آن   كنـد  مينظام نامتمركز وضعيتي را بيان در . كند ميال قدرت تمامي سرزمين اعم
 .تقسـيم شـده اسـت    »مراجـع محلـي  «و  »مرجع مركزي«ها ميان يك  ها و مسئوليت قدرت

 تـوان  مـي اي كـه   به گونه ؛وظايف زياد و متعددي دارند ها نظام ها در اين  شوراها و شهرداري
در  توان ميشوراها را . اجرايي در سطوح محلي دانست ي اداري وها سازمانترين  آنها را قوي

  :هاي محلي قلمداد كرد كه صاحب اين ويژه گي هاست زمره حكومت
  ؛شود ميبوسيله قانون تشكيل ) 1
  بر امور محلي كنترل و نظارت دارد؛ ) 2
3 (كنند ميآن را مردم محل انتخاب  ةاداره كنند مقامات.  

حكومت محلي نيـز بـراي فهـم آن ضـروري اسـت كـه       دهنده  آشنايي با عناصر تشكيل 
مستقل از ساير حكومت هاي  ،هويت قانوني مجزا ،سازمان دائمي ،جمعيت ،قلمرو: عبارتند از

ميـزان اختيـارات و قلمـرو نقـش     . وظايف و قدرت حكومتي و قـدرت جـذب درآمـد    ،محلي
و نيـز فرهنـگ   ) فـدرال يـا بسـيط   (آفريني حكومت محلي تابعي است از نوع نظام حكومتي 

و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و اداري دولـت و  ) دمكراتيك بودن يا نبودن(سياسي جامعه 
اين موارد در كشورهاي مختلـف  . مداران و زمامداران حاكم بر جامعه بينش سياسي سياست
از اين رو وظايف حكومت محلي نيز در كشورهاي گوناگون با يكديگر  .با يكديگر تفاوت دارند

سـطح   اول :بايد توجه داشت كه حكومت محلي در دو سـطح كـاركرد دارد  . ت مي يابندتفاو
ي محلي و نظارت بـر آنهـا و   ها سازمانافقي يا سطح محلي كه در آن به تنظيم روابط ميان 
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، سـطح عمـودي كـه در آن    مدو. روابط ميان آنها و خواسته هاي مردم محلـي مـي پـردازد   
ي هـم  ها سازمانواسطه مردم و منافع محلي به تعامل با  حكومت محلي به عنوان نماينده يا

در سـطح نخسـت،   . پـردازد  سطح خود يعني ديگر حكومت محلـي و حكومـت مركـزي مـي    
، بازيگري اسـت كـه   دومدر حالي كه در سطح  ،است» تنظيم كننده«حكومت محلي بازيگر 

ا به امور محلي كـه  شوراه. دارد» تعامل«با بازيگر تنظيم كننده اصلي يعني حكومت مركزي 
گيري،  تشخيص، بررسي، تصميم«اين امور شامل مراحل . پردازند اموري فرايندي هستند مي

مديريت مراحل فرايندي مزبـور، مسـتلزم الگـوي تعـاملي     . شود مي» اجرا، نظارت و بازخورد
اي از موسسات و نهادهاي سطح محلـي اسـت كـه يكـي از آنهـا       مديريت، مركب از مجموعه

كنند و از آن به نهاد  است كه مردم محل انتخاب مي» گيري تشخيص دهنده و تصميمنهاد «
سه وجه ساختاري حكومـت محلـي نيـز    . شود ميامنا و نظاير آن تعبير هيئت شورا، انجمن، 

روابط ميـان حكومـت   . ي اجرايي آنها سازمانعبارتند از وجه مردمي، وجه حكومتي و وجه 
تعـاريف  . مهمي است كه در اين فصـل ذكـر شـده اسـت    مركزي و حكومت محلي نيز بحث 

  . شورا، انجمن و كانسل مبحث نهايي اين فصل است

  آزمونآزمون

 ؟؟ آنها را توضيح دهيدشوند ميي اداره امور به چند دسته تقسيم ها نظام  .1

 ؟قرار دارد؟ داليل خود را ذكر كنيد توان مينظام اداري ايران را جزو كدام دسته  .2

 ؟ريف حكومت محلي چيست؟ آنها را تشريح كنيدعناصر مشترك در تعا .3

 ؟كدامندعلل گسترش حكومت محلي در جهان  .4

 عناصر تشكيل دهنده حكومت محلي را بنويسيد؟ .5
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 امور محلي را تعريف كنيد و تفاوت آنها را با امور ملي توضيح دهيد؟ .6

 وجوه ساختاري حكومت محلي را تشريح و جايگاه شوراها را در آن تبيين كنيد؟ .7

 يت ديني شوراهاي شهر در ايران را تشريح كنيد؟ماه .8



 

 

2 

  دومفصل 

 در ايرانتحوالت تاريخي شوراها 
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تحوالت تاريخي شوراها در ايران

    هدافهدافاا

  :هدف از مطالعه اين فصل، آشنايي با مطالب زير مي باشد
 پيشينه مديريت شهري و شوراي شهر .1

 تحوالت نهادهاي جمعي اداره كننده شهر در ايران .2

 ين بازيگران سنتي مديريت شهريتر مهم .3

 نجمن هاي شهرعلل ناكارآمدي انجمن هاي بلديه و ا .4

  1357شوراهاي شهر پس از انقالب اسالمي  .5
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  مقدمهمقدمه

ها در آن با رهايي از ضرورت كار تمام وقت براي تـامين معـاش    مكاني است كه انسان ،شهر
ند به فعاليت هايي چون هنرورزي، عبادت، توليد كاالهاي صنعتي، بازرگاني، معماري توان مي

ها در شهر نيازهاي عمومي را چون امنيت، بهداشـت، نظـم،    انسانتجمع . و آموزش بپردازند
برآورده ساختن نيازهـاي مـذكور نيازمنـد نظـام     . آورد را پديد مي داوريقوانين و مقررات و 

اين نظام در طول تـاريخ اشـكال مختلفـي بـه خـود ديـده و شـهرها        . مديريت شهري است
مديريت شهري  توان مييك گونه بندي كلي در . هاي گوناگوني را از آن تجربه كرده اند مدل

در يـك  هـا   گيري هريك از ايـن گونـه   شكل. دانست »انتصابي«و  »انتخابي«داراي  دو گونه 
جايگـاه شـهروندان در    ،اجتمـاعي جامعـه   -جامعه شهري بستگي زيادي به شرايط اقتصادي

ي تعامل ، نگرش حكومت و صاحبان قدرت به حقوق شهروندي و چگونگمفهوم صاحبان حق
ماهيتي انتصـابي   ،مديريت شهري به  شكل سنتي ،در ايران. دارد ميان شهروندان و حاكمان

گيري شـهروندي در شـهر    عدم شكل توان ميعمده داليل براي اين وضعيت را . داشته است
امنيت براي شهر و لزوم وجود قدرت متمركز براي تـامين آن و تحـت   مسئله ايراني، اهميت 
اما برخورد ايران با تمدن اروپايي .  تن اصناف شهري از سوي حكومت دانستسلطه قرار داش

ي أحـق ر «بويژه در قرن نوزدهم ميالدي موجب شد تا انديشه هـا و عناصـر مـدرني چـون     
بـه معنـاي  انطبـاق رفتارهـاي كاركنـان      » قانون مـداري «و »  انتخابات عمومي«، »همگاني
تحـول   ،اين فصـل در . سنتي مديريت شهري شود وارد نظام» قانون«هاي عمومي با  سازمان

مديريت شهري بر اساس اسناد و مدارك موجود از زمان پيش از اسـالم تـا عصـر مشـروطه     
هنگام تصويب نخستين قانون شهرداري در ايران و پس از آن تا زمان حاضر يعنـي تاسـيس   
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يريت شهري در مد«نخست، . دو بخش دارد ،فصلاين . شود ميمرور  ،شوراهاي اسالمي شهر
مديريت شهري «و  دوم، » پس از اسالم«و » پيش از اسالم«هاي  شامل دوره» دوران سنتي

 فصـل ايـن  . پـردازد  كه به  زمان مشروطه و پس از آن تا زمان حاضر مـي » در دوران معاصر
با تاكيد بر نهاد جمعـي اداره كننـده   كوشد تا تصويري از تحول مديريت شهري در ايران  مي
  . را نشان دهدعني انجمن و شوراي شهر ي ،شهر

. تاريخ شهرنشيني در ايران به دوره پيش از اسالم و پـس از اسـالم قابـل تقسـيم اسـت     
هاي دارند كه آنها را از يكديگر از منظـر سـاختار شـهر و نحـوه      ها ويژگي هريك از اين دوره

هـاي  پـيش از    هنكته مهم آن است كه شهر نشـيني در دور . كند ميمديريت شهري متمايز 
اسالم و اسالمي خصلتي درون زا داشت و تاثير پذيري آن از جوامع بيروني بـا سـاختارهاي   

هـاي   در آن دوره ها حيات شهري برخاسته از سنت. فرهنگي و اجتماعي متفاوت، اندك بود
  . جامعه بود

  دوره پيش از اسالمدوره پيش از اسالم. . 11--22

ي گيرد كـه شـهرها در پهنـه سـرزمين     دوره پيش از اسالم يا دوره باستان زماني را در بر م
در . هاي ماد و هخامنشي آغاز نمودند ايران پديدار شده و رشد آرام خود را در زمان حكومت

به سبك » خود فرمان«همين دوره در قرن چهارم پيش از ميالد در عهد سلوكيان شهرهاي 
ر دوران شهرهاي يوناني پايه گذاري شـد و سياسـت شـهر سـازي بـه دسـت فرمانروايـان د       

فروپاشي شهرهاي خود فرمان آغاز شده بود امـا در   ،اگرچه از اين زمان. پارتيان ادامه داشت
زمـان   در. روزگار حكومت ساسانيان ايـن شـيوه از اداره امـور شـهرها كـامال از ميـان رفـت       

دليل عمده اين اتفاق . ساسانيان شهرنشيني گسترش يافت و شهرهاي بسياري ساخته شدند
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بـا ايـن   . هاي داد و ستد را نيز بـه همـراه داشـت     گاني و صنعت بود كه توسعه راهرونق بازر
وجود دخالت دستگاه اداري دولت در زندگي شهري و امور اصناف و بازرگانان افزايش يافـت  

از آن جـايي كـه بخـش عمـده اي از درآمـد      . و شهرها به زير سلطه دولت مركزي در آمدند
ي اقتصادي شهري تامين مي شد، سرنوشت شـهرها و نحـوه   ها خزانه شاهي از محل فعاليت

  . هاي ساساني اهميت زيادي داشت اداره آنها براي دولت
  :عناصر اصلي ساختار شهر در اين دوره عبارت بودند از

گرفـت و بـا باروهـاي بلنـد خـود از ديگـر        كه بخش نظامي شهر را در بر مـي  ژكهن د. الف
  ؛شد هاي شهر متمايز مي بخش

 ها محله. كه در كنار كهن دژ قرار داشتبود بخش اصلي و مسكوني شهر كه  رستانشه. ب

  .در اين بخش قرار داشتند نيز
اين بخـش در  . كه در درون ديوارهاي شهرستان و گاهي بيرون از آن قرار داشت بازارها. پ

  . خوانده مي شد» ربض«دوره اسالمي 

  .)10، 1353اشرف، (كه در حاشيه شهرها قرار داشتند  اكشتزاره. ت

اطالعات چنداني درباره زندگي شهري و نحوه مديريت شهر در دوران باستان در دسـت  
دانيم كه طبقه خراج گزار ساكن در شهرها بر اسـاس اصـالت خـانوادگي و     نيست و تنها مي

هـا بـه نـام حرفـه هـا و       هـا و خيابـان   كـوي «يافتنـد و   پيشه در محله هاي شهر استقرار مي
بـا توجـه بـه تمركـز گرايـي      ). 63، 1377پيگولوسكايا، (» معين ناميده مي شدندهاي  پيشه

حكومـت در  ي و بـه زيـر سـلطه     وار شديد حكومت ساساني، از ميان رفتن شهرهاي يوناني
رسد مديريت شهري در اين دوران از حوزه عمل و استقالل كـافي   آمدن شهرها، به نظر نمي

رخي از شـواهد بيـانگر وجـود نـوعي تشـكيالت مـديريت       با اين وجود ب. برخوردار بوده باشد
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شهرهاي ايالم، هگمتانه، شوش و پاسارگاد كه از شهرهاي بـزرگ  . شهري در گذشته هستند
  .  توانسته اند بدون وجود سازماني اداري توسعه يابند اند، نمي و پر رونق روزگار خود بوده

  دوره پس از اسالمدوره پس از اسالم..22--22

ششم ميالدي بـه همـراه خـود تغييـرات گسـترده اي را در       پذيرش اسالم در ايران در قرن
احمد . اقتصادي و از جمله در نحوه شهر نشيني پديد آورد -مختلف زندگي اجتماعي شئون

هـاي صـنفي و    اشرف زندگي شهري را در اين دوره  به چهار حوزه حكومت، مذهب، انجمـن 
ين حوزه ها افراد مختلفـي،  در هريك از ا). 24 اشرف، پيشين،( كند ميمحالت شهر تقسيم 

  :نمايش داده شده است 1-2ها و وظايفي را بر عهده داشتند كه در جدول شماره  نقش
  

  حوزه هاي زندگي شهري در دوره اسالمي: 1-2 شماره جدول
حوزه زندگي 

  شهري
  وظايف  بازيگران

  حكومت

  حاكم شهر
  كالنتر
  داروغه
  محتسب
  قضات

  حاكميت بر زندگي شهري
  اقتصادي- مور اجتماعيرسيدگي به ا

  انجام امور انتظامي و امنيتي
  رسيدگي به امور اصناف و حرف

  انجام امور قضايي

  انجام امور مذهبي و  آموزشي  روحانيون  مذهب

  اصناف
روسا و اعضاي 

  اصناف
  هاي صنفي و حرفه اي سازماندهي فعاليت

  كدخداي محله  محالت
  رسيدگي به امور اجتماعي و اقتصادي محله

  نجي مردم محله با حوزه حكومتميا
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  تعيين و وصول ماليات از محله
  تقسيم كارهاي عمومي  ميان اعضاي محله

  
اهميـت يافـت نقـش ديـن و     ين تحول نسبت بـه دوره پيشـين،   تر مهمدر اين دوره 

بـه عنـوان مكـان عبـادت و زنـدگي       مسـجد  .بـود  هاي ديني در جامعه شهري سازمان
مسـاجد  . كي از عناصر اصلي سـاختار اجتمـاعي شـهرها شـد    اجتماعي مسلمانان تبديل به ي
هاي اصلي دولتي و  هاي شهر همجوار با ساختمان ترين مكان شهرهاي اسالمي كه در مناسب

بازارها ساخته مي شدند، كاركردهايي را  مانند توليد و نشر دانش مذهبي، اطـالع رسـاني و   
  . كسب خبر انجام مي دادند

ي و امـور  يه بخش امور اجتمـاعي و اقتصـادي، امـور قضـا    به س» حكومت شهري«حوزه 
، »رئـيس و كالنتـر شـهر   «هريك به ترتيب بـر عهـده   مسئوليت انتظامي تقسيم مي شد كه 

  . بود» محتسب و داروغه«و » قاضي«
در حيـات شـهري از ويژگـي هـاي اساسـي شـهرهاي        »هاي صنفي انجمن«پيـدايش  

ناميـده  » 1گيلـد «صـنفي شـهرهاي اروپـايي كـه      هاي آنها در مقايسه با انجمن. اسالمي بود
تري داشتند اما قدرت اقتصـادي گيلـدها و    شدند، وظايف و كار كردهاي اجتماعي وسيع مي

تفاوت مهم ديگر آن بود كه . قدرت نظارت آنها بر امور حرفه اي بيشتر از اصناف اسالمي بود
صناف را حاكم شهر با توافـق  روساي گيلدها را اعضاي انجمن انتخاب مي كردند اما روساي ا

كاركردهاي  عمده اصناف شهرهاي اسالمي گردآوري ماليات . اعضاي صنف منصوب مي كرد
  .ها بود و به نمايندگي از طرف حاكم شهر وظايف اداري و مالي داشتند و تثبيت قيمت

                                                 
1. Guild 
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زندگي در  ،در اين دوره. بود» محله«اما چهارمين حوزه زندگي شهري در دوره اسالمي 

اساسا در قالب محالت مسكوني سامان يافته بود و شـهر در قالـب نظـام محلـه اي     «هرها ش
هـاي قـومي، نـژادي،     هـاي گـروه   گـاه  سكونت ،محالت). 41، 1382شيخي، (» عمل مي كرد

در شهرهاي بزرگ گاهي هر محله براي خود شـهري بـود   . ها بودند مذهبي و صاحبان پيشه
هـاي خـاص خـود را     ، بازارچه هـا، آب انبارهـا و گرمابـه   نيمه مستقل كه مساجد، نانوايي ها

به اين ترتيب بسياري از ساكنان محله نيازي به خروج از محيط كالبدي محله خـود  . داشت
محالت بـه تشـديد درون گرايـي     هم قومي، هم كيشي، هم صنفي و خودبسندگي. نداشتند

بسته و محالت ديگر براي هر محله براي اعضاي خود گروه خودي و . اي كمك مي كرد محله
همبستگي دروني شديد ميان ساكنان محله و افتراق . رفتند به شمار مي» گروه بيگانه«آنان 

هـا در شـهرها    ها سبب شده بود تا آنها جلوه گاه تضـادها و پراكنـدگي   و اختالف ميان محله
از نظـر   .سـاخت  مـي متفـاوت  عاملي كه شهرهاي ايراني را با شهرهاي اروپـايي  همان  ؛شوند

ماكس وبر براي تشكيل شهر به عنوان يك اجتماع كامل، يك سكونت گاه بايد داراي تسلط 
  :ص زير را داشته باشدبازرگاني بوده و خصائ -نسبي روابط تجاري

 ؛قلعه و حصار 

 ؛بازار  
 ؛دادگاه و قانون نسبتا مستقل  
 ؛يك نوع انجمن و همكاري نسبي 

  87، 1369ر،وب(استقالل نسبي و خود فرماني سياسي(. 

ين وجـوه تمـايز شـهرهاي اروپـايي از     تر مهمخود فرماني سياسي و اجتماع شهروندان از 
اسـت امـا شـهر     »سازمان سياسـي «شهر اروپايي از نظر وبر يـك  . شهرهاي آسيايي است
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بـر افتـراق ميـان    كه حيات محله اي . دهد ميرا تشكيل  »يا سازمان قبيله«آسيايي يك 

هويـت اجتمـاعي   «كمتر اجـازه مـي داد تـا    استوار بود، ي و اجتماعي هاي قومي، مذهب گروه
هـاي دينـي،    همبستگي درونـي شـديد نظـام   . فرما شود بر ساكنان آن حكم »مبتني بر شهر
گيري پيونـدهاي   شد و اجازه شكل اي مانع تشكيل نظام سياسي شهروندي مي قومي يا قبيله

  . را نمي داد 1»سرمايه اجتماعي اتصالي«اجتماعي فرا گروهي يا 
در اين ميان حاكمان شهري نيز بـا اسـتفاده از ايـن ويژگـي شـهرها بـا دامـن زدن بـه         

اسـتمرار حاكميـت خـود را بـراي داوري و برقـراري تعـادل ميـان         ،ها اختالفات ميان محله
دخالت در امـور داخلـي محلـه هـا      ،حاكميت شهري. كردند هاي ستيزه جو تضمين مي گروه
ه اصلي او از محالت، تامين مالياتي بود كه براي هر محلـه مشـخص شـده    كرد و خواست نمي
  . بود

تـامين امنيـت   «ين آن تر مهمبسته بودن محالت كاركردهايي را براي ساكنان داشت كه 
ورود و خروج غريبه ها محدوديت داشت و هرگونه عمل خـارج از روال معمـول   . بود »محله

و مراتـب   اي، سياسـي و اجتمـاعي ميـان قشـر هـ     هـاي اقتصـاد   با وجود تفاوت. مشهود بود
هاي فرهنگي و اعتقادي و نزديكي مكاني،  به علل سادگي زندگي، هماهنگي ارزش ،اجتماعي

از آن جـايي كـه    . وجـود داشـت   نميـان شـهر نشـينا    »همگوني و تجانس اجتماعي نسبي«
ود و تقريبـا در  جدايي مكاني يا جدايي ميان محالت اعيان نشين و فقير نشين بسيار كم ب«

» همه محالت شهر از غني و متوسط و فقير و عالم و عامل و تاجر و كاسـب پراكنـده بودنـد   
  .كردند محالت شهر به تجانس اجتماعي كمك مي) 84، 1361اشرف، (

                                                 
١.  Bridging Social Capital  بـه پيونـدهايي مـي كنـد كـه اعضـاي يـك گـروه         اين نوع سرمايه اجتماعي اشاره

سرمايه اجتماعي اتصالي يا پيوند زننده سبب مي شود تـا همكـاري هـا    . هاي ديگر برقرار كنند توانند با اعضاي گروه مي
  .توليد شود ،صورت گيرد و نفع مشترك ،ميان افراد در سطح باالتري از گروه اصلي كه به آن تعلق دارند
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خودمختاري سياسي نداشتند و تابع نماينده شهري شاه يعنـي حـاكم    ،شهرهاي اسالمي
در ايران، حـاكم بـراي ارتبـاط بـا مـردم شـهر از       . كرد يحاكم شهر را منصوب م ه،شا. بودند

كالنتر از مقامات محلي شهر بود كه . نام داشت» كالنتر«نهادي ميانجي سود مي جست كه 
. كرد نقش واسطه  ميان مردم و دستگاه حكومت را داشت و تحت فرمان حكومت فعاليت مي

پيشـه وران و مـردم محـالت شـهر      توان نماينده منافع مستقل كسـبه و  از اين رو او را نمي
در مواقعي كه  قدرت حكومت كاهش مي يافت، يعني در دوران هرج و مرج، قدرت . دانست

در مـواردي نيـز   . گرفته انـد  شد و گاهي خود حكومت شهر را در دست مي كالنتران زياد مي
  ). 26، 1353اشرف، (كردند  اعالم استقالل مي ،كالنتران قدرتمند
. شـد  عموال موروثي بود و به اعضاي خانواده هاي سرشناس شهر واگذار ميمقام كالنتر م

كالنتـر  . در شهرهاي بزرگ چند كالنتر براي رسيدگي به امور عمـومي شـهر وجـود داشـت    
. گرفت داشت و مورد وثوق اهالي شهر قرار مي بايست مشروعيت و مقبوليت اجتماعي مي مي

  . كل و نا ممكن مي شددر غير اين صورت انجام وظايف كالنتري مش
هر صنف با كمك ريش سفيدان و نحـوه   »تعيين سهم مالياتي«كالنتر ين وظيفه تر مهم

ميالدي از ايران ديدن كرده اسـت در سـفرنامه اش    17كمپفر كه در قرن . گردآوري آن بود
كوشـد كـه زحمـات و كارهـاي مشـكل بـه صـورت         او مي«: نويسد در باره وظايف كالنتر مي

از آن گذشـته  . ها اجحاف نشود بين همه ماليات دهندگان تقسيم شود و به بعضييكنواخت 
كالنتـر  ). 164، 1365كمپفـر،  (» كوشد كه عوارض و ماليـات هـا را وصـول كنـد     كالنتر مي
هاي گمارش ريش سفيدان اصناف و كدخدايان محـالت   هاي استاد كاري و فرمان گواهينامه

  . را نيز صادر مي كرد
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اسالمي وظيفه مديريت محله ها دوران ند كه در شهرهاي بودساني ت ككدخدايان محال
كه مديريت  دهد ميصدور فرمان انتصاب آنها از سوي كالنتر شهر نشان . را بر عهده داشتند

با ايـن وجـود    . نقشي در انتخاب مدير محله خود نداشتند ،محله انتخابي نبوده و مردم محله
حـاكم و كالنتـر در   . اي محتـرم محلـه انتخـاب مـي شـد     كدخدا بطور معمول از خانواده هـ 

خصوص امور مالياتي محالت بـا كدخـدا بـه سـبب آشـنايي او  بـا  اهـالي محلـه مشـورت          
ي متعلقه به محله و يا هزينه هاي ديگـر بـين   اكدخدا تالش مي كرد تا ماليات ه. كردند مي

كدخـدا  . كرد ه تقسيم مياو كارهاي عمومي را ميان افراد محل. اهالي سر شكن و وصول شود
با وجود آنكه بيشتر اوقات منصب كدخدا، از سـوي  «. ميانجي بين مردم و مقامات اداري بود

كرد و بـه صـورت    مقامات اداري شهر به رسميت شناخته مي شد، اما او حقوقي دريافت نمي
 اين منصب اغلب موروثي بود و گـاهي در طـي مـدت زمـان    . كرد افتخاري، انجام وظيفه مي

  ). 212، 1367سلطان زاده، (» ماند زيادي در يك خانواده باقي مي
كـرد و   از سويي به امور عمومي محله رسيدگي مي. كدخدا نقشي دوگانه بر عهده داشت

ايـن  . نسـبت بـه اهـالي محلـه بـود      »نماينده حاكميـت شـهر  «دار نقش  از سوي ديگر عهده
گام وظيفـه پاسـداري از حقـوق اهـالي و     هاي دوگانه در مواردي با يكديگر بويژه در هن نقش

از ايـن رو   .كردنـد  با يكديگر تعـارض پيـدا مـي    ؛مراقبت در وصول ماليات مورد ادعاي حاكم
اي نبود و به  تجربه، دانش و مقبوليـت اجتمـاعي در ميـان     انجام وظيفه كدخدايي كار ساده
  .  مردم و نزد حاكمان نياز داشت

هاي اسالمي از  ساز و كـار كدخـداي    شهرها سرزمينرسد در آن زمان عموم  به نظر مي
در مقاله خود دربـاره  ) 1382(شيخي . كردند ها استفاده مي محالت براي تمشيت امور محله

اي شهر در دوره اسالمي، نمونه هايي از اين پديده را در  شهرهاي مختلف ذكر  ساختار محله
  .تبيان شده اس 2.2كه خالصه آن در جدول شماره  كند مي
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مسجد، آب انبار، حمام، (تامين نيازهاي مشترك هر محله مانند بناها و فضاهاي عمومي 
در صورت نخست همكاري گروهي سـاكنان محلـه در    :به دو صورت انجام مي شد..) .بازار و

صـورت دوم،  . تامين هزينه و نيروي كار شرايط ساخت فضاهاي عمومي را فـراهم مـي آورد  
اعيان محله  بـراي تـامين هزينـه هـاي احـداث و سـاخت بناهـاي        اقدامات فردي بزرگان و 

در اين حالت، شخص احداث كننده بنا يا مجموعـه، در صـورت امكـان، بـراي     «. عمومي بود
تامين هزينه هاي مجموعه ساخته شده، موقوفاتي نيز براي آن قرار مي داد كه درآمـد آنهـا   

  ). 249سلطان زاده، همان، (» صرف مجموعه مي شد
تدار كدخدا در امور محله مطلقه نبود و تحت تاثير افراد ديگري همچون واليان دولتي، اق

ائمه جمعه، شيخ االسالم ها، كالنتران، ميراب ها، مباشران، داروغه ها، محتسـبين، روسـاي   
ها را نيز بايد از زمره افرادي » لوطي«. عشاير، تجار ثروتمند و مجتهدان برجسته قرار داشت

در «آنها زورخانه ها را اداره كرده يـا  . ه بر زندگي محله اي و امور آن تاثير داشتندقرار داد ك
زني  ها گشت دادند، در خيابان كردند، مراسم عزاداري هاي محرم را سازمان مي بازار داللي مي

با اين وجود برخي از آنها با ). 30آبراهاميان، همان، (» كردند و نگهبان حريم محله بودند مي
تهديدي براي محله خود  ،الي چون اخاذي، كشتن افراد و دستبرد به محله هاي همجواراعم

  .هاي پيرامون در مي آمدند و محله
بـود كـه كشـور را    هجـري  ها در قرن ششـم   ين اتفاقات اين دوران يورش مغولتر مهماز 

ديريت آن زندگي شهري و نحوه م بر ثيرات خود راأت ،اين اتفاقات. دچار خرابي و  ركود كرد
هاي رونق و اقتدار شـهرها و نظـام    هاي كشاورزي و تجارت، زمينه با كاهش فعاليت. شتگذا

اين اقتدار هم از بين رفت و قدرت نهادهاي  مـديريتي شـهر بـا ركـود      ،حمايت كننده مالي
  . مواجه شد
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 بـار با به قدرت رسيدن صفويه با توجه به ثبات نسبي پديده آمـده  پس از زماني طوالني 
امكان توليد و داد و ستد گسترده در كشور موجب به وجـود  . شهر نشيني رونق گرفتديگر 

آمدن شهرهاي آباد و ثروتمند، با جمعيتي فراوان و ساخت و ساز بناهـا و عمـارت هـاي بـا     
 را ي از فتـرت و رونـق  يهـا  با اين وجود زندگي شهري تا پايان دوران قاجـار دوره . شكوه شد
ن قرن نوزدهم همچون ساير نقاط خاورميانـه، رئـيس اجرايـي شـهر يـك      تا پايا. سپري كرد

يك نظامي برگزيده از جانب او به عنوان حكمـران بـا وظـايف و امتيـازات      "شاهزاده يا غالبا
البته قسمت اعظم امـور  . بود) به استثناي تكيه زدن بر مسند قضا در محاكم شرع(نامحدود 

بـود كـه انتصـاب آنـان در اختيـار       »محتسب«و  »يقاض«شهر به عهده دو دستيار او يعني 
  .حكمران بود
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  نحوه مديريت محله اي در شهرهاي دوره اسالمي: 2-2 شماره جدول
نام 

  كشور/شهر
  نقش  وظايف  نحوه انتخاب  نام مدير محله

/ فاس
  مراكش

  1مهتر محله

  پيشنهاد از سوي
  متنفذان محله

   تعيين و نصـب از
  سوي حكومت

   توافق عام ريـش
  دان محلهسفي

   ارتباط با حاكمان شـهر
 براي آگاهي از نظر آنها

  اطالع رساني به حاكمان
در مورد واكنش هـا و آراي  

 محله

  همــــاهنگي روال اداري
  امور

   ــاهاي ــط تقاض واس
حكومـــت و نيازهـــاي 

  مردم محالت
  ــكيالت ــد تشـ فاقـ

  اداري و سياسي

  2عريف/شيخ  سوريه
 نماينده محله  
 كارگزار حكومت  

   ــوص ــذاكره در خصـ مـ
حوه تقسيم و جمـع آوري  ن

  ماليات

   ــاهاي ــط تقاض واس
حكومـــت و نيازهـــاي 

  مردم محالت

  -   )پدر(4ابوا/3عقيل  يمن/صنعا

     حـل و فصـل اختالفـات
  كوچك محله اي

  جمــع آوري پــول بــراي
  امور ضروري محله

    انجام دادن امـور فـوري
محله مانند مراقبت از خطر 

  سيل، طوفان
 مراقبت از ورود غريبه ها  

  ــاها ــط تقاض ي واس
حكومـــت و نيازهـــاي 

  مردم محالت

  .64-63به نقل از شيخي،   Le Tournneau, Hourani, Serjeant: منابع

  

                                                 
1. Quarter Chief 
2. Arif 
3. Aqil 
4. Abwa 
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ين نقـش را در  تر مهماو . اي از اختيارات قضايي حكمران به محتسب تفويض مي شد پاره
امـا اجـازه   . ست بالدرنگ بـه مجـازات متخلفـان اقـدام كنـد     توان مياداره امور شهر داشت و 

از جمله وظايف محتسب نوعي نظارت بر امـر  . هاي مقرر در قانون شريعت را نداشت مجازات
توسعه شهر نظير رسيدگي به شكايات مربوط به تجاوز به حدود ملك همسايه يا پيشرفتگي 

  . تيرها از ديوارهاي خارجي و نيز تامين آب و مرمت حصار شهر بود
اظر بر مي گزيد كه عمـال حكـومتي   محتسب از هر صنف يا حرفه دستياراني به عنوان ن

اينان در بررسي اوضاع كسب و كار بازار، مشاوران محتسب بـه شـمار   . در اخذ ماليات بودند
مي رفتند و مسئول نظارت بر پيشه وران بودند تـا وظـايفي را كـه دولـت بـه آنـان محـول        

اختيـارات  . هاي آييني، به درستي انجام دهنـد  كرد، نظير تامين خدمات نظام و مناسبت مي
محتسب در ايران تا قرن هفدهم بدون تغيير بـاقي مانـد و در ايـن زمـان بعضـي از وظـايف       

داروغـه از زمـان صـفويه بـا همـان      ). 1381مـدني پـور،   (سپرده شد  »داروغه«محتسب به 
داروغه تحت نظر حكومت و . اختيارات و وظايف محتسب تحت فرمان حاكم مشغول كار شد

امـوري  . جام كارهاي بلديه و مجازات امور خالفي ساكنين شهرها بـود كالنتر شهر مشغول ان
عملـه  «ناميـده شـد و كاركنـان آن    » احتسـابيه «كه داروغه انجام مي داد در عهد ناصـري   

آنان عهده دار پـاكيزگي و تنظيـف كوچـه و خيابـان و مجـراي آبهـا       . نام گرفتند» احتساب
  .)1369نجمي، (گرديدند 

  :هاي مديريت شهري در دوران اسالمي به شرح زير است گي ين ويژتر مهمطور خالصه ه ب
 ؛عدم دخالت حكومت در امور داخلي محالت 

 ؛انتصاب مديريت محله از سوي حاكم 

 فاقد مشروعيت دمكراتيك؛  
 اعي مبتني بر توافق؛داراي مشروعيت اجتم  
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 ت منزلت خانوادگي كالنتر و كدخدا؛اهمي 

 ردم محله؛ش ميانجي حكومت شهري و مايفاي نق 

 رسيدگي به امور عمومي محله؛ 

 زوكارهاي رسمي براي اعمال مديريت؛فاقد سا 

  يتمسئولافتخاري بودن.  
سنتي در نبود نهادهاي منتخب شهروندان براي اداره امور و نبود يـا  و در زندگي شهري 

سازوكاري براي رفع نيازهاي عمومي  اهـالي   ،اي ضعف روحيه برادري شهري، مديريت محله
گونـه كـه ايـن بررسـي كوتـاه نشـان        همان. حله و حلقه ارتباط آنها با حكومت شهري بودم

نشاني از نهاد دمكراتيك اداره امور شهري نظير آن چه كه براي مثال در شـهرهاي   ،دهد مي
  . در شهرهاي ايران به چشم نمي خورداروپايي با عنوان انجمن شهر وجود داشت، 

  طهطهمديريت شهري در عصرمشرومديريت شهري در عصرمشرو. . 33--22

 1285(پيشينه نهادهاي رسمي براي اداره امـور شـهر بـه چنـد دهـه پـيش از مشـروطيت        
در . گردد به  دوران سلطنت ناصرالدين شاه  قاجار باز مي) ميالدي 1906خورشيدي برابر با 

بـه ظـاهر تحـت تـاثير     » احتسابيه«براي اولين بار سازماني رسمي تحت عنوان  ،آن دوران
  . وپايي ناصرالدين شاه تشكيل شدمشاهدات نخستين سفر ار

سامان دادن به امور اصناف، رسيدگي به امور عمـومي شـهر و    سازمانيف عمده اين اوظ
نظارت بر حسن رفتار شهروندان و تابعيت از حكام محلي از طريق اين نهاد، يعني احتسابيه 

كالنتر، كه در واقع در احتسابيه اداره امور روزمره و اجرايي شهر از سوي حاكم به عهده . بود
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اين نهـاد بـه هـدايت و سـازماندهي امـور       چارچوبشد تا در  مدير احتسابيه بود، سپرده مي
  . اجرايي شهر بپردازد

هر يك از ايـن ادارات  . بود» تنظيف«و » احتساب«احتسابيه در تهران داراي دو شعبه 
گــر بــه نــام اداره پــس از زمــاني يــك اداره دي. اي مــامور و فــراش در اختيــار داشــتند عــده

براي آب پاشي و » سقا«اي  شعبه نظافت نيز عده. نيز ضميمه اداره تنظيف شد» روشنايي«
در حدود يكصد راس االغ و قاطر براي خاكروبه كشي در اختيار داشت كه در مواقع ضروري 

خانـه و ادارات   هاي پيرامون عمارت سلطنتي را با مشك، آب پاشي كرده و زباله حرم خيابان
  .ها به خارج شهر مي بردند دولتي را به وسيله اين االغ

احتسابيه نهادي كامال حكومتي محسوب مي شد و منابع مالي خود را از دولت دريافـت  
از اين رو در اداره آن منابع محلي يعنـي عوارضـي كـه هـر شـهروند بـراي تـامين        . مي كرد
ت احتسابيه نيز از ناحيه شاه منصـوب  مقاما. هاي اداره امور بايد بپردازد، جايي نداشت هزينه

در نتيجه مديريت شهري از ويژگي انتخابي بودن مديريت محلي و . شدند و تابع او بودند مي
  . مردم بي بهره بود ياتكاي آن به آرا

ادغام شد و مـديريت محلـي بـا    » پليس«هاي بعد در تشكيالت جديد  احتسابيه در سال
پليس . تشكيل شد» ه جليله پليس دارالخالفه و احتسابيهادار«قدرت انتظامي پيوند خورد و 

عالوه بر پيشگيري از جرم جنايت وظايف ديگري، از جمله كمك رساني هنگام سانحه، منع 
.  را برعهده داشـت  و تنبيه الواطي، مستي، قمار و فحشا و همچنين رسيدگي به نظافت شهر

قـوانيني  . ا از آلودگي محفوظ بماندهاي شهر را سرپرستي كند ت پليس وظيفه داشت راه آب
در وهله اول اطفال از انداختن سنگ يا چيز ديگـري بـه   . هم براي عبور و مرور وجود داشت

دوم بـه چـارواداران دسـتور داده شـد كـه      . تراموا يا دشنام دادن به مسافران قـدغن شـدند  
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. م حركـت دهنـد  چارپايان خود را به جاي اينكه گله وار رها كنند در يك خط به دنبـال هـ  
. براي عبور پيادگان به دكاكين دستور داده شد كه بساط خود را از رهگذر پيادگان فرا ببرند

به طوافان يا فروشندگان دوره گرد نيز دستور داده شد كه از فروش كاال در بـازار خـودداري   
و خورد كه  پليس هنگام بروز نزاع و زد .)1366فلور، ( كنند، زيرا مانع عبور و مرور مي شوند

ايـن  . زياد بود و بيشتر اوقات در كوچه و خيابان روي مي داد، طرفين دعوا را صـلح مـي داد  
  ). 1376اتحاديه، (بود مؤثر نقش پليس بسيار قابل توجه و 

پيدايش مـديريت محلـي مـدرن بـه معنـي سـازماني بـا پشـتوانه قـانوني و حقـوقي و            
مجلـس  «گذاري ايران يعنـي   ستين نهاد قانونمندي از عناصر دمكراتيك، با تشكيل نخ بهره

قاعده رفتاري كه «قانون به عنوان  ،تا پيش از فرمان مشروطيت. همزمان است» شوراي ملي
گيـدنز،  (» شـود  توسط مرجعي سياسي برقرار گرديده و به وسيله قدرت دولت حمايـت مـي  

نظام اهميت داشت آنچه در اين . در نظام سياسي و اداري ايران وجود نداشت) 803، 1374
وجــود «. هــاي صــادره از ســوي شــاه بــود كـه همگــان موظــف بــه انجــام آن بودنــد  فرمـان 
لوي برول، (» مستلزم برپايي يك دستگاه تخصصي است كه آن را تهيه و تنظيم كند...قانون

تا زماني كه مجلس شوراي ملـي تشـكيل نشـده بـود، جامعـه ايـران       از اين رو  .)60، 1370
  . نبودگذاري  صصي قانوندستگاه تخصاحب 

هاي خود سرانه شده و همگان بـويژه   گيري اهميت قانون در اين است كه مانع از تصميم
ايـن  (ام مـي هنـد   جـ گيرنـد و اعمـالي كـه ان    مقامات اداري مكلف اند در تصمياتي كه مـي «

تصميمات و اعمال خواه ناظر به شخص يا اشخاص معين باشد، مانند تصـميمات انفـرادي و   
قوانين و مقـررات  ) و خواه ناظر به عموم، مانند آيين نامه ها و بخشنامه هاي اداري.. ام واحك

به اين ترتيب پذيرش قانون بـه عنـوان   ). 425، 1373طباطبائي موتمني، (» را رعايت كنند
هـاي اساسـي بـراي محـدوديت قـدرت حكـام        تواند يكي از گـام  قاعده رفتارهاي رسمي مي
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هاي توسعه سياسـي در   كه مي توان آن را به عنوان يكي از شاخص وضعيتي. خودكامه باشد
هاي دولت و مردم را بيان كـرده و قواعـد تعامـل     قانون حدود حقوق و مسووليت. نظر گرفت
  . هاي مختلف جامعه را در قالب مقررات و آيين نامه مشخص مي سازد ميان بخش

در طول تاريخ ي نخستين بار برا ،پس از صدور فرمان مشروطيت و تصويب قانون اساسي
مـان شـاه و   فتگ«امري كه در چـارچوب   ؛دشتوجه  »حقوق مردم«به موضوع سياسي ايران 

 »حقـوق سياسـي مـردم   «نخستين قانون اساسي به اموري چـون  . جايگاهي نداشت »رعيت
ايـن  . بـود  »حق شركت در انتخابات و انتخاب شـدن «پرداخت كه يكي از نمودهاي بارز آن 

آن را از منظـر حقـوقي   » قـانون بلديـه  «ح محلي نيز به رسميت شناخته شـد و  حق در سط
  . تبيين كرد

دانست كه بر اسـاس  » انجمن هاي ايالتي و واليتي« توان مينخستين شوراهاي كشور را 
در نخسـتين دوره مجلـس   . شـدند  متمم قانون اساسي مشروطه تشكيل مي 93تا  90اصول 

  :الت و واليات قوانين زير به تصويب رسيدندشوراي ملي براي اداره امور ايا
 ماده 122قمري در  1325ربيع الثاني  20قانون انجمن هاي ايالتي و واليتي مصوب  . أ

 ماده  108قمري در  1325ربيع الثاني  20قانون بلديه مصوب   . ب

 432در  1325ذيعقـده   14واليات و دستورالعمل حكام مصـوب   قانون تشكيل اياالت و  . ت
 ماده 

انجمن هاي ايالتي و واليتي بيشتر در روي كاغذ حيات داشتند و در تمامي  ،جودبا اين و
در مناطقي هم كه اين انجمن ها تشكيل شدند عملكـرد خـوبي   . نقاط كشور تاسيس نشدند

: را شامل اين موارد مي داندمسئله داليل اين  ،سنجابي. نداشتند و كارشان به انحالل رسيد
يالتي و واليتي از قوانين كشورهاي خـارجي، عـدم تطـابق ايـن     هاي ا اقتباس قانون انجمن«

قوانين با احتياجات و مقتضايات كشور، عادت نكردن مردم به اداره امـور محلـي بـه وسـيله     
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» نمايندگان خود و در نهايت عدم آشنايي و اعتقاد مامورين دولت به مقررات و سبك جديد
  ).75: 1334سنجابي، (

 1286در  ســال » قــانون بلديــه«لــي شــهري بـا عنــوان   نخسـتين قــانون مــديريت مح 
اين قانون رياست امـور بلديـه   .  به تصويب رسيد) قمري 1325ربيع الثاني  20(خورشيدي 

. منتخـب اهـالي بـود   ) شـهر (او رئيس انجمن بلـدي  . را بر عهده كالنتر گذاشت) شهرداري(
بـود كـه در برخـي     2آن فرانسـوي   معـادل انگليسـي و   1مـايور كالنتر برابر فارسـي مفهـوم   

ران اگـذ  نخسـتين قـانون  . ها بويژه در اروپا، رياست عاليه شهرداري را برعهـده دارد  شهرداري
قانون اساسي و قانون بلديه را از تجربه فرانسوي و بلژيكي گرته برداري كردنـد و ايـن    ،ايران

 چرا كه ،پايه هم نبود اين برابر گزيني بي. التين شد »ميور«گونه بود كه كالنتر فارسي برابر 

تـر، برتـر، واالتـر،     به معنـاي بـزرگ   » 3ميجر« هردو مشتق ازواژه هاي انگليسي و فرانسوي 
كالنتـر هـم در زبـان    ). 503، 1378آريان پـور،  ( ارشد، مافوق، بزرگ، كالن و عمده هستند

مقـامي   از منظر تاريخي نيز كالنتر ).  980، 1363عميد، (دهد  تر را مي فارسي معني بزرگ
. در مديريت شهري سنتي ايران بود كه تا حدودي وظايف شهردار امروزي را بر عهده داشت

مقام كالنتر باقي  ،ايران است هاي سنت و مدرنيته در در دوران قاجار كه آغاز هنگامه چالش
بود، اما رفته رفته از اهميت آن كاسته شد تا آنكه با نوسازي اداري در اوايل قرن خورشيدي 

امـا در   ،ن قانون بلديه ايران بار ديگر مقـام كالنتـر را احيـا كـرد    ينخست. اضر از ميان رفتح
انجمن «رئيس  ،كالنتر جديد. ظرف و محتوايي جديد كه با گذشته تاريخي آن فاصله داشت

انجمنـي كـه    ؛نقشي در انتخاب او نداشت ،منتخب مردم شهر بود و دستگاه حكومت »بلديه

                                                 
1. Mayor 
2. Maire 
3. Major 
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هاي فراوان براي اداره امور شهر به آن بخشيده بود و  هيچ  قدرت ،روطهقانون بلديه عصر مش
  .نهادي قدرت انحالل آن را نداشت

  قانون بلديه و وظايف انجمن بلديهقانون بلديه و وظايف انجمن بلديه. . 11--33--22

  :عناوين فصل پنجگانه آن عبارت بودند از. ماده داشت 108فصل و  5قانون بلديه 
  ؛قواعد كليه: فصل اول
  يه؛در تشكل انجمن بلد: فصل دوم

  سوم، ترتيب و وظايف انجمن بلديه؛فصل 
    ؛اداره بلديه: فصل چهارم
  . در باب مستخدمين بلديه: فصل پنجم

اختصاص دو فصل از پنج فصل قانون به انجمـن بلديـه نشـان دهنـده اهميـت محـوري       
قانون مذكور سـازمان مـديريت محلـي شـهري را تركيبـي از      . بلديه بود انجمن در ساختار 

اين قانون به تفصـيل بـه بيـان موضـوعاتي ماننـد      . دانست ه و شعب جزو آن ميانجمن بلدي
چگونگي انتخاب اعضا  و تعداد آنان، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان 
از انتخاب، ترتيب انتخاب اعضاي انجمن نظارت و تعداد آنان و چگـونگي اداره آن، پرداختـه   

نه شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شـوندگان ايـن اسـت كـه     نكته قابل توجه در زمي. بود
آنهـا بايـد    ،قانون 12بر اساس ماده . قانون واجدان شرايط را محدود به تمكن مالي كرده بود

  :داشتند شرايط زير را مي
سال، دادن ماليات يا داشتن خانه و مستغالت يا اراضي در محدوده شهر  21حداقل سن 

  .ار و در شهرهاي كوچك سيصد تومان ارزش داشته باشدكه در شهرهاي بزرگ هز
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 ،خـود  15به نفع مردان داشت و بـر اسـاس مـاده     »جهت گيري جنسيتي«قانون بلديه 
زنان را در كنار اشخاص معروف به ارتكاب قتل و  سرقت، مجازات ديدگان  قانوني  به سبب 

مان از انتخاب قرار داده جنحه و جنايت، ورشكستگان و اشخاص خارج از رشد در زمره محرو
محدوديت حق راي به مردان دارا البته اختصاص به ايران نداشت و در بيشتر كشورهاي . بود

بلكـه اكثريـت جمعيـت     ،اروپايي نيز حق راي محدود به اقليتي ثروتمند بود و نه تنها زنـان 
گـاهي و  اي كه شدت آن بـا پيشـرفت تـدريجي آ    مساله ؛از حق راي محروم بودند نيز مردان

  . مساوات طلبي اجتماعي و با گسترش حق راي همگاني كاسته شد
فصل سوم قانون، زمان تشكيل انجمن بلديه را يك هفته پس از انجـام انتخـاب    60ماده 

زمان عضـويت چهـار سـال و     64و  62بر اساس مواد . اعضاي انجمن بلديه تعيين كرده بود
اي دمكراتيـك از ميـان اعضـا و بـا      بـا شـيوه  رئيس انجمـن  . فعاليت در انجمن افتخاري بود

هاي ايالـت   صدور حكم رئيس انجمن پايتخت و كرسي 69ماده . اكثريت آرا انتخاب مي شد
هاي بلديه شـهرهاي ديگـر را از طـرف وزيـر      منرا از طرف شاه و روساي انج) استانمراكز (

  . تعيين كرده بود) كشور(داخله 
انجمن بلديه وظـايف متعـددي   . من تعيين كرده بودوظيفه براي انج 21قانون،  70اده م

انتخـاب اجـزاي بلديـه و    «در حوزه اداري و مالي  شـهرداري،  . در حوزه هاي مختلف داشت
» مداقـه عمـل در بودجـه بلديـه    «و » تعيين مقرري براي مستخدمين بلديه«، »مستخدمين

تعيـين و  «، »نقـدي تبديل عوارض جنسي بـه  «انجمن به وظايفي مانند . برعهده انجمن بود
تعديل نرخ گوشت و نان و ساير ارزاق و ميزان اجرت كالسكه هـاي كرايـه و ترامـوا و سـاير     

نيـز  » تعيين محلـي بـراي سـپردن و نگاهـداري اطفـال و مجـانين      «و » اسباب حمل و نقل
  .پرداخت كه در حوزه خدمات شهري قرار داشتند مي
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برخـي از  . بيـان شـده بـود    88تـا   85ارتباط ميـان انجمـن بلديـه و حكومـت در مـواد      
تعديل و «، »تعيين قيمت اراضي شهر كه يا فروخته يا ابتياع شود«قراردادهاي انجمن مانند 

، »تغيير در نقشه شهر و ترتيب نقشه هاي جديده«، »تسهيل نرخ نان و گوشت و ساير ارزاق
كـه در   -رات خيريـه تمامي دستور العمل هايي كه انجمن بلديه بـراي ادارات بلديـه و ادا  «و 

برخي ديگـر كـه اهميـت    . بايد به امضاي حاكم مي رسيد» ترتيب مي دهد -اداره شهر است
به خرج شهر، كوچه ها و پياده روهـا  «، »تسخير عوارض جنسي شهر«بيشتري داشت مانند 
، »هـا  داشتن مستحفظين حريق و تنظيفات بلديه و ترتيب زير آب سازي را پاك كردن و نگاه

هايي راجعه  ترتيب دستورالعمل«و » ...هايي كه از طرف شهر مي شود ضات و ضمانتاستقرا«
» به ادارات خيريه و حفظ اموال غير منقول شهر در پايتخت و كرسي هاي ايـاالت و واليـات  

نهـادي كـامال    ،دهد كه انجمن اين بخش از قانون نشان مي. امضاي وزير داخله را نياز داشت
و مقامات حكـومتي مـي توانسـتند بـا تصـميمات مهـم انجمـن         مستقل به شمار نمي رفت

  . مخالفت كرده و آنها را وتو نمايند
اين قانون وظيفه وضع قواعد و مقـررات در بـاره موضـوعاتي ماننـد بهداشـت و       90ماده 

انجمـن بلديـه   «بر اسـاس ايـن مـاده    . نظافت و ايمني شهري را بر عهده انجمن گذارده بود
سـاختن   ي در مـورد هـاي  الزم را در باب تنظيفات كوچه ها و دستورالعملتواند كه قواعد  مي

ها و پاكيزگي مجاري و اقدامات  حفظ الصحه و ضـد عفونـت و تميـزي     ها و ناودان پشت بام
  . »ها و اقدامات ضد حريق و حفظ و حراست اهالي از مواد محترقه و غيره ترتيب نمايد ميدان

بود كه اداره بلديه تحـت رياسـت رئـيس انجمـن بلديـه      قانون بلديه مقرر نموده  3ماده 
قانون مذكور رئيس انجمن بلديه را به عنوان رئيس بلديه يا كالنتـر   ،بنابراين. باشد» كالنتر«

قانون همچنين مقرر كرده بود كه كالنتر يك نفـر از اعضـاي اداره بلديـه را بـه     . شناخت مي
كـه بـه حكـم وزيـر داخلـه       -معاون. اب كندانتخاب انجمن بلديه به عنوان معاون خود انتخ
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اما حق بازرسي و و  شد در هنگام غيبت يا بيماري كالنتر قائم مقام او مي -استقرار مي يافت
توانسـت هرگـاه در    او مي. رسيدگي به اداره بلديه و ادارات مربوط به آن در اختيار حاكم بود

.  بيند به اداره بلديه اخطـار دهـد   ا ميه اعمال اداره بلديه مواردي خالف قاعده و دستورالعمل
قـانون ايـن موضـوع را    . رساند در صورت بي توجهي بلديه، حاكم موارد را به اطالع بلديه مي

هم پيش بيني كرده بود كه در صورت هم راي شدن انجمـن بلديـه بـا اداره بلديـه، حـاكم      
خله براي اداره بلديه الزم اگرچه حكم وزير دا. را به وزير داخله تقديم كندمسئله توانست  مي

تشـكيل نشـده، بـه    » ديوانخانه ادارات«ولي انجمن بلديه مي توانست مادامي كه  ،االجرا بود
  .كميسيوني مركب از اعضاي مجالس  شوراي ملي و سنا، با تعداد مساوي شكايت نمايد

هتـر امـور   داد تا بـراي اداره ب  قانون بلديه اين حق را به انجمن بلديه مي 100و  99مواد 
زيـر نظـر بلديـه و     بايـد ها  تمامي اين كميسيون. هاي اجرايي تشكيل دهد شهري كميسيون

ها با اعضاي اداره بلديه  البته رياست كميسيون. كردند هاي بلديه رفتار مي موافق دستورالعمل
. اما در صورت نياز، امكان انتخـاب رئـيس از خـارج بلديـه در قـانون فـراهم شـده بـود         ،بود

قانون، كالنتر، معاون كالنتر، اعضـاي اداره بلديـه و منشـي ايـن اداره را      104ين ماده همچن
حكـم مسـتخدمان    ،جزو مستخدمان دولت محسوب كرده و در ترفيع رتبـه و سـاير حقـوق   

سـال بـود و در صـورت اسـتعفا،      4مدت خدمت اين افـراد  . شان مي شناخت دولتي را براي
هاي اياالت منوط به اجازه شاه و در شهرهاي متوسط و  يانفصال كالنترها در پايتخت و كرس

  . كوچك و همچنين معاونين كالنترها بطور كلي به اجازه وزير داخله بود
نكته قابل توجه و جالب ديگر در اين قانون آن بود كه كالنتر و كاركنان بلديه بايد نشان 

و معاون او و اعضاي اداره بلديه كالنتر «: كرد مقرر مي 106ماده . اي مي داشتند و لباس ويژه
ها جزو آن، عالمتي موافق نقشـه و نمونـه كـه بـه امضـاي همـايوني        و اجزاي دوائر و انجمن

  . »رسيده خواهند داشت و ملبوس معيني به ترتيب مخصوص به آنها داده مي شود
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رسد با وجود نقدهايي كه امـروز مـي تـوان بـر ايـن قـانون ماننـد         در مجموع به نظر مي
داشت، اما با درنظر گرفتن شرايط آن روز جامعه ايران، .. .گيري جنسيتي مردساالرانه و هتج

ضمن آنكه هيچ نهادي نمي توانسـت انجمـن بلديـه را منحـل     . اين قانون مترقي و نوآور بود
بـراي داشـتن   . قدرتي كه شوراي اسالمي شهر در زمان حاضر  از آن بهره منـد نيسـت  . كند

يـر   ط آن روز ايران، تنها كافي است اشاره شود كه بنا بـه احتسـاب بـاري   دركي بهتر از شراي
سال و ميانگين  30ميليون نفر و اميد به زندگي كمتر از  86/9در آن دوره، جمعيت كشور «

هـاي   درصد جمعيت شاغل، به كشاورزي و فعاليت 90. سال بود 25سني جمعيت در حدود 
رده فروشي و خدمات عمومي و خصوصـي مشـغول   وابسته به آن اشتغال داشت و بقيه به خ

اي مكتب خانـه و   درصد جمعيت بي سواد و به غير از تعداد قابل مالحظه 95بيش از . بودند
مدرسه ابتدايي جديـد و   21معدودي كالس كه از سوي مبلغان مسيحي اداره مي شد، تنها 

  ). 304، 1363باري ير، (» يك دبيرستان دركشور وجود داشت
اسب يك قانون و دستيابي به اهدافي كه منظـور قـانون گـذار بـوده، هنگـامي      تحقق من

 1286قـانون بلديـه سـال    . اجتماعي الزم فراهم باشـد  -ميسر خواهد بود كه بستر اقتصادي
گـاه تحقـق كامـل نيافـت و      خورشيدي با وجود نوآوري به سبب شرايط جامعه ايـران هـيچ  

شـرايط نـاگوار اقتصـادي،    . ور محدود گرديـد تشكيل انجمن به تهران و چند شهر بزرگ كش
هاني اول و بازماندن انقالب مشروطه از رسيدن به جاجتماعي  و سياسي ايران پس از جنگ 

خرابي هاي ناشـي از جنـگ و قطـع روابـط     «. اهدافش، اوضاع نامساعدي به وجود آورده بود
. كشـور گرديـد   بازرگاني، ضعف دولت مركزي و ساير معضالت باعث خرابي وضـع اقتصـادي  

خزانه كشور تهي بود و تجارت خارجي و داخلي يا شديدا محدود و يا بطور كلي قطـع شـده   
قيمـت نـان و سـاير    . هاي زير كشت و تعداد دامها بـه مقـدار زيـاد كـاهش يافـت      زمين. بود

كـرد و   كاالهاي مصرفي چند برابر گران شد و بازار احتكار رواج پيدا كرد، گرسنگي بيداد مي
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جمعيت ايران كم شد و بعضي از نواحي ايران به . ري تيفوس و ساير امراض شيوع يافتبيما
  ). 28، 1356ايوانف، (» مبدل گرديد ينقاط غير مسكون

نظر سياسي، به واسطه ضعف دولت مركزي در اياالت، نيروهاي گريز از مركز قـومي و   از
ر نيروهاي نظـامي انگلـيس در   استقرار و حضو. اي كشور را با خطر تجزيه مواجه كرد منطقه

اوضاع از فقدان وحدت ملي، «. مناطق مختلف كشور، استقالل و حاكميت ايران را از بين برد
تضاد سياسي، آشفتگي و فقر اقتصادي، ناامني و فساد و بي لياقتي اداري حكايت مـي كـرد   

  ). 107، 1366كاتوزيان، (

  مديريت شهري در دوران رضاشاهمديريت شهري در دوران رضاشاه. . 22--33--22

ضـعف قـدرت دولـت    . ن سلطنت قاجار آشفتگي و هرج و مرج بر كشور حاكم بوداواخر دورا
كشـي و نافرمـاني    بـه همـراه گـردن    رهـاي خارجيـان در اداره امـور كشـو     مركزي، دخالـت 

در چنـين شـرايطي رضـاخان در پـي     . قدرتمندان محلي اوضاع نابساماني را پديد آورده بود
او از هنگام كودتا . هاي پرشتابي برداشت مبراي تصاحب قدرت گا 1299كودتاي سوم اسفند 

كه به رئيس الوزرايي رسـيد، در فاصـله پـنج     1302كه به وزارت جنگ دست يافت تا سال 
هاي گوناگون به سـرعت تحكـيم    موقعيت خود را در عرصه كابينه تشكيل شده در اين دوره،

سران و سربازان در ميان نمود و تمامي ارتش را به زير فرمان خود درآورد و با رسيدگي به اف
اي و بـر قـراري    اي و منطقـه  هاي عشيره سركوب شورش. اي بدست آورد آنان محبوبيت ويژه

در پي تصويب مجلس مؤسسان  1304 او در سال. ها موقعيت او را تحكيم كرد امنيت در راه
تـو  در دوره او در پر. مبني بر تغيير سلطنت از خانـدان قاجـار بـه پهلـوي، شـاه ايـران شـد       
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بـا اقـداماتي از جملـه بازسـازي و تشـكيل ارتـش نـوين، سـاخت         »  1نوسـازي « ي ها برنامه
آهن سراسري، تأسيس دانشـگاه تهـران، رواج    هاي جديد و راه هاي صنعتي، ايجاد راه كارخانه

آموزش نوين و تأسيس ادارات جديد، چهره مناطقي از كشور تا اندازه زيادي از نظر كالبدي 
زمينه مسائل شهري، عمده توجه دولت رضاشاه به تغيير ظاهر شـهرها بـويژه   در . تغيير كرد
براي نوسازي شهرها نخست نهادهاي اداري مناسب با قـوانين مختلـف از جملـه    . تهران بود

 17قوانين شهرداري، شهرسازي و ثبت امالك بوجود آمد، اين فرايندي بود كه در اين دوره 
يـك مشـاور    ،تهـران  ،1299در اكتبـر  «غـاز اصـالحات   براي آ. ساله به تدريج صورت گرفت

آمريكايي در زمينه حكومت شهري و يك مهنـدس آمريكـايي برنامـه ريـزي شـهري را بـه       
لغـو گرديـد و بـراي تمركـز      1286قانون بلديه مصوب  ).61: 1961بناني، ( »خدمت گرفت
 1309ه ديگري در سال قانون بلدي ،ها و تامين اعتبار مالي شهرداري ريزي برنامهبيشتر نظام 

اين قانون انتخاب شهردار و ساير اعضـاي شـهرداري را در اختيـار وزارت    «. به تصويب رسيد
  ). 162: 1343 رشديه،(» داخله قرار داد

تبصره داشـت و اگـر چـه توانسـت مشـكالتي از جملـه تـامين         3ماده و  8قانون جديد 
اما با تضعيف نقش  ،ا اندازه اي حل كنداعتبارات مالي ضروري براي اداره امور شهرداري را ت

هاي قانون بلديه مصوب مجلس شوراي ملي عصر مشروطه را در زمينـه   انجمن بلديه، آرمان
  . مشاركت شهروندان در اداره امور كمرنگ كرد

 شـود  ميرئيس اداره بلديه كه از طرف وزارت داخله معين «: ماده چهارم مقرر مي داشت
حات بلدي است كه از طرف دولت و انجمن بلدي تصـويب شـده   اجراي دستور اصال مسئول
انجمن بلدي هر  «: قانون به وضعيت نمايندگان و وظايف انجمن پرداخته بود 5ماده . »باشد

                                                 
1.  Modernization 
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محل از نمايندگان طبقات تجار و اصناف و مالكان اعم از مالكان مستغالت و مالكان امـالك  
ي انجمن بلدي در پايتخت و ساير شهرها و عده اعضا. آن شهر و يا قصبه تشكيل خواهد شد
شـرايط انتخـاب كننـدگان و    . نفر خواهـد بـود   12تا  6قصبات بر حسب مقتضيات محلي از 

انتخاب شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدي اعضاي انجمن و ساير  وظـايف آنهـا مطـابق    
عـين   م ،نظام نامه اي كه به تصويب كميسيون داخلـه مجلـس شـوراي ملـي خواهـد رسـيد      

  . »گرديد
 »عـوارض محلـي  «اجازه وضع  ،تنها موضوع روشن اين قانون در مورد انجمن هاي بلدي

هـاي بلـدي اجـازه     مجلس شوراي ملـي بـه انجمـن   « اين قانون 6بر اساس ماده . به آنها بود
دهد كه براي تامين مصارف بلدي هر محل راجع به تنظيفـات و روشـنايي و تعميـرات و     مي

طـرز وضـع عـوارض    . معارف بلدي و امثال آن عوارض محلي وضع نمايد احتياجات صحي و
مزبوره به اين نحو خواهد بود كه انجمن بلديه هر محل، عوارضي را كه براي تـامين مقاصـد   

اند توسط رئيس بلديه محل به وزير داخله پيشنهاد خواهـد نمـود   د مذكوره در فوق الزم مي
  . »را گذارده خواهد شددولت به موقع اجهيئت كه پس از موافقت 

. اقدامات دولت در زمينه مسائل شهري سبب شد كالبد شهرها تغييـرات فراوانـي بيابنـد   
ها و ميادين جديـد و تعـريض    ين تغيير كالبدي شهري در اين دوره پيدايش خيابانتر مهم«

 »ش را در دگرگوني سيماي شهر اجراكـرد قترين ن هاي قديمي بود، تحولي كه اساسي خيابان
ي توسـعه  ها برنامهدخالت دولت در مديريت شهري و اجراي ). 28 :1371 سعيدي رضواني،(

شهري با  استفاده از قدرت مالي و نظامي دولت بدون توجه به ساختارهاي سنتي اداره امور 
 »نظــام قــديمي محليــهمســئوالن كالنتــران شــهري، كدخــداها و ديگــر «موجــب شــد تــا 

  . نداز ميان برو) 178آبراهاميان، (
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حكومت رضاشاه ساز وكارهاي مشاركت شهروندان در اداره امور  ،از منظر توسعه سياسي
شهرها محصول عصر مشروطه را از ميان برد و با ايجـاد نظـام سانسـور و خفقـان، آزادي را     

شهرداري در ايـران تاسـيس    136 ،ساله او 16با اين وجود در دوران حكومت . سركوب كرد
اين رقـم بـه   . شهرداري تاسيس شد 8 ،طور متوسط در هر ساله اني بدر اين فاصله زم. شد

حتـي در منـاطقي كـه     ،خوبي نمايشگر رشد شهرنشيني و توجه دولت به تاسيس شهرداري
نبود نهادهاي مشاركتي سبب شـد تـا پيونـد ميـان      .نداشتند، استشباهت چنداني به شهر 

. پديد نيايـد  ،كراتيك جمعي استمردم و مديريت محلي كه شرط الزم موفقيت نهادهاي دم
اي كه بوالرد در خاطرات خدمت خـود بـه عنـوان وزيـر مختـار       به نكته توان ميبراي نمونه 

خورشيدي در مورد مديريت محلي در ايران ذكـر   1320هاي دهه  انگليس در نخستين سال
آمـد سـري بـه     مـن هـر موقـع فرصـتي بدسـت مـي      « : نويسـد  او مـي . ، اشاره كـرد كند مي
در ايـن نقـاط يكـي از    . زدم هاي مختلـف ايـران مـي    هاي انگليس در شهرستان گري ولكنس

مسائل قابل توجه، مواجهه با مردمي بود كه نسبت بـه شـهر محـل سـكونت خـود مباهـات       
كردند و اغلب اعتقاد داشتند كه هيچ شهري در دنيا به پاي، مـثال، مشـهد يـا تبريـز يـا       مي

در عين حال، همان مردم ضمن اينكـه فقـط بـه كارهـاي      ولي. رسد شيراز و يا اصفهان نمي
خودشان از قبيل ملك داري، تجارت و يا ندرتا توليدات صنعتي اشتغال داشتند، هرگز هـيچ  

يـك دليـل ايـن امـر،     . اي نسبت به شهر خود و مردمش براي خـويش قائـل نبودنـد    وظيفه
مند بـه خـدمت بـراي     هد عالقهاي افرا د فقدان هر گونه تشكيالتي براي جذب فعاليتتوان مي

نوبه خود باعث شده در ايران هر كاري كه در گذشته ه نيز ب مسئلههمين . باشد شهر و مردم
هاي مسئول  صورت گرفته يا در آينده انجام شود، به عهده دولت باشد و مردم از وزارت خانه

توقـع   ،هـا  ستاندر امور داخلي مثل وزارت كشور، فرهنگ، بهداري، و يا مديران كل در شهر
ل نتيجه اين نوع طرز فكـر، جـز بـه زايـ    بديهي است . رسيدگي به همه امور را داشته باشند
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هـا   شدن رغبت مردم به شركت در خدمات عمومي و انباشتگي كارها و سردرگمي وزارتخانه
فاصله مـردم از مـديريت شـهري    ). 104-105: 1363بوالرد، (» در تهران منجر نخواهد شد

   .د كه تا تاثيرگذاري اين نهاد تازه تاسيس در مسائل شهري اندك باشدسبب شده بو

مديريت شهري در دوران آشفتگي سياسي پس از اشغال ايران تا كودتاي مديريت شهري در دوران آشفتگي سياسي پس از اشغال ايران تا كودتاي . . 33--33--22
  مردادمرداد  2828

رضاشاه از سرير قدرت به زير آيـد و بـه    ،سبب شد 1320حمله متفقين به ايران درشهريور 
متفقين ايران را اشغال كرده بودند و شاه جديـد كـه   . تبعيدي ناخواسته از كشور تن دردهد

تـاج و تخـت پـدر را تصـاحب كـرده بـود، بـه علـت          ،هاي محمد علـي فروغـي   بر اثر تالش
تمـايالت،  . تجربگي و جواني بيشتر به مقامي تشريفاتي شبيه بود تا پادشاهي به سان پدر بي

ساله حاكميـت رضاشـاه    16ه ها و نيازهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه در دور خواسته
سركوب شده بود و اجازه بروز نيافته بودند، بـه ناگـاه ميـدان را خـالي يافتـه و چنـدپارگي       

هـاي يـك مـرد     سال گدشته، قدرت كـامال در دسـت   16در «. سياسي كشور را سبب شدند
يعني از سقوط سلطنت نظـامي رضاشـاه در شـهريور     -سال بعد 13اما در . متمركز شده بود

قـدرت در بـين پـنج     -1332تا آغاز سلطنت نظامي محمد رضا شاه در مرداد سـال   1320
قطب جداگانه دست به دست مي شد، دربار، مجلـس، كابينـه، سـفارتخانه هـاي خـارجي و      

هاي خود را به درون كابينه كشاندند كه نتيجه آن  اين مراكز قدرت، بيشتر درگيري.  ...مردم
 5هـا كمتـر از    ماه و كابينه 8به طور ميانگين، نخست وزيران  .بي ثباتي دائمي اين نهاد بود

  ). 208 :پيشين ،آبراهاميان(» ماه بر سر كار بودند
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روشن است در چنين اوضاع و احوالي كه نخبگان اجتماعي و سياسي درگير نبرد قدرت 
هستند، چندان جايي براي توجه به مسائل اساسي اجتماعي از جمله موضوع مهم مشـاركت  

اما در همين دوره يعني در . هاي شهر نبود ها يا انجمناهروندان در اداره امور شهرها و شورش
هـا و   قانون تشكيل شهرداري«سومين قانون شهرداري كشور با عنوان  ،1328مرداد سال  4

ماده به تصويب رسيد و جايگزين قوانين پيشـين   50فصل و  7در » انجمن شهرها و قصبات
نون نسبت به قانون قبلي كـه در دوره رضاشـاه بـه تصـويب رسـيده بـود،       اگرچه اين قا. شد

گيري و انتخـاب شـهردار را بـه طـور كامـل بـه        اما قدرت تصميم ،رسيد مترقيانه به نظر مي
انجمني خواهد داشت كه  ،هر شهرداري«:داشت اين قانون مقرر مي 4ماده . انجمن شهر نداد

. شـود  ميسال انتخاب  4با اكثريت نسبي به مدت  از طرف اهالي مستقيما و با راي مخفي و
نفر و  6هزار نفر تجاوز نكند،  10عده آنها در مركز شهرستان و قصباتي كه عده نفوس آن از 

، مگر در شهرسـتان تهـران كـه    كند مينفر تجاوز ن 25حداكثر تعداد نمايندگان يك شهر از 
نفـر بـه بـاال بـه      30اسب جمعيت از نمايندگان هر شهر به تن. نفر نماينده خواهد داشت 30

نماينده خود را تعيين و براي تشكيل انجمن شهر اعـالم   ،محالت مختلف تقسيم و هر محل
وزارت كشور تعداد نمايندگان هر شهر را با توجه بـه جمعيـت تعيـين و همچنـين     . دارد مي

 1328سـال   قـانون  4اهميت ماده . »نقشه محالت شهر را ترسيم و نواحي را اعالم مي دارد
هر چه آشنايي و نزديكي نماينده . برقراري  پيوند ميان انجمن شهر و زندگي محله اي است

گويي و انگيزه براي تامين نيازهاي آنان  بيشتر باشد، پاسخ ،اند با كساني كه او را انتخاب كرده
قـوانين  اي است كه در قانون مذكور وجود داشت و در  اين همان نكته. نيز بيشتر خواهد بود
  . آتي ناديده گرفته شد

طبـق  . نقطه ضعف قانون مذكور عدم اعطاي كامل قدرت انتخاب شهردار به انجمن بـود 
نفر را با راي مخفي بـراي رياسـت شـهرداري بـه وسـيله       3اين قانون، انجمن شهر  29ماده 
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كرد  خاب مياين وزارتخانه براي يكي از آنها كه انت. كرد فرماندار به وزارت كشور پيشنهاد مي
چنين اختياري به وزارت كشور در عمل اسـتقالل و  . كرد حكم رياست شهرداري را صادر مي

كـرد و از سـوي ديگـر بـر تمركـز هـر چـه بيشـتر قـدرت و           اختيار انجمن شهر را نقض مي
فهم مسائل و مشكالت محلـي   پيامدهاي نامطلوب آن مانند ناتواني قدرت مركزي از درك و

  .مي افزود
در حالي كه كشور در تب و تاب اختالفات ايران و انگلستان بر سـر   1329اسفند  16در 
بر اثر استمرار . نخست وزير وقت را ترور كردند ييان اسالم سپهد رزم آرانفت بود، فدامسئله 
بـه نخسـت وزيـري     1330ارديبهشـت   7محمد مصـدق را   ،مجلس ،ها و اختالفات درگيري

از ايـن رو بيشـترين وقـت    . له نفـت بـود  ئاولويت اول با مس ،براي دولت مصدق. انتخاب كرد
و همچنـين كشـمكش بـا نيروهـاي مخـالف بـويژه        مسـئله دولت او بر سر درگيري در اين 

مصـدق  « ،و عقب نشيني شـاه و دربـار   1331تير  30قيام  پس از. طلبان صرف شد سلطنت
قانوني را كـه بـراي حـل    ماهه اي از مجلس گرفت تا بر اساس آن هر  6اختيارات فوق العاده

آبراهاميان، (» وضع كند ،مشكالت مالي، اصالحات انتخاباتي، قضايي و آموزشي ضروري بداند
  ). 338: پيشين

 7كـه در   -قانون شهرداري از موضوعاتي بود كه مورد توجه قرار گرفت و مجلس هفدهم
د شـهرداري را  در يازدهم آبان همان سال قانون جديـ  -گشايش يافته بود 1331ارديبهشت 

ماده و  90رفت  اين قانون كه چهارمين قانون شهرداري كشور به شمار مي. به تصويب رساند
هر شهر و قصبه انجمني خواهد داشت به « : داشت قانون مقرر مي 3ماده . تبصره داشت 14

نام انجمن شهر يا انجمن قصبه كه اعضاي آن از طرف اهالي مستقيما بـا انتخـاب جمعـي و    
و هر شـهر يـا قصـبه بـراي      شوند ميسال انتخاب  4خفي با اكثريت نسبي براي مدت راي م
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و سـاكنان   شـود  ميانتخاب نمايندگان انجمن به نسبت تقريبي جمعيت به حوزه ها تقسيم 
  .»كنند مينفر نماينده براي تشكيل انجمن شهر انتخاب  3هر حوزه 

وظيفه از جملـه نظـارت    21فصل پنجم قانون به وظايف انجمن شهر اختصاص داشت و 
در حسن اداره و حفظ سرمايه، تصويب بودجه شـهرداري، تصـويب لـوايح، برقـراري يـا لغـو       

انجمـن  . عوارض شهر و نظارت در امور تماشاخانه و سـينما را بـراي انجمـن برشـمرده بـود     
. همچنين وظيفه داشت با جلب نظر شهرباني نرخ كرايه وسايط نقليه شـهر را تصـويب كنـد   

آن بود كه بـر اسـاس آن عضـويت در انجمـن شـهر،       32ه قابل توجه در اين قانون ماده نكت
هر گاه عضوي بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يـا سـه جلسـه     .انتخابي و بدون حقوق بود

رسـد ايـن ويژگـي     به نظر مي. شد متناوب در سه ماه غيبت مي نمود، مستعفي محسوب مي
ود به عنوان وظيفه اجتماعي نگـاه كننـد و آن را بـه    شد اعضاي انجمن به شغل خ سبب مي

ست توقع پرداخت دستمزد را در قبال خـدمات  توان مينظري كه . عنوان حرفه درنظر نگيرند
تلقي عضويت در انجمن شـهر بـه عنـوان افتخـاري شـهروندي بـراي       . به همراه داشته باشد

نها نظارت بر كـار شـهرداري و   زيرا وظيفه اصلي آ. ها بسيار مهم مي نمود اعضاي اين انجمن
  . هدايت آن در جهت رفع مسائل و مشكالت شهر با مشاركت تمامي شهروندان بود

اين اجازه را به دولت داده بود تا  ،در مقايسه با قانون بلديه مشروطه 1331قانون مصوب 
 در صورتي كه وزارت كشـور بـه  «: اين قانون مقرر مي داشت 55ماده . انجمن را منحل كند

وزيران مطرح و در صورت تصويب،  هيئتجهاتي بقاي انجمني را مقتضي نداند، مراتب را در 
در تجديـد انتخـاب اعضـاي انجمـن اقـدام       11دستور انحالل انجمن را صادر و مطابق ماده 

ها هر لحظه خطر انحـالل را در   اين اجازه به قوه مجريه سبب مي شد انجمن. »خواهد نمود
. ي دولـت همـراه خـود داشـته باشـند     ها برنامهها و  توجهي به سياستصورت مخالفت يا بي 

كه ممكن بود منجر به  افزايش روحيه محافظه كاري و اجتناب از نوآوري و ابتكار  اي مسئله
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هاي شهر بـا وزارت كشـور،    ها و انجمن براي مشخص نمودن چگونگي ارتباط شهرداري. شود
هـاي   هـا نقشـه   ور بـراي راهنمـايي شـهرداري   وزارت كشـ  « :قانون بيـان مـي كـرد    75ماده 

. ها را آگاه خواهد سـاخت  هاي الزم را در هر قسمت تهيه و شهرداري ساختماني و آيين نامه
يات ديگر، ضمن آيـين نامـه اي   يوظايف انجمن شهر و چگونگي ارتباط با وزارت كشور و جز

  .»وزيران خواهد رسيد هيئتاز طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب 
موضوع قابل توجه ديگر اين قانون، پيش بيني برگزاري مجمعـي بـا حضـور نماينـدگان     

ها  گيري در باره موضوعات و مسائل انجمن انجمن شهر و وزارت كشور براي مذاكره و تصميم
اين موضوع در قوانين بعدي به فراموشي سپرده شد در حالي كه به . بود) 77ماده (و شهرها 

ها بـه   نده  كاركردهاي سودمند در انعكاس مشكالت و ابهامات انجمننظر مي رسيد در بردار
د در صورت لـزوم  توان ميوزارت كشور  « :داشت قانون مقرر مي 77ماده . وزارت كشور داشت

هاي شهر كشور تشكيل دهد كه در مورد كارهـاي   مجمع عمومي با حضور نمايندگان انجمن
دوره اجالسـيه  . و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايندعمومي شهر و ارتباطات الزمه آنها مذاكره 

اين مجمع يك هفته و هزينه مسافرت نماينده هر انجمن به عهده انجمـن مربوطـه خواهـد    
  .» بود

. نيافت 1331دولت مصدق فرصت چنداني براي پياده كردن اليحه قانون شهرداري سال 
تغيير سياست آمريكا در  اختالفات ميان اعضاي جبهه ملي، اقدامات افسران سلطنت طلب و

  . و سرنگوني دولت او انجاميد 1332مرداد  28پشتيباني از انگلستان به كودتاي 
سرعت به تحكـيم پايـه هـاي قـدرت خـود      ه پس از سرنگوني دولت دكتر مصدق، شاه ب

كمك مـالي آمريكـا بـه    . عوامل كودتا مناصب مهمي را در حكومت دريافت كردند. پرداخت
شاه در دهه «. دالر به ياري شاه آمد و دولت را از ورشكستگي نجات داد ميليون 145ارزش 
استانداران . هاي جامعه بويژه طبقه روشنفكر و كارگر كامال مسلط بود بر بيشتر بخش 1330
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كردنـد و بـدين ترتيـب     شدت بر انتخابات نظارت مـي ه با استفاده از ژاندارمري و شهرباني، ب
  ).515همان، (» اي ملي و سنا را در دست داشتعنان اختيار هر دو مجلس شور

اما شكست نهضت دمكراسي در ايـران   ،هاي حكومت خود را تثبيت كرد اگرچه شاه پايه 
در چنين شرايطي قانون جديد شهرداري . هاي مدني وارد آورد هاي سهمگيني بر آرمان ضربه

انون جديـد همـان   ق. به تصويب كميسيون مشترك مجلسين رسيد 1334در يازدهم تيرماه 
قـانون سـال   . بود كه در آن اصالحاتي انجام شده بـود  1331اليحه قانون شهرداري مصوب 

. ماده تشكيل شده بود و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شـهر بـود   95از   1334
هر حوزه شهرداري انجمني داشت به نـام انجمـن شـهر كـه اعضـاي آن از       4بر اساس ماده 
طور مستقيم و با راي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت چهار سـال انتخـاب    طرف اهالي به

  . شدند مي
 بـر نظـارت  «بنـد از جملـه    19بيان شده بود كه شامل  45وظايف انجمن شهر در ماده 

حسن اداره  و حفظ سرمايه و دارايي نقدي و جنسي و اموال منقول و غير منقول متعلق بـه  
تصويب «و » تصويب بودجه ساليانه«، »رآمد و هزينه آنهاحساب د برشهر و همچنين نظارت 

اصالحي، اعضاي انجمـن بـراي    37بر اساس ماده . مي شد» نرخ كرايه وسايط نقليه در شهر
ميزان حق جلسه طبق آيين نامـه  . شركت در جلسات انجمن، حق حضور دريافت مي كردند
پـيش از ايـن   . رسيد دولت مي هيئتاي بود كه بايد از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب 

انجمن  ،41اگرچه به تصريح ماده . همان گونه كه اشاره شد عضويت در انجمن افتخاري بود
غير قابل انحالل بود اما با تمهيداتي اين اجازه به وزارت كشور و دولت داده شده بود تـا بـه   

قـوانين قبلـي   بـر خـالف   . هاي شهر را منحل كننـد  بهانه مخل مصالح عمومي بودن، انجمن
اجازه انتخاب شهردار از ميان اعضاي انجمن شهر به انجمن داده نشده بـود زيـرا    ،شهرداري

به بعد تجربه نشان داده بود كه بعضي از اعضاي انجمن شهر به قصد احـراز   1328از سال «
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سمت شهردار عالوه بر اين كه با شهردار و انجمن شهر در پيشرفت امور شهرداري همكاري 
امكـان انتخـاب    ،نمودند با استفاده از موقعيت خود به اميد اين كه با بركنـاري شـهردار   نمي

خود را فراهم نمايند از هرگونـه كارشـكني و ايجـاد اخـتالل در مسـائل شـهر و شـهرداري        
  ).58 :1349 نيامي،(» كردند فروگذار نمي

ر قـرار  مـورد تجديـد نظـ    1334اگرچه موارد متعددي از قانون شهرداري مصـوب سـال   
بر اساس اين قـانون مقـرر شـده    . گرفت اما كليات آن تا امروز به قوت خود باقي مانده است

قسـمت  : بود كـه سـازمان مـديريت شـهري يعنـي شـهرداري از دو قسـمت تشـكيل شـود         
و تصميم گيري كه انجام وظايف آن به  عهده انجمن شهر بود و  ريزي برنامهگذاري،  سياست

  . بر دوش شهردار و كاركنان شهرداري بود قسمت اجرا كه وظيفه اش
با وجود افزايش تعداد شهرها و گسـترش جمعيـت شـهري بـه سـبب توسـعه نيـافتگي        

هاي شهر در دستيابي به اهداف خود ناكام ماندند و بنـا بـه عوامـل مختلـف      سياسي انجمن
يعنـي  اين وضعيت سبب شد تا در عالي ترين سطح نظـام سياسـي   . كارايي الزم را نداشتند

را بررسي و نتيجه  مسئلهاز وزير كشور بخواهد تا علل اين  1330شخص شاه در اواخر دهه 
» سازمان اتحاديه شهرداريهاي ايران«وزير كشور انجام اين وظيفه را از . را به او گزارش دهد

مديره ايـن   هيئتگزارش . ها را داشت، خواست مديريت و نظارت بر شهرداري مسئوليتكه 
دو  دهـد  مـي درج شده نشـان   1339ها سال  ه وزارت كشور كه در مجله شهرداريسازمان ب

نخست ضـعف مـردم،   «: هاي شهر شناخته شدند نجمعامل به عنوان عوامل اصلي شكست ان
هاي شـهر   در اين گزارش آمده كه عدم رشد سياسي و اجتماعي مردم سبب شكست انجمن

براي استفاده صحيح از حق قانوني خـود  ها فاقد رشد كافي  چون مردم شهرستان. شده است
 كننـد  ميهستند، تحت تاثير اشخاصي ناباب قرار گرفته كساني را به عضويت انجمن انتخاب 

هاي شهر به همين دليل تـا كنـون مركـز     كه صالحيت و حسن نيت الزم را ندارند و انجمن
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اموران دولـت در  دخالت  و اعمال نفـوذ مـ   ،در اين گزارش. هاي كثيف بوده است بند و بست
مجلـه  (» هـا معرفـي شـده اسـت     ترين علل شكست انجمن كار انتخاب شهر، دومين و بزرگ

  ). 31 :1339ها،  شهرداري
ها عدم آمادگي مردم و دخالت عوامل دولتـي را   اگرچه گزارش رسمي اتحاديه شهرداري

شكسـت  رسد علت اصـلي   اما به نظر مي ،دانست هاي شهر مي ين علل شكست انجمنتر مهم
هاي شهر در عدم تحقق جايگاه و وظايف قانوني خود در دوره پهلوي در سطح كـالن    انجمن

شـاه هـر چنـد سـاختار اجتمـاعي و      «. توسعه نيافتگي ساختار سياسي جامعـه بـوده اسـت   
هاي فشار، ايجـاد   گيري گروه اقتصادي را نوسازي كرد، براي توسعه نظام سياسي اجازه شكل

هاي ارتبـاطي موجـود ميـان رژيـم و طبقـات       بقات جديد، حفظ حلقهپيوند ميان رژيم و ط
 1332قديمي و گسترش پايگاه اجتماعي سلطنت كه عمدتا به علت كودتـاي نظـامي سـال    

قـدرتش را   ،او به جاي نوسازي نظام سياسي. همچنان پابرجا مانده بود، تالش چنداني نكرد
حمـايتي دربـار و ديـوان سـاالري     همانند پدرش بر روي سه ستون نيروهاي مسلح، شـبكه  

  ).535آبراهاميان، (» گسترده دولتي قرار داد
 1»موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي«گران  منوچهر صبوري كاشاني يكي از پژوهش

بررسـي  : گيـري و مشـاركت   تصـميم «هـاي   دو گزارش تحقيقـاتي را بـه نـام    1354در سال 
هـاي   انجمـن  شغلي در -هاي اجتماعي  گرو«و » هاي شهر در نظام كنوني عدم تمركز انجمن

گزارش دوم بخشي از گـزارش اول اسـت   . منتشر ساخت» شهر و منشا اجتماعي اعضاي آن

                                                 
موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي را مي توان نخستين سازمان تحقيقاتي در ايـران دانسـت كـه شـهر و مسـائل       .1

بخـش  فهرسـت گـزارش هـاي تحقيقـاتي و انتشـارات چـاپي       «بـر اسـاس   . مختلف آن را مورد بررسي قرار داده اسـت 
عنوان تحقيق و مطالعه شـهري انجـام    79، 1356تا  1337از سال ) 1357(» موسسه) مطالعات شهري( شناسي  جامعه

هاي محلي شهري، تنها دو مطالعه  از سوي صبوري كاشاني انجام  مورد توجه ما يعني سازمان مسئلهدر مورد . شده بود
 .  شده كه در باال مورد بررسي قرار گرفته اند



                                                                                                                          
 

69  

 

تحوالت تاريخي شوراها در ايران

يكـي از نخسـتين مطالعـاتي     تـوان  مـي مطالعـه صـبوري را   . كه به شكل مستقل منتشر شد
ه مطالعـ . هـاي محلـي توجـه كـرد     دانست كه در حوزه تحقيقات اجتماعي ايران به سـازمان 

گيري و مشاركت  شناخت فرايند تصميم«مذكور به سفارش سازمان برنامه و بودجه با هدف 
شهر رشت،  7در » محلي و ارزيابي كاركرد و نقش انجمن شهر به عنوان يك سازمان شهري

در مطالعـه مـذكور   . بندرپهلوي، الهيجان، آستانه، فومن، صومعه سـرا و رودبـار انجـام شـد    
گيـري و مشـاركت    فرآيند واقعـي تصـميم  «: اين شرح بيان شده بودفرضيه اصلي تحقيق به 

تفاوت دارد و ايـن امـر    ،شود ميمحلي با آنچه در سازمان رسمي عدم تمركز اداري مشاهده 
گيري  هاي محلي است كه عمال مجالي براي تصميم ناشي از رابطه فعلي بين مركز و سازمان

دو نـوع پرسشـنامه يكـي    ). 4، 1354اني، صبوري كاشـ (» گذارد و مشاركت محلي باقي نمي
براي انجمن ها و ديگري براي نظر خواهي و سنجش افكـار مـردم نسـبت بـه انجمـن هـا و       

نفر از  328. و اداره امور محلي مورد استفاده قرار گرفت ريزي برنامهميزان مشاركت آنان در 
ه مـورد بررسـي   روساي خانوارهاي شهري با روش نمونه گيري در منطقه بـه عنـوان جامعـ   

 ،با روساي انجمن هاي شـهر نيـز بـر اسـاس سـواالت از پـيش تعيـين شـده        . انتخاب شدند
همچنين اسناد و مدارك موجود انجمن ها بررسي شد و تعـدادي از  . مصاحبه صورت گرفت

هاي اين تحقيق بسيار  يافته. ها به شكل تصادفي انتخاب شد جلسات در بعضي انجمن صورت
و ماهيت متمركز نظام سياسي پيش از انقالب را با وجـود تـالش نظـام    جالب توجه هستند 

ين اين يافته ها تر مهم. دهد ميبراي صورت دمكراتيك بخشيدن به حكمراني به خوبي نشان 
  :به شرح زير هستند

بررسي ما نشان داد كه انجمن هاي شـهر  «: جايگاه انجمن شهر در نظام اداري شهر
مگر با فرمانداري كه بايـد   ،هاي دولتي در محل ارتباطي ندارند معموال با موسسات و سازمان
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بدين ترتيب رئيس انجمن شـهر در واقـع هـيچ    . مصوبات آنها را تاييد كند تا قابل اجرا باشد
نقش مهمي به عنوان نماينده مردم شهر ندارد و اگر نقشي بتوان الاقل از لحـاظ تشـريفاتي   

ي قائل بود، اين نقش را شـهردار بـه عهـده دارد و نـه     به عنوان نماينده مردم شهر براي فرد
  ).53-54همان، (» رئيس انجمن شهر

كـه انجمـن هـاي شـهر      شـود  مـي مالحظـه  «: اختيارات و قدرت محلي انجمن شهر
گـذاري خـود را اعمـال     هاي محلي بوده و در سطح شهر  اختيارات قـانون  ند پارلمانتوان مين

مطالعـات مـا در    .گـذاري هسـتند   ال فاقد قـدرت قـانون  در واقع انجمن هاي شهر عم. نمايند
كه انجمن هاي شهر در تهيه و تنظيم سياست ها و  دهد ميشهرهاي بررسي شده نيز نشان 

» نقشـي ندارنـد   هاي عمرانـي عمـالً   گيري در مورد طرح ي مربوط به محل و تصميمها برنامه
  ).80-81همان، (

نـدكي كـه مـردم نسـبت بـه اعضـاي       ي اشناساي«: شناخت مردم از انجمن هاي شهر

به عبارت ديگر . انجمن شهر دارند ناشي از عدم آگاهي آنها نسبت به خود اين انجمن هاست
  ).101همان، (» كند ميمردم كمتر مي دانند كه انجمن شهر چيست و چه 

دهـد كـه ايجـاد انجمـن هـاي شـهر        نتايج بررسي ما نشان مي«: عملكرد انجمن شهر
لي از مشكالت مردم بكاهد و يا موجب عدم تمركز كارهـا در اداره امـور   نتوانسته است مشك

ي متمركز يعني وزارتخانه هـا و ادارات آنهـا   ها سازمانمحلي گردد و همچنان مانند گذشته 
در سطح منطقه و محل مرجع رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به امور محلـي مـي باشـد و    

گونـه   د و انجمن هـاي شـهر در كنـار آنهـا هـيچ     كارها از مجاري سلسله مراتب آنها مي گذر
قدرتي و نقشي ندارند و ايجاد آنها هيچ گونه تغييـري در سـاخت اداري و سياسـي و شـيوه     

  ).108همان، (» امور محلي بوجود نياورده است  اداره
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صبوري كاشاني در پايان مطالعه خود دربـاره ايـن   : علل ناكارآمدي انجمن هاي شهر

د در حل مسائل محلي نقش داشته باشد، به دو دسـته عامـل اشـاره    توان ميكه چرا انجمن ن
تمركز تصميم گيري و بي تـوجهي دسـتگاه اداري كـه مـانع حـل ايـن       «عامل اول . كند مي

ناشي از  ،در اختيار نداشتن منابع مادي و انساني كه اين خود«و » در محل مي باشد مسئله
  ).118همان، (» وضعيت اولي است

فتگي سياسي در دوره پهلوي سبب شد كه ساختارهاي كالن و خرد مشـاركت  توسعه نيا
هاي شهر هيچ گاه نتوانند كـارايي الزم را داشـته    سياسي يعني مجلس شوراي ملي و انجمن

اهميت . آنها به آساني تسليم قدرت دولتيان شده و فاقد استقالل و آزادي عمل بودند. باشند
آن تا حدي است كـه وينسـنت فرانسـيس كاسـتلو در      نظام سياسي و درجه توسعه يافتگي

  : تحليلي از مسائل و مشكالت شهرنشيني در چند كشور خاورميانه از جمله ايران مي نويسد
ها و اطمينـان يـافتن    شهري  و كشوري صرفا ساختن جاده و طراحي پارك ريزي برنامه«

زئـي از فراينـد سياسـي    نيست، بلكه ج ،هاي فاضالب وضع مساعدي دارند از اين كه سيستم
اي ممكن است كه اهداف روشني داشته باشد،  شهري موثر، تنها در جامعه ريزي برنامه. است

و قدرت انجام  ريزي برنامهكه از يك نظريه اجتماعي خاص برگرفته شده است و ميل و اراده 
  ).170كاستلو، (» اين كار نيز در آن موجود باشد

ازه گسترش شهرها و فراهم آورن خدماتي مانند آب و اگرچه درآمدهاي نفتي سرشار اج
هاي غير قانوني و فـرا قـانوني شـاه و     برق را به رژيم شاه داد، اما تمركز شديد امور و دخالت

نخبگان سياسي حاكميت و تغيير و تفسير قانون اساسي و ساير قوانين به نفع خـود موجـب   
هـاي قـانوني ماننـد     رد و تشـكل هاي مردمي در سطوح خـرد و كـالن پـا نگيـ     شد مشاركت

  . هاي شهر يا مجلس شوراي ملي صرفا تاييد كننده نظرات شاه و عوامل دولت باشند انجمن
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دهـد در   نشـان مـي   1357تـا   1286نگاهي كالن به تحوالت مديريت محلي شـهري از  
سازمان اداري شـهرداري بـه گونـه اي طراحـي      ،ابتداي تاسيس شهرداري يا بلديه در ايران

ه بود كه در آن انجمن شهر جدا از شهرداري نبود و رئيس انجمن بـه عنـوان كالنتـر يـا     شد
هريـك از اعضـاي   . انجام وظيفـه مـي نمـود    ،گرديد شهردار كه مستخدم دولت محسوب مي

ايـن تركيـب   . هايي را براي اداره امور بلديه بـر عهـده داشـتند    انجمن نيز رياست كميسيون
هـاي متمـايز    از ديگر ويژگـي . ست كه بعد از آن صورت گرفتمديريتي متفاوت از تركيبي ا

هاي شهر در دوران آغازين اين بود كه هيچ نهاد حكومتي قـدرت انحـالل انجمـن را     انجمن
با قدرت يافتن حكومت مركزي در دوران رضاشاه شهرداري به اداره خدماتي وابسته . نداشت

  . فاصله گرفت به دولت تبديل شد و از ريشه دمكراتيك و محلي خود

  مديريت شهري پس از انقالب اسالميمديريت شهري پس از انقالب اسالمي. . 44--22

مسير تحوالت مديريت محلي شهري پس از انقالب اسالمي تا زمان حاضر با توجه به فراز و 
يعنـي در يـك    1382تـا   1361اين قانون از سال . هاي قانون شوراها قابل توجه است نشيب

چهـار بـار    1361قانون مصوب سال . تپنج بار مورد تجديد نظر قرار گرف ،دوره بيست ساله
با اين وجود تشكيل شـوراهاي  . مورد اصالح واقع شد در حالي كه اصال به اجرا در نيامده بود

از . محلي بالفاصله پس از پيروزي انقالب مورد توجه نخبگـان سياسـي جديـد قـرار گرفـت     
كـه در مقـام رئـيس    ين اين افراد بايد به آيت اهللا سيد محمـود طالقـاني اشـاره كـرد     تر مهم

شوراي انقالب نقش مهمي در ورود ايده محلي اداره كردن امـور بـه سـاختارهاي حقـوقي و     
از  «دانست و بر اين اعتقاد بود كـه   او شورا را يك اصل مترقي مي. اداري نظام جديد داشت
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يد در هر دهكده و هر گروهي با. اي بايد مركز شورايي باشد نظر قرآن و از نظر اسالم هر خانه
  ).191مير ابوالقاسمي، (» كارشان شورا داشته باشند

تشـكيل ايـن نهادهـاي محلـي بـا جـديت        ،از ايـده شـوراها  ) ره(امام خميني با حمايت 
در جمع گروهي از دانش آموزان و دانشجويان شـهر سـنندج در تـاريخ    . بيشتري دنبال شد

 «: نقالب چنين بيان داشـت در زمينه اهميت و تاييد تشكيل شوراها، رهبري ا 27/2/1358
نه تنها شما، در هر جا، در هر استاني، در هر جايي كه هسـت بايـد همـان طـور كـه از اول      

و  شـود  ميقانون هم همين معنا بوده است كه بايد شوراهاي واليتي باشد، اينها بايد بشود و 
كرد كـار را  د همه جا را خودش زير نظر بگيرد، وقتي محول توان ميدولت ن. در صدد هستند

هسـتند، بهتـر    ركه هستند براي خودشان دلسوزت اي منطقهبه خود مردم، همه مردم در هر 
  ). 99صحيفه نور، جلد ششم، (» اطالع دارند به احتياجات خودشان

 1358اي در روزنامـه اطالعـات مـورخ اردبيهشـت      دفتر آيت اهللا طالقاني با درج اطالعيه
استار ارائـه نظـرات در مـورد    كرد و از صاحب نظران خومتن طرح شوراهاي محلي را منتشر 

شـدند و تجديـد    شوراها به مدت دو سـال انتخـاب مـي    ،بر اساس اين طرح. بور شدطرح مز
در پايين تـرين رده شـوراي    ،شورايي از نظر سلسله مراتبِ. انتخاب اعضاي آن مانعي نداشت

ش، شـهر، شهرسـتان و  اسـتان    ده قرار داشت كه به ترتيب پس از آن مي بايد شوراهاي بخ
مدير روستايي را با عنوان سنتي كدخدا قلمداد كرده  ،طرح طالقاني 5ماده . تشكيل مي شد

بود و شوراي ده او را انتخاب مي كرد و مقرر بـود بـه عنـوان مشـاور و نـاظر او را در انجـام       
بـر عهـده   انتخـاب بخشـدار   . شوراي ده قدرت عزل كدخدا را نيز داشـت . وظايف ياري دهد

ست سه نفر را به فرماندار براي انتخاب يك توان ميشوراي بخش سپرده شده بود و اين شورا 
شوراي هـر شـهر شـهردار را انتخـاب مـي كـرد و       . نفر از آنان به عنوان بخشدار معرفي كند
ستند از اعضاي شورا توان مياين شورا سه نفر را كه . انتخاب فرماندار با شوراي شهرستان بود
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حتي استاندار بر اساس ايـن طـرح   . ندكرد خارج از آن باشند به وزارت كشور  پيشنهاد مي يا
  . به پيشنهاد شوراي استان و تصويب وزارت كشور تعيين مي شد

هاي اجرايي و قانون گذاري بسيار بـه شـوراهاي محلـي بـا      طرح طالقاني با اعطاي قدرت
 1358طرح مذكور در سوم تيرماه . نه مي نمودتوجه به پيشينه اداره متمركز امور بلند پروازا

اصـول مربـوط بـه    . ماده به تصويب رسيد و براي اجرا به دولت ابالغ شد 17با اصالحاتي در 
 نشوراها نيز كه در پيش نويس قانون اساسي گنجانده شده بود به تصـويب مجلـس خبرگـا   

  . رسيد
هـاي   انكـ ر يكـي از ار اصل هفتم قانون اساسي صراحت دارد كه شورهاي اسـالمي كشـو  

كـه  اسـت   بـه انـدازه اي  اهميت آنها بر اساس اين قـانون   .گيري و اداره امور كشورند تصميم
بـا وجـود   . مسئولين دولتي موظف به رعايت تصميمات آنها در حدود اختياراتشان  هسـتند 

در . طـور كامـل اجـرا نشـد    ه هيچ گاه ب 1377قانون شوراها در كشور تا سال  ،اين تاكيدات
اي بـا حمايـت    ين دوره تشكيل شوراها آنهـا در روسـتاهاي كشـور بـه نحـو گسـترده      تنخس

هـا و   اما در شهرها درگيـري و پا گرفتند  ،جهادسازندگي كه از نهادهاي برآمده از انقالب بود
انديشـه تشـكيل    ،هاي سياسي به عنـوان نخسـتين عامـل و پـس از آن وقـوع جنـگ       رقابت

  . ريبا بيست ساله به محاق فراموشي سپردشوراهاي شهري را تا زماني تق
 كند مياين پرسش را مطرح » تراژدي شوراها«در كتاب ) 1381(مرتضي محمدميرزايي 

اول انقـالب و تـدوين كننـدگان     طرازوجود اهميت موضوع شوراها در نزد رهبران  كه چرا با
راي قانون شوراها به قانون اساسي و پرداخت آرماني آن از نظريه پردازان انقالب اسالمي، اج

مدت بيست سال معوق ماند؟ او در پاسخ به پرسش خود سه مانع عمده فرهنگي، سياسي و 
فرهنـگ  «در خصوص موانع فرهنگي او به عوامـل  . داند اقتصادي را در اين زمينه دخيل مي

پردازد و دومي را مكمـل و مقـوم  عامـل     مي» طبقاتي -شكاف هاي قومي«و » اقتدار گرايي
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هـاي مـرزي و    درگيـري «موانع سياسي تحقق شوراها از نظر محمدميرزايي . داند مي نخست
ي نظارت و كنترل ها برنامهدر بحث از موانع اقتصادي نيز او اجراي . هستند» جنگ تحميلي

  . مي داندمؤثر اقتصادي و تعديل اقتصادي را در ممانعت از اجراي قانون شوراها 
اها، سه دوره انتخابات برگـزار شـده اسـت و بـيش از     در حال حاضر بر اساس قانون شور

شـهر در سـال   تشـكيل شـوراهاي   . شوراي شهر در شهرها به فعاليت مشغول هسـتند  900
تـا  . اجتماعي  كشور به شمار آورد -يكي از تحوالت مهم در عرصه سياسي توان ميرا  1377

، متمركز و غيردمكراتيك پيش از تشكيل اين شوراها، سازوكار اداره امور شهرها شكلي ساده
و زيـر  شـده  انتخاب  ،شهردار از سوي استاندار يعني يك مقام انتصابي دولت مركزي. داشت

تشكيل شوراهاي شهر سبب شد تا سازوكاري غير متمركز و  .  نظر او به فعاليت مي پرداخت
  .مبتني بر انتخاب مردم، اداره امور شهرها را بر عهده بگيرد

  خالصهخالصه

ين تحوالت مـديريت شـهري   تر مهم ،تالش شد تا با استفاده از اطالعات موجود فصلدر اين 
تا پيش از عصر مشروطه آنچه شهرهاي كشـور را اداره  . در مقاطع مختلف تاريخي مرور شود

هايي ماننـد كالنتـر،    اين نهاد با داشتن نقش. هاي جامعه بود مي كرد، نهادي برآمده از سنت
تا كاركردهاي امنيتي و انتظامي داشت و هزينه هاي خـود را  كدخدا، داروغه و محتسب عمد

در مـديريت شـهري سـنتي آرا و نظـرات مـردم      . كـرد  از طريق دريافت ماليـات تـامين مـي   
با اين حال در انتصاب برخي مقامات شـهري ماننـد   . فاقد اثر بخشي مستقيم بود ،شهرنشين

وجـود محلـه هـاي    . مـي شـد   كالنتر و كدخداي محالت به مشروعيت اجتماعي آنان توجـه 
متعدد در شهرها و مرزبندي هاي اجتماعي و اقتصادي ميان آنان از پيدايش روحيه بـرادري  
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كـرد و مـانع از    داند، جلـوگيري مـي   هاي شهرهاي اروپايي مي شهري كه وبر آن را از ويژگي
مانند اتيك محلي اين وضعيت پيدايش نهادهاي دمكر. شد اي مي هاي فرامحله تشكيل ائتالف

زيرا اختالفات ميان محله ها بيش از زمينـه هـايي بـود كـه     . كرد ممكن ميانجمن شهر را نا
بـراي   1286با تصويب قانون بلديه در سـال  . ست مبناي عمل جمعي آنها قرار بگيردتوان مي

گفتمـان  . نخستين با گفتمان جديد شهروندي كه تكيه بر حقوق مـردم داشـت، پديـد آمـد    
اي سنتي كه مبتني بر تلقـي رعيـت نيازمنـد نظـارت و سرپرسـتي بـود،       ه جديد با گفتمان

امـور   مسـئوالن در گفتمان شهروندي، مردم حق داشتند تا به انتخاب . تفاوت بنيادي داشت
با اين وجود عواملي مانند بيسوادي بخش عمده اي . عمومي از جمله مديران شهري بپردازند

. شد تا قانون بلديه نتوانـد در عمـل پيـاده شـود    از جمعيت و سكونت آنها در روستاها سبب 
تحوالت بعدي بويژه به قدرت رسيدن دولت شبه مدرن و خودكامه پهلوي موجب بـه عقـب   

هـاي عملكـردي توجـه     هاي دمكراتيك در مديريت شهري شد و بيشتر به جنبه ايده ،راندند
ي اداري ها سازمانو  در اين دوران در عرصه مديريت شهري نيز تحوالتي اتفاق افتاد. داشت

 هـا  سـازمان با اين وجود اين . مدرن براي اداره امور شهرها در قالب شهرداري ها تشكيل شد
بـه شـدت   » نوسازي از بـاال «با توجه به ماهيت مطلقه حاكميت در دوران پهلوي و سياست 

ي توسعه نيـافتگي سياسـي در دوره پهلـو   . وابسته به دولت مركزي بويژه وزارت كشور بودند
سبب شد كه ساختارهاي كـالن و خـرد مشـاركت سياسـي يعنـي مجلـس شـوراي ملـي و         

آنها به آسـاني تسـليم قـدرت    . هاي شهر هيچ گاه نتوانند كارايي الزم را داشته باشند انجمن
اگرچـه درآمـدهاي نفتـي اجـازه گسـترش      . دولت شده و فاقد استقالل و آزادي عمل بودند

د آب و برق را داد، امـا تمركـز شـديد امـور موجـب شـد       شهرها و فراهم آورن خدماتي مانن
 ،ي دمكراتيـك قـانوني  هـا  سـازمان مشاركت هاي مردمي در سطوح خرد و كالن پا نگيـرد و  

. هاي شهر و مجلس شوراي ملي صرفا تاييـد كننـده نظـرات مقامـات دولتـي باشـند       انجمن
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هـاي   رات انجمـن دخالت مقامات حكومت مركزي در انتخابات محلي و محدود بـودن اختيـا  
ها بي بهره از ماهيتي دمكراتيك در عرصه توسعه شهري نيـز   شهر موجب شد تا اين سازمان

پس از انقالب اسالمي نيز با وجـود تاكيـدات قـانون اساسـي بـر      . فاقد اثر گذاري الزم باشند
زماني نزديك به بيست سال براي تاسيس اين تأخير اهميت اداره امور شهرها از سوي مردم، 

شوراها در حال حاضر در شهرها نقش مهمي در مديريت شـهري دارنـد و   . نهادها پيش آمد
  . ساله را در اداره امور شهرها اندوخته اند دوازدهاي  تجربه

  آزمونآزمون

ين بازيگران حكومت شهري و وظـايف آنهـا را در دوران شهرنشـيني اسـالمي در     تر مهم .1
 ؟ايران تشريح كنيد

براي تشكيل شهر به عنـوان يـك اجتمـاع كامـل ضـروري       را هايي ويژگيماكس وبر چه  .2
 داند؟ مي

ين وجه تمايز ميان شهرهاي اروپايي و شـهرهاي آسـيايي در دوران گذشـته چـه     تر مهم .3
 بود؟

روابط ميان حاكميت شهري و محله ها را در دوران اسالمي در شـهرهاي ايـران تشـريح     .4
 كنيد؟

 وظايفي بر عهده داشتند؟ كالنتر و كدخداي محله در مديريت شهري سنتي چه .5

 ين ويژگي هاي مديريت شهري در دوران اسالمي چه بودند؟تر مهم .6

 يك سازمان مردمي دانست؟ توان ميچرا احتسابيه تشكيل شده در دوره قاجار را ن .7

انجمن بلديه به عنوان نخستين سازمان جمعي اداره كننده شهر در ايران چه وظايفي را  .8
 بر عهده داشت؟
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بب شدند تا انجمن بلديه نتواند نقش مهمي در اداره امـور شـهرها داشـته    چه عواملي س .9
 باشند؟

 چرا در دوران رضاشاه انجمن بلديه رو به ضعف گذاشت؟ .10

 چه بود؟ 1328ين نقطه ضعف قانون شهرداري مصوب سال تر مهم .11

 1357چه عواملي سبب ناكارآمدي انجمن هاي شهر پـيش از انقـالب اسـالمي سـال      .12
 شدند؟

تـأخير  لي موجب شد تا تشكيل شوراهاي اسالمي شهر به مـدتي طـوالني بـه    چه عوام .13
 ؟بيفتد



 

 

3 

  سومفصل 

جايگاه شوراهاي اسـالمي  
شهر در سـاختار قـانوني و   

 اداري كشور 
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  اهداف اهداف 

  :هدف از مطالعه اين فصل، آشنايي با مطالب زير مي باشد
 و قوانين عادي جايگاه شوراها در قانون اساسي .1

 رهي ششوراو  مقامات  .2

 شهر يشوراها انتخابات .3

 شهر يشوراها التيتشك .4

 شهردار و شهر يشورا .5

  آن به يدگيرس نحوه و شوراها از اتيشكا .6

  وظايف شوراي شهر .7

  هاشورا انتخابات .8
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  جايگاه شوراها در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران جايگاه شوراها در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران . . 11--33

 يآرا«بايـد بـه اتكـاي     »اداره امـور كشـور  «بر اساس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران  
. هاي تحقق ايـن امـر شـوراهاي محلـي اسـت      ترين ظرفيت ميكي از مه. انجام شود »عمومي

  :عبارتند از اصول مربوط به شوراها در اين قانون
» و شـاورهم فـي االمـر   «، »و امرهم شوري بيـنهم «طبق دستور قرآن كريم  :اصل هفتم .1

روستا و نظاير اينهـا از   ،مجلس شوراي اسالمي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش
طرز تشكيل و حدود اختيارات وظايف شوراها . هستند گيري و اداره امور كشور اركان تصميم

 .ن معين مي كندرا اين قانو

ي اجتمـاعي، اقتصـادي، عمرانـي، بهداشـتي،     هـا  برنامهبراي پيشبرد سريع  :اصل يكصدم .2
فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه بـه مقتضـيات محلـي    
اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شـورايي بـه نـام شـوراي ده،     

. گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مـي كننـد   يا استان صورت ميبخش، شهر 
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيـارات و نحـوه انتخـاب و    
نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كـه بايـد بـا رعايـت اصـول وحـدت ملـي و        

 . كند عيت حكومت مركزي باشد، قانون معين ميتماميت ارضي نظام جمهوري اسالمي و تاب

ي عمراني ها برنامهبه منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در  :اصل يكصد و يكم .3
ها مركب از نمايندگان  ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن شوراي عالي استان و رفاهي استان
 . كند را را قانون معين مينحوه تشكيل و وظايف اين شو. ها تشكيل مي شود شوراهاي استان



                                                                                                
 

 82  

 

 آشنايي با شوراهاي اسالمي شهر

هايي تهيه  ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح شوراي عالي استان :اصل يكصد و دوم .4
هـا بايـد در    اين طـرح . و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد كند

 .مجلس مورد بررسي قرار گيرد

مات كشوري كه از طرف دولت تعيين استانداران، فرمانداران و ساير مقا: صل يكصدوسوما .5
تصـميمات  ( شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم بـه رعايـت تصـميمات آنهـا هسـتند      مي

 .)شوراها نبايد مخالف موازين اسالمي و قوانين كشور باشد

انحالل شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست : اصل يكصد و ششم .6
رتيب انحالل شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قـانون معـين   و مرجع تشخيص انحراف و ت

شورا در صورت اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه صالح شكايت كنـد و دادگـاه   . كند مي
  . موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند

هـاي   انكـ هاي اسالمي كشـور يكـي از ار  ااصل هفتم قانون اساسي صراحت دارد كه شور
اسـت   به انـدازه اي اهميت آنها بر اساس اين قانون  .كشور هستندري و اداره امور گي تصميم

  . شان هستنديت تصميمات آنها در حدود اختياركه مسئولين دولتي موظف به رعا

  ي اسالمي شهر در قوانين عاديي اسالمي شهر در قوانين عاديشوراهاشوراها. . 22--33

ن يانتاريخچه قوانين شوراها پس از تشكيل جمهوري اسالمي ايران نشان مـي دهـد كـه قـو    
ين تـر  مهـم و  تاريخ تصـويب  شوراها،قوانين . بارها مورد تغيير و اصالح قرار گرفته اند مذكور
  :به نمايش گذاشته شده اند ،1-3آنها درجدول شماره نكات
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  كنون تا1361قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي در خصوص شوراهاي اسالمي از : 1- 3 شماره جدول
 ت مهمنكا تاريخ تصويب نام قانون رديف

1 
قانون تشكيالت شوراهاي 

 اسالمي كشوري
1/9/1361 

انجـــام انتخابـــات شـــوراهاي روســـتايي از ســـوي 
ــا نظــارت وزارت كشــور، تشــكيل   جهادســازندگي ب
شوراي محله و منطقه در شهرها، ترسيم نظام هرمي 
شوراها با قرار دادن مجلس شوراي اسـالمي در راس  

ـ    اظر در آن، حضور امام جمعه هر محل بـه عنـوان ن
 شورا، مدت اعتبار دو ساله شوراها

2 

قانون الحاق يك تبصره به ماده
قانون تشكيالت شوراهاي  53

 اسالمي كشوري

28/7/1364 
جانشيني وزير كشور به جاي شوراهاي شهر تشكيل 

 ها نشده در موارد مربوط به شهرداري

3 
قانون اصالح قانون تشكيالت 

 شوراها
29/4/1365 

بار شوراها به چهـار سـال، اعطـاي    افزايش مدت اعت
انتخابات شـوراها بـه وزارت كشـور،    مسئوليت كامل 

 يات برگزاري انتخاباتيپرداختن به جز

4 

قانون اصالح پاره اي از مواد
قانون تشكيالت شوراها مصوب 

و قانون اصالح قانون  1/9/1361
 تشكيالت شوراها

29/4/1369  

5 

قانون الحاق موادي به قانون
بات شوراهاي اسالمي انتخا

 كشور

3/2/1370  

6 

قانون تشكيالت، وظايف و
انتخابات شوراهاي اسالمي 
 كشور و انتخابات شهرداران

1/3/1375 
بي توجهي به هرم شـورايي و تمركـز بـر شـوراهاي     

 شهر و روستا

7 

قانون اصالح قانون تشكيالت، 
وظايف و انتخابات شوراهاي 
اسالمي كشور و انتخابات 

 1375ان مصوب شهردار

6/7/1382  

8  

قانون اصالح موادي از قانون
تشكيالت، وظايف و انتخابات 

شوراهاي اسالمي كشور و 
انتخابات شهرداران مصوب 

  1386اصالحي  1375

27/8/1386   
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  :به شرح زير است 1386و سال  1382ن جديد مصوب سال ينوانكات مهم ق
ستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان واحدهاي تقسيمات كشوري شامل رو :حذف شهرك

اي به شهرك نشده اسـت و ايـن كلمـه در سـاير      بندي اشاره در اين تقسيم. و استان هستند
هاي احداث شده از طـرف وزارت مسـكن و شهرسـازي يـا      گاه متون قانوني اشاره به سكونت

انوني و از اين رو به نظر مي رسد با توجه به فقـدان مشـروعيت قـ   . هاي صنعتي دارد شهرك
سياسي شهرك براي اعمال مديريت محلي، اين واژه در قانون حذف شده و شورايي بـه نـام   

 .شوراي اسالمي شهرك از اين پس وجود نخواهد داشت

در قوانين قبلي در تشكيل شـوراهاي   :توجه به بعد جمعيت و نظام انتخاباتي اداره امور
ي هر واحد متشكله اين شوراها مدنظر ها هويت حقوق شهرستان، استان و شوراي عالي استان

براي نمونه در تشكيل شوراي . ها نشده بود بود و توجهي به جمعيت تحت پوشش اين هويت
شهرستان هر شهر مي توانست يك نماينده داشـته باشـد در حـالي كـه شـهرها بـه لحـاظ        

در تشـكيل شـوراي    مسـئله نمونـه روشـن ايـن    . جمعيت با يكديگر تفاوت زيـادي داشـتند  
شهرستان تهران بود كه شهر تهران با جمعيت بيش از ده ميليون نفري خـود مـي توانسـت    

در . تنها يك نماينده به اندازه مثال نسيم شهر با جمعيت چند ده هـزار نفـري داشـته باشـد    
حالي كه قاعده تناسب تعـداد نماينـده بـا جمعيـت در تمـام كشـورها پذيرفتـه شـده و در         

در قانون به ايـن قاعـده توجـه شـده و     . مي نيز رعايت مي شودانتخابات مجلس شوراي اسال
ند تعداد بيشتري نماينده در تشـكيل شـوراي شهرسـتان    توان ميشهرهاي با جمعيت بيشتر 

بدين ترتيب در شوراي شهرستان از شوراي هر بخش يك نفر، از شـوراي هـر   . داشته باشند
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از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر  يك از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش
اين قاعده در تشـكيل شـوراي اسـتان رعايـت     . و شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت
بدين ترتيـب از  . ها مورد توجه قرار گرفته است نشده است اما در تشكيل شوراي عالي استان

ليون نفر جمعيـت  هاي بيش از دو مي هاي تا دو ميليون نفر جمعيت دو نماينده، استان استان
 . ها عضويت دارند سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استان

آيا افرادي كه به عنوان منتخب  :تصريح بر عضويت شوراها به عنوان يك امر افتخاري
به استخدام شورا درآمده انـد؟ و بايـد    ،پذيرند ميمسئوليت مردم در شوراها براي چهار سال 

پرداخت؟ يا آنكه منتخب مردم  ها دستگاهنها حقوق، دستمزد و مزايا مانند ديگر كاركنان به آ
عمل كرده  و هدفش توسعه محلي بـا تكيـه   مسئوليت به وظيفه شهروندي خود براي قبول 
شـان   هايي بودند كه قوانين قبلي پاسخي روشـن بـراي   بر مشاركت مردم است؟ اينها پرسش

به صراحت بيان شده كه عضويت در كليه شـوراهاي موضـوع ايـن    در قانون جديد . نداشتند
 . افتخاري است و شغل محسوب نمي شود ،قانون

اگر داوطلـب شـدن بـراي پـذيرش      :تعيين شرط مدرك براي نامزدي عوضيت در شورا
مسووليتي دمكراتيك نظير عضويت در شورا را به عنوان حقي مدني تلقي كنيم، آنگاه نبايـد  

در طـول فعاليـت شـوراها از    . ك در برخورداري از اين حق مانع ايجاد كندشرطي نظير مدر
به اين سو همواره ديدگاهي اعتـراض آميـز عليـه  سـطح پـايين سـواد اعضـاي         1378سال 

داعيان اين اعتراضات ضرورت تعيين شـرط مـدرك را بـراي عضـويت در     . شوراها مطرح بود
گرا ناميـد، توانسـته در    آن را  سرمايه انساني اين ديدگاه كه مي توان. كردند شوراها بيان مي

بـدين ترتيـب بـراي نـامزدي در انتخابـات      . تدوين قانون جديد ايده هاي خـود را وارد كنـد  
شوراهاي روستايي شرط دارا بودن سواد خواندن و نوشتن، داشتن حداقل ديـپلم يـا معـادل    

ديـپلم يـا معـادل آن     آن براي شوراهاي شهرهاي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فـوق 
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امـا پرسـش   . براي شوراي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيـت تعيـين شـده اسـت    
ها سندي براي اثبـات   گاه در طول اين سال هيچ ،گرا ديدگاه سرمايه انساني چرا اينجاست كه

مدعاي خود يعني اين  فرض كه  سواد پايين اعضا منجر به ناكارآمـدي شـوراها مـي شـود،     
توان باشرايطي مانند تحصـيالت يـا    نكرده است؟ از سوي ديگر حقوق شهروندي را نمي ارائه

امـور عمـومي، داوران    مسـئوالن  در سازوكار دمكراتيك انتخاب  ، چراكهتخصص محدود كرد
شـان تـرجيح خـود در مـورد  افـراد شايسـته بـراي پـذيرش          نهايي مردم هستند كه با آراي

 . كنند بيان مي مسئوليت

كارآمدي دمكراسي بسـتگي   :صالحيت و مشروط ساختن رد صالحيت داوطلبانتاييد 
در قـانون جديـد  نظـر    . به اعتماد ميان شهروندان و اعتماد ميان حكومت و شهروندان دارد

اجرايي مبني بر تاييد صالحيت داوطلبان قطعي است و رد صالحيت مشروط بـه  هاي  هيئت
  . نظارت شده استهاي  هيئتتاييد 

در صـورت تبـديل   : تبديل شوراي اسالمي روستا به شوراي اسالمي شـهر  چگونگي
چنانچه دو يـا چنـد روسـتا بـه     . بود شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد  روستا به شهر،

شـوراهاي آن روسـتاها بـه ترتيـب آرا در      يديل شود، شـوراي شـهر از ميـان اعضـا    شهر تب
از اين رو در صورتي كه روستايي يـا   .شود انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي

چند روستا با يكديگر تبديل به شهر شدند، نيازي به انتخابات جديد بـراي شـوراي اسـالمي    
  . شهر نخواهد بود
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  تعداد اعضاي شوراهاتعداد اعضاي شوراها  ..11--22--33

در برحسب اعضاي اصلي و اعضاي علـي البـدل در شـوراهاي مختلـف     تعداد اعضاي شوراها 
  .اده شده استنشان د 2-3جدول شماره 
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  تعداد اعضاي شوراهاي كشور: 2- 3 شماره جدول

تعداد اعضاي علي   صلياتعداد اعضاي   نام شورا
  ماده يا مواد قانون شوراها  البدل

  4 ؟ 3 نفر جمعيت 1500روستا تا 
نفر1500روستا بيش از

  4  ؟  5  جمعيت

  4 ؟ 5 بخش
  7 2 5 هزار نفر جمعيت 20شهر تا 
ر جمعيتهزار نف 20شهر از 

  7  3  7  هزار نفر 50تا 

هزار نفر جمعيت 50شهر از 
  7  4  9  هزار نفر 100تا 

هزار200تا  100شهر از 
  7  5  11  نفر جمعيت

هزار500تا  200شهر از 
  7  6  13  نفر جمعيت

ميليون1تا  500شهر از 
  7  7  15  نفر

ميليون2تا 1شهر بيشتراز 
  7  8  21  نفر جمعيت

  7 8 21 نفرميليون 2بيشتر از 
  7 12 31 تهران

  7 ؟ نفر5حداقل شهرستان
  7 ؟ نفر5حداقل استان

  7 ؟ ؟ هاعالي استان

  نظام شورايي كشورنظام شورايي كشور  ..22--22--33

» نظـام شـورايي  «گفت كه كشـور داراي يـك    توان مياساسي و  قانون شوراها قانون حسب 
اين  3-3جدول شماره . دشده انپايين ترين تا باالترين مراتب مشخص شوراها از از است كه 

  :كند ميرا بيان و نحوه انتخاب اعضاي شوراها نظام 
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  نظام شورايي در ايران: 3- 3 شماره جدول
  نحوه انتخاب اعضا  نام شورا

  به انتخاب اهالي روستا  اسالمي روستا
  از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستا واقع در محدوده بخش  اسالمي بخش
  تخاب اهالي شهربه ان  اسالمي شهر

  از نمايندگان شوراهاي شهر و بخش هاي واقع در محدوده شهرستان  اسالمي شهرستان
  از نمايندگان منتخب شوراهاي اسالمي شهرستان  اسالمي استان

  ها از نمايندگان منتخب شوراهاي اسالمي استان  اسالمي عالي استانها

  
راي مسـتقيم  «و شهر هستند كه بـا  تنها اعضاي شوراهاي روستا كشور در نظام شورايي 

نحوه انتخـاب  . و ساير شوراها بر پايه اين دو شوراي اصلي قرار دارند شوند ميانتخاب  »مردم
اعضاي شوراي شهرستان كه از نمايندگان شوراهاي شـهر و بخـش هـاي واقـع در محـدوده      

ز شـهرها  ، به اين ترتيب است كه از شوراي هر بخش يك نفـر و ا شود ميشهرستان تشكيل 
تعـداد اعضـاي    4-3جدول شـماره  . شوند ميحسب تعداد جمعيت از يك تا سه نفر انتخاب 

  . منتخب شوراهاي شهرها با جمعيتهاي مختلف بيان شده است
  

  تعداد اعضاي منتخب شوراهاي شهر براي عضويت در شوراي شهرستان :4- 3 شماره جدول
  در شوراي شهرستان تعداد اعضاي منتخب براي عضويت  رده جمعيتي شهرها

  يك نفر  هزار نفر جمعيت 500شهرها تا 
  دو نفر  هزار نفر جمعيت 500شهرهاي بيش از 

  سه نفر  شهر تهران

  
ها كه از نمايندگان منتخـب شـوراهاي اسـالمي     نحوه انتخاب اعضاي شوراي عالي استان

  جدول شمارهدر  .يابد ها تفاوت مي با توجه به جمعيت استان شود ميها تشكيل  استان
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  :هاي مختلف بيان شده است ها با جمعيت تعداد اعضاي منتخب شوراهاي استان 3-5 
  تعداد اعضاي منتخب شوراهاي شهر براي عضويت در شوراي شهرستان :5- 3 شماره جدول

  ها رده جمعيتي استان
تعداد اعضاي منتخب براي عضويت در شوراي عالي 

  ها استان
  دو نماينده  ر جمعيتميليون  نف 2هاي تا  استان
  سه نماينده  ميليون نفر جمعيت 2هاي بيش از  استان

  چهار نماينده  استان تهران

  حضور در جلسات شوراهاحضور در جلسات شوراها  وو  مقاماتمقامات. . 33--22--33

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، استانداران، فرمانداران، «قانون شوراها  10بر اساس ماده 
توانند در جلسـات شـوراي    روساي ادارات ميبخشداران، دهياران و مديران كل و شهرداران، 

د در توان مياز همين رو شهردار  .»خود بدون حق راي شركت كنند مسئوليتاسالمي حوزه 
   .جلسه شوراي شهر شركت كند اما حق راي دادن ندارد

 بنـا بـه دعـوت    و شوراها در صـورت ضـرورت   «:تبصره همين ماده مقرر داشته است كه 
ايـن دعـوت بايـد    . فوق العاده مي باشند يربط موظف به تشكيل جلسهفرماندار ذ دار و شبخ

د با رعايـت  توان ميبنابراين فرماندار . »باشد با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه كتبي و
شرايطي كه در اين تبصره مشخص شده يعني دعوت كتبي، با تعيـين وقـت و ذكـر دسـتور     

شوراي شهر نيز موظف به اجابت اين . اده كندشوراي شهر را دعوت به جلسه فوق الع ،جلسه
  . دعوت مي باشد

كه با دعوت كتبي، تعيين وقت و ذكر  هاآن دسته از مقامات اجرايي كه در جلسات شورا
  : بيان شده است 6-3، در جدول شماره كنند مي، شركت دستور جلسه انجام شده
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  شوند ميدعوت  ات شوراهادر جلسكه براي شركت مقامات اجرايي :  6- 3شماره  جدول 
  شوراي مربوطه  نام مقام
  و شوراي شهر شوراي بخش  بخشدار

  ار يا فرمانداردبخش
شوراي شهر مركز شهرستان يا شوراي 

  شهرستان
  استان  استاندار يا ساير مسوولين اجرايي هم سطح

هاي دولتي و  وزيران، روساي موسسات و سازمان
  نهادهاي عمومي غير دولتي

  ها انعالي است

    
نـد از سـمت خـود    توان مـي ، هريك از اعضاي شوراها زمـاني  14ماده  2بر اساس تبصره 

شـوراها  . استعفا كنند كه پذيرش استعفاي آنها بـه تصـويب شـوراي مربوطـه رسـيده باشـد      
. يعني بـا حضـور مـردم برگـزار نماينـد     » علني«جلسات خود را  15موظفند بر اساس ماده 

عضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلـق آراي  جلسات با حضور دو سوم ا
د جلسات غيـر علنـي تشـكيل دهـد كـه دو سـوم       توان ميشورا زماني . حاضرين معتبر است

  . اعضاي حاضر در جلسه اين موضوع را تصويب كرده باشند
 هيئـت اولين جلسه شوراها به دعوت مسوولين واحدهاي تقسيمات كشوري مربوطه و با 

عضـو دارد كـه عبارتنـد از رئـيس،     رئيسه شورا سه نفر هيئت . شود ميسني تشكيل  رئيسه
اولين جلسه شوراهاي شهر بايد با حضور فرماندار تشـكيل  . ب رئيس و حداقل يك منشيناي

  .شود
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  مقامات كشوري و لزوم رعايت تصميمات شوراهامقامات كشوري و لزوم رعايت تصميمات شوراها  ..44--22--33

بخشداران و ساير مقامـات كشـوري   قانون شوراها، استانداران، فرمانداران،  95بر اساس ماده 
در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنهـا   شوند ميكه از طرف دولت تعيين 

  .شود ميموارد تخلف به مقامات مافوق اعالم و در مراجع ذيصالح رسيدگي . هستند

  انتخابات شوراهاي شهرانتخابات شوراهاي شهر. . 55--22--33

محدوده حـوزه انتخابيـه تاكيـد شـده      در فصل انتخابات قانون بر سكونت اعضاي شوراها در
اعضـاي شـوراها بايـد در محـدوده حـوزه انتخابيـه خـود         26ماده  2بر اساس تبصره . است

تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيـه  . سكونت داشته باشند
  . شود ميبه خارج از آن موجب سلب عضويت 

عضويت در شوراها را به دو دسـته تقسـيم كـرده     قانون محرومين از داوطلب شدن براي
اينهـا عبارتنـد   . دسته نخست كساني هستند كه  بواسطه شغل و مقام محروم شده اند. است

  :از
وزرا، معـاونين و   نمايندگان خبرگـان رهبـري،   ،يس جمهور و مشاورين و معاونين ويرئ .1

هبان، رييس قوه قضاييه مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراي نگ
مشاورين وي، رييس ديـوان عـالي كشـور، دادسـتان كـل كشـور و معـاونين و         معاونين و و

و معـاونين وي،   رئيس ديـوان محاسـبات كشـور   ، مشاورين آنان، رييس ديوان عدالت اداري
، شاغلين نيروهاي و معاونين وي، رييس سازمان بازرسي كل كشور دادستان ديوان محاسبات

 نيروهـاي مسـلح، ريـيس سـازمان صـدا و     و ادارات عقيدتي سياسي  ها سازمانروساي  مسلح،
دولت، روساي دفاتر سران سـه قـوه،   هيئت دبير  ،سيماي جمهوري اسالمي ايران و معاونين وي
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رييس دانشـگاه  ، )دولتي و غير دولتي(روساي دانشگاه ها  ي دولتي،ها سازمانروسا و سرپرستان 
كل و مديران عامل بانك ها، رييس جمعيت هـالل احمـر و معـاونين وي،    آزاد اسالمي، روساي 

رييس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنيـاد مسـكن، سرپرسـت    
مانند شـركت مخـابرات،   (، مديران عامل شركت هاي دولتي ها سازمانكميته امداد امام، روساي 

رييس سـازمان نظـام پزشـكي ايـران، مـديران كـل        سرپرست نهضت سواد آموزي،..) .دخانيات
و ادارات دولتي وساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه  ها سازمان تشكيالت ستادي وزارتخانه ها و

تسري دارد از عضويت در شـوراهاي اسـالمي سراسـر كشـور      آنان به كل كشورمسئوليت حوزه 
نموده وبـه هـيچ وجـه در آن پسـت      محرومند مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا

 .باشندنشاغل 

، شـهرداران و معـاونين   استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان .2
  بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونينآنان، 

ات، روساي دانشگاه ها، روساي بانك هـا،  ادارات كل، دادستان ها، داديارها، باز پرس ها، قض
يـا   و شركت هاي دولتي و نهادها وموسسات دولتي و ها سازمانمعاونين  سرپرستان و روسا،

وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير روسا، مديران و 
اهاي اسـالمي واقـع در   بخش به ترتيـب از عضـويت در شـور    سرپرستان استان، شهرستان و
بخش محرومند، مگر آن كه قبل از ثبـت نـام از سـمت خـود      محدوده استان، شهرستان و 

 .نباشند استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل

شـاغلين در   شـركت هـاي وابسـته و    مؤسسـات و  و شهرداري مديران مناطق، شهرداران .3
 همچنين دهياران و شاغلين در دهياريو  هاي وابسته به آن شركت شهرداري و مؤسسات و

عضويت در شوراي اسالمي شهر محل خدمت محرومند، مگر آن كه قبـل از ثبـت نـام از     از 
 .به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند سمت خود استعفا نموده و



                                                                                                
 

 96  

 

 آشنايي با شوراهاي اسالمي شهر

افزوده شده ايـن اسـت    1386نكته مهمي كه در آخرين اصالحات قانون شوراها در سال 
ند در سمت هاي مذكور در بـاال  توان ميي اسالمي در طول مدت عضويت نشوراها يكه اعضا

  . مشغول به كار شوند
از داوطلب واسطه همكاري با رژيم سابق يا ارتكاب جرم ه دسته دوم كساني هستند كه ب

 :اينها عبارتند از. شده اند عضويت در شوراها محروم شدن براي

به تشخيص  ،اند ابق نقش مؤثر و فعال داشتهس كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم -الف
  .مراجع ذيصالح

 .اند محكوم شده كساني كه به جرم غصب اموال عمومي -ب

هايي كـه غيرقـانوني بـودن آنهـا از      و گروهك ها ج ـ وابستگان تشكيالتي به احزاب، سازمان 
 ؛دطرف مراجع صالحه اعالم شده باش

 ؛اند اسالمي ايران محكوم شده د ـ كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري

 ؛قضايي هـ ـ محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح

 ؛و ـ محكومين به حدود شرعي

 ؛اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي ز ـ محكومين به خيانت و كالهبرداري و غصب

 ؛فسق ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به

 ؛مواد اينط ـ قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به 

 ؛قانون اساسي باشند) 49(مشمول اصل  ي ـ محجوران و كساني كه به حكم دادگاه

هاي ده، شـهر، شهرسـتان و اسـتان و     اعضاي انجمنل وابستگان به رژيم گذشته از قبي -ك
رسـتاخيز و حـزب ايـران نـوين و نماينـدگان       هـاي حـزب   هاي انصاف، رؤسـاي كـانون   خانه

 .خوانين وابسته به رژيم گذشته سابق، كدخدايان وهاي سنا و شوراي ملي  مجلس
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اجرايـي شهرسـتان بـه رياسـت     هيئـت  اري انتخابات شوراهاي اسالمي شـهر،  زبراي برگ
فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان 

اجرايـي،  يئـت  هبراي تعيـين هشـت نفـر معتمـدان     . شود ميدر محدوده شهرستان تشكيل 
فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مـردم از كليـه شـهرهاي محـدوده شهرسـتان را      

 ياعضـا نكته مهم اين است كـه  . كند مينظارت از آنان دعوت هيئت انتخاب و پس از تاييد 
فرماندار نبايد داوطلب عضويت در  وياز سمعتمدان دعوت شده   ي شهرستان وياجراهيئت 

 .باشندر شوراي شه

قـانون اصـالح قـانون تشـكيالت      74و  73نظارت بر امر انتخابات شوراها بر اساس مـواد  
انجـام   29/4/1365و انتخابـات شـوراها مصـوب    1382مصـوب  شوراهاي اسـالمي كشـوري   

از سـه نفـر عضـو     مركزي نظـارت بـر انتخابـات شـوراها    هيئت بر اين اساس . شود مي

فر اعضاي كميسيون اصـل نـود بـه انتخـاب مجلـس      كميسيون شوراها و امور داخلي و دو ن
مركب از سه  عالي نظارت استانهيئت در هر استان نيز . شود ميشوراي اسالمي تشكيل 

مركـزي نظـارت تشـكيل    هيئـت  نفر نمايندگان مجلس شوراي اسالمي آن استان به تعيين 
مركب از را  نظارت شهرستانهيئت عالي نظارت استان در هر شهرستان، هيئت . شود مي
د بـراي حـوزه هـاي    توان ميهيئت اين . دهد مينفر معتمدين محلي آن شهرستان تشكيل  5

ايـن  . فرعي مركب از سه نفر ناظر ثابت يا سيار تعيين نمايـد  هاي هيئتانتخابيه شهرستان، 
اما حق دخالـت   كنند ميناظرين در تمام مراحل انتخابات بر صحت جريان انتخابات نظارت 

  . ايي انتخابات را ندارنددر امور اجر
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  تشكيالت شوراهاي شهرتشكيالت شوراهاي شهر..33--33

آيين نامه سازماني، تشكيالتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسـات شـوراها و    تهيه شوراها قانون
امور مالي دبيرخانه كليه شـوراها و تعـداد كاركنـان آنهـا و هزينـه هـاي مربـوط و هرگونـه         

ها نهاده اسـت كـه بايـد آن را بـه      استانپرداختي به اعضاي شوراها را بر عهده شوراي عالي 
  .وزيران برساندهيئت تصويب 

هاي داخلي كليه شوراها از باالترين  ها آيين نامه به استناد همين ماده شوراي عالي استان
وزيـران  هيئـت  سطح يعني شوراي عالي استان گرفته تا شوراي روستا تهيـه و بـه تصـويت    

هيئـت  1384قـروردين   24مصـوب  » سـالمي شـهر  نامه داخلي شوراي ا آيين«. رسيده است
نكـات مهـم ايـن    . وزيران، چگونگي گردش امور را در درون شوراي شهر تشريح كرده اسـت 

  :آيين نامه به شرح زير هستند
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  زمان تشكيل شوراي شهر. الف
شوراي اسالمي شهر بعـد از قطعـي    اولين جلسه هردوره آيين نامه مذكور،  1ماده بر اساس 

بـه دعـوت فرمانـدار يـا سرپرسـت       نهم ارديبهشـت مـاه  انتخابات، در تـاريخ   شدن نتايج

فرمانداري و با حضـور دعـوت كننـده يـا نماينـده وي تشـكيل و بـا حضـور دو سـوم اعضـا           
  .ابدي مي رسميت

  
  رئيسه سنيهيئت تشكيل . ب

نفـر از   و دو »ريـيس سـني  «در اولين جلسه شورا مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان 
 »رييسـه هيئـت  «شوند و در جايگـاه   ين مييتع »منشي«ترين اعضاي حاضر به سمت  وانج

  ).  آيين نامه 2ماده ( گيرند قرار مي
  
  رييسه سنيهيئت وظايف  .پ

اجـراي  «و  »انجـام مراسـم تحليـف   «اداره اولـين جلسـه اعـم از    رئيسه سني هيئت وظايف 
مراسم تحليـف  گويد كه  مي 3ره ماده تبص). 3ماده (است  »رييسه دائم شوراهيئت انتخابات 

  . ه استديسرها  كه به تصويب شوراي عالي استانانجام شود براساس دستورالعملي بايد 
  
  رئسيه دائم هيئت . ت

و  »منشـي «و حـداقل يـك    »نايب ريـيس «, »رييس«شامل ي شهر شورادائم يسه ئرهيئت 
سـال در اولـين جلسـه     2دت آنها بايد براي مـ . است» گو سخن«همچنين يك نفر به عنوان 

همچنـين در ايـن جلسـه    . شورا از ميان اعضاي شورا از سوي اعضـاي شـورا انتخـاب شـوند    
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از ميـان   »شـوراي اسـالمي شهرسـتان   «در را  »نمايندگان شورا«يا  »نماينده«اعضاي شورا 
  ). 4ماده ( تا پايان همان دوره انتخاب مي نمايندخود 

سـتين جلسـه خـود كـه در نهـم ارديبهشـت برگـزار        بنابراين اعضاي شوراي شهر در نخ
  :، چهار وظيفه مهم دارندشود مي
 رئيسه سنيهيئت تشكيل  .1

 انجام مراسم تحليف .2

 رئيسه دائمهيئت تشكيل  .3

 .انتخاب نماينده يا نمايندگان شوراي شهر در شوراي اسالمي شهرستان .4

  
  وظايف رئيس شوراي شهر. ث

  :ه وظايف زير را بر عهده داردآيين نام 6رئيس شوراي شهر براساس ماده 
 مسئووليت امور اداري و مالي شورا .1

 اداره جلسات شورا و برقراري نظم در جلسات .2

 )كه حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد( خاص دعوت از اشخاصي .3

 هاي شورا اعضا و تقسيم كار بين اعضا و كميسيون دعوت از .4

 ابالغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شورا .5

مسئوالن شوند به  عرفي نماينده و يا نمايندگان شورا كه از بين اعضاي شورا انتخاب ميم .6
 هاي دولتي در صورت درخواست آنها اجرايي، نهادها و سازمان

اعضـاي دبيرخانـه و سـاير كاركنـان شـورا براسـاس تشـكيالت         ومسئول امضاي احكام  .7
 تفصيلي شورا
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ا در پايـان هـر سـال مـالي بـه شـوراهاي       اي از بودجه مصوب و هزينه شور ارسال نسخه .8
 اسالمي شهرستان و استان مربوط و نيز انتشار آن جهت اطالع عموم

ابالغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضا كه به صورت روشن به رييس شـورا تقـديم شـده     .9
است به عنـوان تـذكر بـه شـهردار و دريافـت پاسـخ كتبـي ياشـفاهي شـهردار درخصـوص           

 جلسه شوراتذكرابالغي آن در 

 امضاي كليه مكاتبات رسمي شورا .10

 ختم هر جلسه اعالم روز و ساعت تشكيل جلسه بعد، قبل از .11

  
  وظايف نائب رئيس شوراي شهر. ج

مسـئول  دهد و در مقابل شـورا   را انجام مي نايب رئيس شورا در غياب رييس شورا وظايف او
  ).7ماده (ت اس
  
  گو رئيسه و سخنهيئت وظايف .چ

رييسه و سـخنگو بـه موجـب دسـتورالعملي     هيئت وظايف نامه بيان داشته كه آيين  8ماده 
  .ها مي رسد شود كه به تصويب شوراي عالي استان تعيين مي

  
  نكات مهم آيين نامه داخلي شوراي شهر. ه

  قايم به شخص بودن عضويت در شورا
يـك    يچه .عضويت در شورا قايم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست -5ماده 

  .اعم از عضو يا غير عضو ندارد ،از اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود را به غير
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  هاي تخصصي شورا ها و كارگروه تشكيل كميسيون
هـاي الزم و انجـام    اصالح و تكميل پيشنهادات و نيز تهيه طـرح  ،به منظور بررسي -9ماده 

  .شود هاي تخصصي تشكيل مي كارگروهها و  كميسيون, عهده دارد بر وظايف قانوني كه شورا
هـا بـه تصـويب شـوراي عـالي       وظايف ايـن كميسـيون   چگونگي اداره و ،تركيب -تبصره

  .رسد ها مي استان
ري باشـد بـا   اپيشنهادات واصل شده به كميسيون در صورتي كه مرتبط با شـهرد  -10ماده 

در جلسات شـركت   و براي اداي توضيحات  حضور شهردار يا نماينده وي كه بدون حق رأي
  .، رسيدگي خواهد شدكند مي

به عنوان يك نمونه كميسيون هاي شـوراي شـهر شـيراز و وظـايف آنهـا بـه شـرح زيـر         
  :هستند

  
 فرهنگي اجتماعي وظايف كميسيون

 :ذيل نظارت بر واحدهاي شهرداري به شرح) الف

موعـه  و ادارات شـهرداري در مج  هـا  سـازمان  ،حوزه معاونت فرهنگـي و امـور اجتمـاعي   
ها و فضاي سـبز،   سازمان پارك ،اجرايي حوزه معاونت ،اجتماعي شهرداري -معاونت فرهنگي

سازمان آتش نشـاني و   ،و مشاغل ساماندهي ميادين سازمان ،سازمان تنظيف و بازيافت مواد
اداره سـاماندهي   ،و تأسيسات ميادين ميوه وتره بار حوزه مديريت زيباسازي ،خدمات ايمني
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هـا   نظارت بر عملكرد بخش فرهنگي اجتماعي كليه سازمان ،ع اردوگاهي هدايتمجتم ،معابر
 .سازمان بهشت احمدي وآموزش عمومي  ،امور فرهنگي ،ميادين ورزشي ،و ادارات شهرداري

هـا و   تشـكل  ،هـا  خيريـه  ،هـا  تعاوني ،بهداشتي و عبادي امور تفريحي و رفاهي، ورزشي و) ب
 تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي ،ها يشگاهنما ،اشاعه فرهنگ مشاركت ،احزاب

 ي ذيربطها سازماناساسنامه  تهيه طرح ها و بررسي لوايح و) ج

 و ادارات ها سازمانبر عملكرد  بررسي بودجه و تفريغ بودجه و نظارت) د

 مذكور مصوبات شورا در حوزه فعاليت پيشگيري) ز

  
 وظايف كميسيون عمران و حمل و نقل

 :شرح ذيل احد هاي شهرداري بهنظارت بر عملكرد و

 ،سـازمان ترافيـك   ،عمرانـي -حـوزه معاونـت فنـي    ،حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيـك 
سازمان عمـران،   ،سازمان اتوبوسراني شيراز و حومه ،سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني

 اداره دفـع  ،هـاي مسـافربري   سـازمان پايانـه   ،موتـوري  سازمان خدمت ،سازمان قطار شهري
امـور مربـوط بـه پـل سـازي و       ،بتـوني، حفـاري، آسـفالت    كارخانه قطعات ،هاي سطحي آب

هاي اجرايي در بخش عمراني به ايـن   پاركومتر و در كل فعاليت ،ها پاركينگ خيابان ،زيرگذر
  .گردد كميسيون مربوط مي

  
 برنامه و بودجه وظايف كميسيون

 :لبه شرح ذي نظارت بر عملكرد واحدهاي شهرداري الف

غرب و ستاد  نظارت بر محور شمال ،مالي -حوزه معاونت اداري ،ريزي برنامهحوزه معاونت 
 آبادگري باغات قصرالدشت



                                                                                                
 

 104  

 

 آشنايي با شوراهاي اسالمي شهر

 هاي حوزه فعاليت مرتبط سازمان تهيه طرح ها و بررسي لوايح بودجه و اساسنامه) ب

 مربوطه هاي معرفي نماينده به شورا جهت عضويت در سازمان) ج

 شورا در حوزه فعاليت مربوطه هاي بودجه و مصوبات اي فعاليتپيگيري برحسن اجر) د

  
  
  

 ها دستگاهتلفيق و هماهنگي  وظايف كميسيون

نماينـد   يي كه در امور شهري فعاليت ميها دستگاه بررسي امور مربوط به بودجه و هماهنگي
 قانون الحاقي شوراها 22و اجراي بند ها دستگاه و پيگيري مطالبات مردمي در ساير

  
 معماري -وظايف كميسيون شهرسازي 

 :و شهرسازي در امور نظارت بر عملكرد واحدهاي شهرداري از منظر معماري

 ،طـرح هـاي جـامع و تفصـيلي     ،5كميسـيون مـاده    ،حوزه معاونت شهرسازي و معماري
سـتاد باغـات    ،سازمان بافت هاي فرسـوده  ،)ميراث فرهنگي(حفاظت و بهسازي بافت قديم 

ضمناً كليه  :اداره كنترل و نظارت ساختماني ،حريم شهر ،غرب طرح شمال ستاد ،قصرالدشت
 شـود  ميعمراني در ابتدا به اين كميسيون ارجاع  طرح ها و مطالعات مربوط به فعاليت هاي
   .نقل تصميم نهايي اعالم گردد تا با هماهنگي كميسيون عمران و حمل و

  
  استعفاي اعضاي شورا
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پـذيرش اسـتعفا بـا تصـويب     . از مقام خـود اسـتعفا دهـد    تواندشورا مي  هر عضو -11ماده 
  .اكثريت مطلق آراي حاضران در جلسه امكان پذير است

عضو متقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را با ذكر داليل به رييس تقديم نمايد  -12ماده 

له و رييس آن را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد و در اين فاصـ 
  .تواند در صورت تمايل اعالم انصراف نمايد عضو متقاضي مي

سـپس شـخص    ،شـود  مـي براي بررسي تقاضاي اسـتعفا ابتـدا تقاضـا قرائـت      -13ماده 
و  نمايـد  متقاضي يا عضو ديگري به تعيين او حداكثر نيم ساعت داليل اسـتعفا را بيـان مـي   

و پـس از آن رأي گيـري    دتواننـد صـحبت كننـ    يمـ مخالف يا مخالفان نيز به همان مـدت  
  .شود مي

اعضا به نحوي باشد كـه مـانع از رسـميت     هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادي از -14ماده 

  .قابل طرح در شورا نيست :جلسه گردد
  

  تعيين جانشين براي عضو خارج شده از شورا
رييس شورا موظف است بالفاصله پس از قطعيت يافتن خروج عضوي از شورا بـه   -15ماده 

مراتـب را بـراي تعيـين جانشـين او بـه       ،فوت، جنون و سلب عضـويت  استعفا، اليلي نظيرد
  .فرمانداري مربوط به طور كتبي اعالم نمايد

  
  غيبت اعضاي شورا

هـا بـا اطـالع     غيبت از جلسات شورا با اطالع رييس شورا و از جلسات كميسـيون  -16ماده 

  .رييس كميسيون مربوط امكان پذير است
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شخيص موجه بودن غيبت و تأخير و تعجيل درجلسات شورا برعهده شورا و ت -1تبصره 

باشد و در هرصورت اعالن رسمي غيبـت و   ها با تصويب كميسيون مي در جلسات كميسيون
  .تأخير با رييس شورا خواهد بود

رسيدگي به موجه يا غيرموجه بودن تأخير در پايان همان جلسه و غيبت در  - 2تبصره

را مبنـي   تواند در اين فاصله داليل خـود  عضو غايب مي آيد و دي به عمل مياولين جلسه بع
  .بر موجه بودن غيبت به رييس شورا ارايه دهد

  
  

  انتخاب نمايندگان شورا در ساير مجامع و شوراها
عنوان  ه ب در مواردي كه براساس قوانين و مقررات نماينده يا نمايندگاني از شورا -17ماده 

نماينده يا نمايندگان يادشده با تصـويب شـورا    ،شوند و شوراها انتخاب مي عضو ساير مجامع
  .شوند انتخاب و توسط رييس شورا معرفي مي

نمايندگان منتخب موظفند گزارش كار خود را در اولين جلسـه بـه استحضـار     -تبصره 

  .به صورت كتبي نيز به رييس شورا ارايه نمايند اعضا برسانند و
  

  شورا تهيه دستور جلسات
از  هـا  دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويـت  -18ماده 
و حداقل يك هفته قبل از تشـكيل جلسـه در اختيـار اعضـا     ده ش رييسه تهيه هيئت طرف 

  .قرارگيرد
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رييسـه  هيئـت  تشـخيص اولويـت بـا     ،در صورت تعدد تقاضاها در يك زمـان  - 1تبصره
  .خواهدبود

موضوع دستور جلسه را براي  توان ميبا تصويب اكثريت مطلق اعضاي حاضر  -2تبصره 

  .مدت معيني به تعويق انداخت يا مسكوت گذاشت
  

  نطق قبل از دستور
ساعت قبل از شروع جلسه رسمي ) 48( درهرجلسه حداكثر سه نفر از اعضا كه تا -19ماده 

طبق فهرست تنظيمي حداكثر  ورا در حدود وظايف ش ،اند نموده تقاضاي نطق قبل از دستور
  .به مدت ده دقيقه براي هر نفر نطق قبل از دستور خواهند داشت

در صورت تعدد متقاضيان با توجه به اولويت ثبت نام ناطقان قبـل از دسـتور    -1تبصره 

  . گردند تعيين مي
 تواند تمـام يـا قسـمتي از    مي ،هر عضوي كه حق نطق قبل از دستور را بيابد -2تبصره 

  .وقت خود را به عضو ديگري واگذار كند
  

  نطق قبل از ورود در دستور جلسه از سوي رئيس شورا
د قبل از ورود در دستور جلسه بـه مـدت حـداكثر ده دقيقـه     توان مي ارييس شور -20ماده 

به اطالع آنهـا   ،درمورد مسايل مهم روز شوراها مطالبي راكه آگاهي اعضا از آن ضروري باشد
  .برساند

  
  ق موافقان و مخالفان دستور جلسهنط
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 ،شـود  مـي اعضاي شورا نسبت به موضوعاتي كـه طبـق دسـتور در شـورا مطـرح       -21ماده 

در صورتي كـه موافـق يـا    . قبل از جلسه به عنوان موافق يا مخالف ثبت نام نمايند ندتوان مي
ترتيـب تقـدم   ند نوبت بگيرند و بـه  توان مي اعضا در جلسه شورا ؛مخالف ثبت نام نكرده باشد

يـك مخـالف    ،نداشته باشد اگر هيچ موافقي وجود. ثبت نام يا گرفتن نوبت نطق خواهندكرد
  .د صحبت كندتوان ميتنها يك موافق  ،و اگر مخالفي وجودنداشت كند ميصحبت 

رييس جلسه به آنهـا تـذكر خواهـد داد و    , در صورت صحبت خارج از موضوع -تبصره 

  .ت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شدنوبت تذكر در نوب درصورت دو
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  تقاضاي كفايت مذاكرات، افزايش مدت شور يا مسكوت ماندن يك پيشنهاد
به  افزايش مدت شور يا مسكوت ماندن يك پيشنهاد، يات مذاكرات يتقاضاي كفا -22ماده 

فـق  يك موا يك مخالف و. پيشنهاد رييس شورا يا حداقل سه نفر ازاعضا قابل رسيدگي است
و تصـميم اتخـاذ شـده     شـود  مـي گيري  نمايند و سپس رأي دقيقه صحبت مي 5هر كدام تا 

  .شود ميبالفاصله توسط رييس جلسه اجرا 
  

  تقدم اخطار درباره منافي بودن طرح ها و پيشنهادها با قانون اساسي و مقررات 
جمهـوري  هـا و پيشـنهادها بـا قـانون اساسـي       اخطار راجع به منافي بودن طرح -23ماده 

  .اظهارات ديگر مقدم است اسالمي ايران، مقررات جاري و يا آيين نامه داخلي شورا بر
  

  دفاع از خود اشخاص حقيقي و حقوقي كه مورد توهين قرار گرفته اند
در صورت توهين به اشخاص حقيقي و يا حقوقي، در همان جلسه يـا در جلسـه    -24ماده 

خواهـد   دقيقه اجازه نطق دردفـاع از خـود داده   15 تا رييسه به آنهاهيئت با تشخيص , بعد
  .شد

  شوراها و ضرورت اطالع رساني به شهروندانشوراها و ضرورت اطالع رساني به شهروندان. . 11--33--33

وابسـته   يهـا  ها و سازمان و شهرداري و شركت شوراي شهر قانون مذكور، 76ماده  بر اساس
اطـالع  ، زمينـه  اي پايگاه رايانـه موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه انـدازي  

مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و در آمد خـود   ومعم
از اين رو شوراي اسالمي شهر وظيفه دارد تا به شكلي شفاف و قابل دسـترس   .فراهم نمايند
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اطالعات مربوط به خود را بويژه آنهايي كه به مصـوبات و مسـائل مـالي مربـوط هسـتند بـا       
به عبارت ديگر اين حق شهروندان . ها به اطالع عموم مردم برساند وريااستفاده از آخرين فن

  . ي عمومي مطلع باشندها سازماناست كه از اطالعات نهادها و 

  شوراها و وضع عوارضشوراها و وضع عوارض. . 22--33--33

نسبت به وضع عـوارض متناسـب بـا      دتوان ميشوراي اسالمي شهر بيان داشته كه  77ماده 
هاي خـدماتي و عمرانـي مـورد     بخشي از هزينه ور تأمينتوليدات و درآمدهاي اهالي به منظ

قيـد شـده كـه    تبصـره  امـا در  . وزيـران اقـدام نمايـد   هيئت نامه مصوب  نياز شهر طبق آيين
وزيـر كشـور    و مصوبه به وزارت كشور قابل وصـول اسـت   يك ماه پس از ارسال هر ،عوارض

نامه مصوب نداند نسـبت   ينعوارض را منطبق بر آي تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع مي
به تصويب يك مقام دولتـي، نشـان    همشروط كردن اين اجاز. نمايد به اصالح يا لغو آن اقدام

گذاري اقتصادي بـراي شـهر    دهنده عدم استقالل كامل شورا در تامين منابع مالي و سياست
  .است

  شوراها و ارسال مصوبات براي مقامات اجراييشوراها و ارسال مصوبات براي مقامات اجرايي. . 33--33--33

را مكلف كرده است كه حداكثر ظرف مدت ده روز مصـوبات خـود را بـه     كليه شوراها ،قانون
مقـام   ناجرائـي ذي ربـط و عـالي تـري    مسئولين نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، 

ها به مجلس شـوراي اسـالمي و وزارت كشـور ارسـال      اجرائي و در مورد شوراي عالي استان
ن  موظف هستند در كليه شـوراها و كميتـه هـاي    دارا استانداران، فرمانداران و بخش. نمايند

كه در سطح منطقه ) جز كميته برنامه ريزي شهرستانه ب(تخصصي مرتبط با وظائف شوراها 
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از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان ناظر جهـت   ،دهند تشكيل مي
  .شركت در جلسات دعوت به عمل آورند

  شوراي شهر و شهردارشوراي شهر و شهردار. . 44--33--33

با وجود آنكه شهردار و شوراي شهر همكاران يكديگر هستند و تعامل مثبت و مكمـل ميـان   
امـا  ماننـد هـر فعاليـت انسـاني ديگـر ممكـن اسـت          ،آنها به سود شهر و شـهروندان اسـت  

ران عرصه مديريت شهري مسائل مورد اختالف ميان پژوهشگ. الفاتي ميان آنها بروز كنداخت
  :دو نوع تقسيم كرده اند شهردار و شوراي شهر را به

زماني كه شوراي شهر يا برخي از اعضاي آن از شـهردار يـا كارمنـدان شـهرداري انجـام       .1
بـراي مثـال   . كاري را بخواهند كه با هدف و سياست كلي شهرداري ارتباطي نداشـته باشـد  

اي  انتصاب شخص معيني در سازمان اداري شهرداري يا خريد لوازم مـورد نيـاز از فروشـنده   
حتـي اگـر   «در اين قبيل موارد، عذر شهردار در رد اين گونه تقاضاها موجـه اسـت و    .اصخ

كه  كند مينپذيرفتن تقاضايي، شغل او را دچار مخاطره كند، پيروي از اصول و منطق ايجاب 
زيرا در صورت قبول اين رويه ديـر يـا زود تعـداد ايـن      ،در رد تقاضا ترديد به خود راه ندهد

ه جايي خواهد رسيد كه ناچار از زيرپا گذاشتن كليه اصـول مربـوط بـه كـار     قبيل تقاضاها ب
: 1377بـه نقـل از طـاهري،     1344نيـامي،  (» خود بوده يا مجبور به ترك مقام خـود شـود  

200( . 

شهر بدون داشتن نظري خاص در } شوراي{نوع دوم اشكاالت وقتي پيش مي آيد كه  « .2
شود كه شهردار در اجراي آن تصـميمات دچـار   يات وارد جزي اخذ تصميمات خود به قدري

شهر نسبت به موضـوعي تصـميم كلـي بگيـرد و     }شوراي{گاه نيز ممكن است . اشكال شود
بعدا بخواهد با اقدام رسمي خود نسبت به افرادي استثنا قائل شده و در نتيجه شهردار را در 
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شهر ممكن اسـت در  } شوراي{اين رويه از طرف  ذاتخا. مقابل ساير اهالي دچار مشكل كند
ي باشد كه از اين قبيل اقدامات به بار خواهد آورد يا در اثر آشنا ياثر عدم آگاهي از نتايج سو

} شـورا {نبودن به اصول اداري و لزوم تفويض اختيار كافي براي اجراي دستورات و مصوبات 
 ).پيشين(» به شهردار باشد

اتي بزندكـه نظـر شـوراي شـهر را     در مواردي هم ممكن است كه شهردار دست به اقدام
براي مثال الزم است كه شهردار، اعضاي شوراي شـهر در جريـان   . نسبت به خود عوض كند

اگر شهرداري قصد اجـراي برنامـه   . تمامي تصميماتي كه در شهرداري گرفته شده قرار دهد
يگـري  جديدي دارد و آن را به اطالع اعضاي شوراي شهر نرسانده و آنهـا از طريـق منـابع د   

طور قطع بايد منتظـر شـروع كـدورت و سـوء     ه اند، ب غيراز خود شهردار از برنامه مطلع شده
  . تفاهم بود

يك يا چند نفر از اعضاي شوراي  چنانچهقانون شوراها مقرر كرده  73ماده در هر صورت 
ابتـدا توسـط    ،شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشـند 

  . ييس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند دادر
به صورت سوال مطرح مي شـود كـه در     موضوع ،تذكر در صورت عدم رعايت مفاد مورد

رييس شورا سوال را كتباً به شهردار اطالع خواهـد داد و حـداكثر ظـرف ده روز     اين صورت
فوق العاده شورا و پاسخ بـه سـوال    ياموظف به حضور در جلسه عادي  شهردار پس از ابالغ،

  .مي باشد
 ،چنانچه شهردار ازحضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشـخيص داده نشـود  

طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي 
فاصله بين ابالغ تا تشكيل جلسه كه از طرف ريـيس شـورا   . شود شورا رسيده باشد، ارائه مي

شورا پس از طرح سوال يـا سـواالت و جـواب    . حداكثر ده روز خواهد بود ،تعيين خواهد شد
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در صورتي كه شورا با اكثريت دو سـوم كـل اعضـا    . راي موافق يا مخالف خواهد داد ،شهردار
  .جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شدشهردار از كار بر كنار و فرد  ،راي مخالف دهد

كنـاري  د و بردر فاصله بين صدور راي عـدم اعتمـا  تبصره اين ماده بيان داشته است كه 
بـه طـول    سه ماهنبايد بيش از كه شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد 

اداره امـور  ل مسـئو يكي از كاركنان شهرداري با انتخـاب شـوراي شـهر عهـده دار و      ،انجامد
  .شهرداري خواهد بود

  شكايات از شوراها و نحوه رسيدگي به آنشكايات از شوراها و نحوه رسيدگي به آن. . 55--33--33

از  شـوراها انحرافـات  بـر   رسيدگي بـه شـكايات مبنـي   براي قانون شوراها  79بر اساس ماده 
ترتيب  به »حل اختالف و رسيدگي به شكاياتهيئت «هايي به نام  هيئتوظايف قانوني، 
 :شود زير تشكيل مي

ـ  شـكايات  مركزي حل اختالف و رسيدگي به هيئت - 1 عضـويت يكـي از معـاونين     اب
يـا  وزارت كشـور، رئـيس    ذي ربـط ، معاون به انتخاب و معرفي رئيس جمهور رئيس جمهور

، يكي از معـاونين دادسـتان   به انتخاب رئيس اين ديوان يكي از معاونين ديوان عدالت اداري
بـه   ر از نمايندگان مجلس شـوراي اسـالمي   نف دو، كشور انتخاب دادستان كل بهكشور كل 

و تصويب مجلس شـوراي اسـالمي،    كشورامنيت ملي و سياست خارجي سيون پيشنهاد كمي
ها به انتخاب آن شورا جهـت رسـيدگي بـه شـكايات از      سه نفر از اعضاي شوراي عالي استان

ت هيئـ . شـود  تشكيل مي شوراي شهر تهرانو  ها شوراي عالي استانو  شوراي استان

 .در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود



                                                                                                
 

 114  

 

 آشنايي با شوراهاي اسالمي شهر

و  اسـتاندار  و رياسـت  به عضويت استان حل اختالف و رسيدگي به شكاياتهيئت  -2

از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و نفر  يكاستان، عضويت رئيس كل دادگستري 
لس شوراي اسالمي جهت رسيدگي به شـكايات از  نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجدو 

  .تشكيل مي شود شوراي شهرستانو  شوراي شهر

به عضويت و رياست فرماندار  حل اختالف و رسيدگي به شكايات شهرستانهيئت  -3
و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان بـه انتخـاب آن   

حل اختالف استان جهت رسيدگي هيئت به انتخاب ستان شوراي ا ياز اعضاشورا و يك نفر 
  . تشكيل مي شود بخشو  شوراي روستابه شكايات از 

 وزارت ، اسـتان و شهرسـتان بـه ترتيـب در     مركـزي  حل اختالف هاي  هيئتدبيرخانه 

معــاون ذي ربــط وزارت هســتند و و  شــود مـي ، اســتانداري و فرمانــداري مســتقر كشـور 
  .واهد بودخ مركزيهيئت  دبير كشور

نظارتي و اجرايي قانون شوراها، موارد مسئوليت د بر اساس توان ميهمچنين وزارت كشور 
  . حل اختالف ارجاع دهدهيئت تخلف از قانون را به 

در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابـالغ مـورد اعتـراض قـرار      شوراهاكليه مصوبات 
ذي ربـط آن را مغـاير بـا قـوانين و     ولين مسـئ نگيرد الزم االجرا مي باشد و در صـورتي كـه   

تواننـد بـا    مـي  ،مقررات كشور و يا خارج از حدود وظائف و اختيارات شوراها تشخيص دهنـد 
ابالغ مصوبه اعتراض خـود را بـه    از تاريخدو هفته مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ذكر 

از تـاريخ  رف ده روز ظـ موظف است  شورا. اطالع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند
در صـورتي كـه   . نظر نمايد ه و به موضوع رسيدگي و اعالمادوصول اعتراض تشكيل جلسه د

گيري نهايي  براي تصميمنمايد موضوع نعدول مصوبه مورد اختالف شورا در بررسي مجدد از 
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روز به  بيست است ظرف  مزبور مكلفهيئت . شود ارجاع ميذي ربط حل اختالف هيئت به 
  . ع رسيدگي و اعالم نظر نمايدموضو

اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشـدار يـا شـوراي شهرسـتان، در     
مورد مصوبات شوراهاي شـهر و شهرسـتان توسـط فرمانـدار يـا شـوراي اسـتان و در مـورد         

ي اجرائـي ذي ربـط يـا شـوراي     ها دستگاهمسئولين مصوبات شوراي استان توسط استاندار، 
ها توسط وزيـر كشـور يـا عـالي تـرين       ها و در مورد مصوبات شوراي عالي استان انعالي است
رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از . گيرد ميي ذي ربط صورت ها دستگاهمقامات 

  .رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صالحيت دار نخواهد بود
ي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح قطع 80ماده  2الزم به ذكر است كه براساس تبصره 

مركزي حل اخـتالف توسـط اشـخاص    هيئت رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در 
  .نمي باشد

ماده مذكور نيـز تصـريح كـرده كـه كليـه شـورها موظفنـد هرگونـه          3همچنين تبصره 
دسـتگاه  ي اجرايي مختلف اتخاد كرده اند، بالفاصـله بـه   ها دستگاهتصميمي را كه مربوط به 

 .مربوط ابالغ نمايند

وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشـور و يـا حيـف و     هرگاه شورا اقداماتي برخالف
انجـام   ،وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهـده دارد  ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه

ان حـل اخـتالف اسـت   هيئـت  جهت انحالل شورا به  ،موضوع دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار
ها رسيدگي و در صورت احـراز انحـراف    شكايات و گزارش مذكور بههيئت گردد و  ارجاع مي

نمايـد و در مـورد سـاير شـوراها در صـورت       نحـل مـي  م هر يك از شوراهاي روستاها، آن را
حل اختالف مركـزي  هيئت استان و تصويب هيئت پيشنهاد  انحراف از وظايف قانوني، بنا به

  . گردند منحل مي
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ظرف يك مـاه از  توانند  صورت اعتراض به انحالل مي ك از شوراهاي منحل شده درهر ي
خارج از نوبت به موضوع  به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف استتاريخ ابالغ راي 

  .رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد
ضويت چنانچه هريك از اعضاي شوراها شرايط عاصالحي قانو شوراها،  82بر اساس ماده 

را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقـدامي كـه   
موجب توقف يا اخالل در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خـالف شـئون اعضـاي شـورا     

  :گردد به موارد زير محكوم مي انجام  دهد
 اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعالن عمومي .1

 طار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعالن عمومياخ .2

) حقـوق، حـق الجلسـه و عنـاوين مشـابه     (كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شـورا   .3
 لحداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سا

رييسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست و عناوين مشابه هيئت محروميت از عضويت در  .4
 حداقل به مدت يك سال

 عضويت موقت از يك ماه تا يك سالسلب  .5

 سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا .6

 ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره .7

  سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها .8
شرح زيـر   غيبت غير موجه اعضاي شورا در طول يك سال با تشخيص و تصويب شورا به

  :منجر به سلب عضويت مي شود
  شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غير متوالي و يا شش جلسه متوالي -1
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متوقف در قانون شهر بنا به داليل ذكر شده روستا و شوراهاي  هرگاه انتخابات هر يك از
 تا برگزاري انتخابات مجـدد و تشـكيل   ،قانوني منحل شود و يا پس از تشكيل طبق مقررات

 جانشـين شـوراي شـهر تهـران، وزيـر      .شورا خواهد بود شوراي جديد، استاندار جانشين آن

  .جانشين شوراي روستا نيز شوراي بخش مي باشد .استكشور 

  وظايف شوراهاي شهروظايف شوراهاي شهر. . 44--33

 :زير است وظايف شوراي اسالمي شهر به شرحقانون  71ماده بر اساس 

 .سال انتخاب شهردار براي مدت چهار. 1

بالفاصله پس از رسـميت يـافتن نسـبت بـه      شوراي اسالمي شهر موظف است -1تبصره 
 .نمايد انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام

يك از شوراهاي اسـالمي شـهر و روسـتاي     هيچ تواند همزمان عضو شهردار نمي -2تبصره 
  .كشور باشد
كز استان بيشتر از دويست هزار نفر و مرا نصب شهرداران در شهرها با جمعيت -3تبصره 

در ساير شهرها به پيشنهاد شـوراي شـهر و    بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزيركشور و
شوراي شـهر بـر اسـاس ضـوابط و شـرايط احـراز صـالحيت         .گيرد حكم استاندار صورت مي

 .شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب اين قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كنـد 
انداران موظفند حكم شـهردار معرفـي شـده را ظـرف مـدت ده روز صـادر       وزير كشور و است

  .نمايند
، شهردار معرفي شده را واجد شـرايط تعيـين شـده     در صورتي كه وزير كشور يا استاندار

نمايد، در صورت اصـرار   ، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس ميدندان
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صدور حكم شهردار، موضوع توسـط شـوراي شـهر بـه      شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم
  . حل اختالف ذي ربط ارجاع خواهد شدهيئت 

بـراي  هيئـت  گيـري بـوده و تصـميم آن     مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميمهيئت 
چنانچه در مـدت مقـرر،   . مي باشد الزم االجرا) و شوراي اسالمي شهروزارت كشور (طرفين 
اعالم ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهـد بـود و شـهردار     حل اختالف نظر خود راهيئت 

  .تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد مي
  :پذيرد خاتمه مي دوره خدمت شهردار در موارد زير -4تبصره 

 شورا الف ـ استعفاي كتبي با تصويب

 مقررات قانوني ب ـ بركناري توسط شوراي شهر با رعايت

 ق مقررات قانونيج ـ تعليق طب

  شهردار به تشخيص شوراي شهر د ـ فقدان هر يك از شرايط احراز سمت
هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي،  ارسايين بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و. 2

هـاي   حـل  هـا و پيشـنهادهاي اصـالحي و راه    تهيـه طـرح   اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و
 .ربط ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذي برنامه ها جهت كاربردي در اين زمينه

هـاي مصـوب در امـور شـهرداري و سـاير       طـرح  نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و.  3
 . جريان عادي اين امور نگردد هاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل سازمان

هـاي مختلـف    در زمينـه هـاي مملكتـي    سـازمان  همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و. 4
 . بنا به درخواست آنان اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني

انجام خدمات اجتمـاعي، اقتصـادي، عمرانـي،     ريزي در خصوص مشاركت مردم در برنامه. 5 
 .ربط ي ذيها دستگاه فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت
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تفريحـي، ورزشـي و   گردشـگري و  مراكـز   شتشويق و ترغيب مـردم در خصـوص گسـتر   . 6
 .ربط ي ذيها دستگاهفرهنگي با هماهنگي 

اجتمـاعي، امـدادي، ارشـادي و تأسـيس      ها و نهادهـاي  اقدام در خصوص تشكيل انجمن.  7
آمـارگيري، تحقيقـات محلـي و توزيـع ارزاق      هاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجـام  تعاوني

 .بطر ي ذيها دستگاهعمومي با توافق 

هـاي نقـدي، جنسـي و امـوال منقـول و       دارايـي  نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و.  8
اي كـه مخـل    درآمد و هزينه آنها به گونـه  غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب

 . جريان عادي امور شهرداري نباشد

يــت پــس از رســيدگي بــه آنهــا بــا رعا هــاي پيشــنهادي شــهرداري نامــه تصــويب آيــين. 9
 .هاي وزارت كشور دستورالعمل

شهرداري كه هر شش مـاه يكبـار توسـط شـهرداري      تأييد صورت جامع درآمد و هزينه. 10
 . اي از آن به وزارت كشور و ارسال نسخه شود و انتشار آن براي اطالع عموم تهيه مي

هاي هادي و جامع  شهر با رعايت طرح همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود. 11
وزارت كشـور و وزارت مسـكن و    شهرسـازي پـس از تهيـه آن توسـط شـهرداري بـا تأييـد       

 .شهرسازي

تفريـغ بودجـه سـاالنه شـهرداري و مؤسسـات       تصويب بودجه، اصالح و متمم بودجـه و . 12
هـا و همچنـين تصـويب     مالي شـهرداري  نامه هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين شركت

 .بودجه شوراي شهر

هـا   هايي كه با تأييد شوراي شـهر در بانـك   حساب ليه درآمدهاي شهرداري بهك -تبصره 
  .مربوطه هزينه خواهد شد شود واريز و طبق قوانين افتتاح مي
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بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان  هاي پيشنهادي شهرداري پس از صويب وامت. 13
 .كارمزد

فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به خريد،  تصويب معامالت و نظارت بر آنها اعم از. 14
نظر گرفتن صرفه و صالح و بـا رعايـت مقـررات     پذيرد با در نام شهر و شهرداري صورت مي

 .شهرداري نامه مالي و معامالت آيين

توانـد اختيـار تصـويب و     شهرداري، شورا مـي  به منظور تسريع در پيشرفت امور -تبصره
نامه معامالت شهرداري بـه شـهردار واگـذار     آيين با رعايتانجام معامالت را تا ميزان معيني 

  .نمايد
وابسته به شهرداري با تأييد و موافقـت وزارت   هاي تصويب اساسنامه مؤسسات و شركت. 15

  .كشور
و همچنين تغيير نوع و ميـزان آن بـا در نظـر     تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر. 16

 .شود كشور اعالم مي ي وزارتگرفتن سياست عمومي دولت كه از سو

 .شهرداري نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به. 17

 .شهر نظارت بر امور بهداشت حوزه. 18

و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي،  ها، سينماها نظارت بر امور تماشاخانه. 19
تيب، نظارت و تدوين مقررات خاص براي حسن تر شود با وضع و تعاوني و يا دولتي اداره مي

شـهرداري و اتخـاذ تـدابير احتيـاطي جهـت       بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشـنهاد 
 . آن سوزي و مانند جلوگيري از خطر آتش

شهري از نظر بهداشت و آسايش عمـومي   تصويب مقررات الزم جهت اراضي غيرمحصور. 20
 .و عمران و زيبايي شهر
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هيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشـت   ونظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه . 21
 . و توسعه شهر

 .مسيرهاي تأسيسات شهري وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و. 22

ها، ميادين و فضـاهاي   و توسعه معابر، خيابان هاي مربوط به ايجاد نظارت بر اجراي طرح. 23
 .موضوعه سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات

ها، كوچه و كوي در حوزه شـهري و همچنـين    خيابان گذاري معابر، ميادين، نام تصويب. 24
 .با رعايت مقررات مربوطه تغيير نام آنها

جهت نوشن هر نوع مطلب و يـا الصـاق هـر     تصويب مقررات الزم به پيشنهاد شهرداري. 25
نتشار آن براي با رعايت مقررات موضوعه و ا نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر

 .اطالع عموم

هاي وابسته بـه آن بـا رعايـت     شهرداري و سازمان تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط. 26
 .با رعايت مقررات قانوني مربوط ها شهرداري نامه مالي و معامالت آيين

 .شهري نقليه درون طتصويب نرخ كرايه وساي. 27

هاي عمومي توسط شهرداري براي خريـد و   ميدان وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره. 28
 .موضوعه فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات

ربط براي  هاي ذي شهرداري با ادارات و بنگاه وضع مقررات الزم در مورد تشريك مساعي. 29
 .با رعايت مقررات قانوني مربوط بازرگاني و غيره هاي كشاورزي، هنري، داير كردن نمايشگاه

هـاي   هـا، موسسـات، شـركت    و كليه سـازمان  ير حسن اداره امور مالي شهردارنظارت ب. 30
وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارايي ها، اموال عمـومي و اختصاصـي شـهرداري،    
همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسـابرس رسـمي و اعـالم مـوارد     

  .زم بر اساس مقررات قانونيال يها گيري نقض و تخلف به شهردار و پي
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هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و بـا رعايـت    كليه پرداخت -تبصره
مقررات مالي و معامالتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضـاي شـهردار و   

  .برسد ،يا قايم مقام آنان كه مورد تاييد شوراي شهر باشند بذي حسا
شوراي شهر موظف است كه يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرسي رسـمي را  . 2تبصره 

  .جهت بررسي و هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد
شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خـود را جهـت اطـالع     .31

ان و اسـتان ارسـال   اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرسـت  عموم منتشر نمايد و نسخه
  .كند
ها و موسسات دولتي و موسسات عمومي غير دولتـي   واحدهاي شهرستاني كليه سازمان .32

كه در زمينه ارايه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه سـاالنه خـود در   
خصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه ساالنه خـود تنظـيم شـده بـه     

  .ا ارايه نمايندشور
  .همكاري با شوراي تامين شهرستان در حدود قوانين و مقررات .33
هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قـانوني   بررسي و تاييد طرح .34

شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال بـه مراجـع ذيـربط قـانوني جهـت تصـويب       
  .نهايي

ها و موسسات  و يا شركتها  رداريشه ر نصب و عزل كاركنانندارند د حقشهري هاشورا
اجرايـي، عضـويت   مسئوليت و واگذاري  دهند ند يا به آنها دستورماين تلادخوابسته به آنها 

هـا و   مديره و مديريت عامل به اعضـاي شـوراهاي مـذكور در شـهرداري هـا، شـركت      هيئت 
تگان درجه يك آنها به هيچ وجه حـق  اعضا شوراها و بس. تابعه ممنوع مي باشد يها سازمان

هاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقـاد   ها و شركت انجام معامله با  شهرداري، سازمان
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در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضـوي  . هر نوع قرار داد با آنها ممنوع مي باشد
ه استفاده شخصـي از امـوال،   هرگون. شود ميدائم از شورا، پرونده به مراجع ذي صالح ارسال 

هاي وابسـته توسـط اعضـا شـورا      دارايي ها و امكانات شوراها، شهرداري، موسسات و شركت
  .ممنوع شده است

  خالصه خالصه 

يكـي از  . انجام شـود  »آراء عمومي«بايد به اتكاي  »اداره امور كشور«بر اساس قانون اساسي 
صل هفتم قانون اساسي صراحت ا. مهترين ظرفيت هاي تحقق اين امر شوراهاي محلي است

 .هستند هاي تصميم گيري و اداره امور كشور انكهاي اسالمي كشور يكي از ارادارد كه شور
كه مسـئولين دولتـي موظـف بـه رعايـت      است  به اندازه اياهميت آنها بر اساس اين قانون 

وراها از ين تغييراتي كـه در قـانون شـ   تر مهم .شان هستند تصميمات آنها در حدود اختيارات
، حـذف  1365تا كنون صورت گرفته مانند افزايش مدت اعتبار شوراها، در سال  1361سال 

و چگونگي تبديل شوراي اسالمي روستا به شوراي اسـالمي شـهر در    1382شهرك در سال 
در نظام شورايي كشور تنها اعضاي شـوراهاي روسـتا و شـهر    . صورت گرفته اند 1386سال 

و ساير شوراها بر پايـه ايـن دو شـوراي     شوند ميانتخاب » قيم مردمراي مست«هستند كه با 
نحوه انتخاب اعضاي شوراي شهرستان كه از نماينـدگان شـوراهاي شـهر و    . اصلي قرار دارند

قـانون شـوراها    10بر اسـاس مـاده   . شود ميبخش هاي واقع در محدوده شهرستان تشكيل 
بخشـداران، دهيـاران و   شهرداران مانداران، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، استانداران، فر

يت خـود  مسـئول مديران كل و روساي ادارات مي توانند در جلسات شـوراي اسـالمي حـوزه    
ند با دعوت كتبي، تعيين وقت و ذكر دسـتور  توان ميشوراها نيز  بدون حق راي شركت كنند

  . خود دعوت كنندمسئوليت جلسه از مقامات اداري حوزه 
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اها در روز نهم اردبيهشـت بـه دعـوت مسـوولين واحـدهاي تقسـيمات       اولين جلسه شور
رئيسه شـورا سـه نفـر عضـو     هيئت . شود ميرئيسه سني تشكيل هيئت كشوري مربوطه و با 

اولين جلسه شوراهاي شهر بايد . دارد كه عبارتند از رئيس، نائب رئيس و حداقل يك منشي
رئيسه دائم شـوراي  هيئت اعضاي شورا،  در اين جلسه با راي. با حضور فرماندار تشكيل شود

  . شود ميشهر براي مدت دو سال انتخاب 
در فصل انتخابات قانون بر سكونت اعضاي شوراها در محدوده حوزه انتخابيه تاكيد شـده  

اعضـاي شـوراها بايـد در محـدوده حـوزه انتخابيـه خـود         26ماده  2بر اساس تبصره . است
نت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيـه  تغيير محل سكو. سكونت داشته باشند

اري انتخابات شوراهاي اسالمي شهر، زبراي برگ. شود ميبه خارج از آن موجب سلب عضويت 
اجرايي شهرستان به رياسـت فرمانـدار و عضـويت رئـيس اداره ثبـت احـوال، رئـيس        هيئت 

قـانون  . شـود  مـي ل آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرسـتان تشـكي  
آيين نامه سازماني، تشكيالتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شـوراها و امـور    شوراها تهيه 

هاي مربوط و هرگونه پرداختي بـه   ها و تعداد كاركنان آنها و هزينهمالي دبيرخانه كليه شورا
هيئـت  ويب ها نهاده است كه بايد آن را به تصـ  اعضاي شوراها را بر عهده شوراي عالي استان

شوراي اسالمي شهر وظيفه دارد تا به شكلي شفاف و قابل دسترس اطالعات . وزيران برساند
كه به مصوبات و مسائل مالي مربـوط هسـتند بـا اسـتفاده از     را مربوط به خود بويژه آنهايي 

به عبارت ديگر اين حق شهروندان است كه از . ها به اطالع عموم مردم برساند ورياآخرين فن
ين وظايف شوراي تر مهم ،در پايان فصل. ي عمومي مطلع باشندها سازمانعات نهادها و اطال

  . اسالمي شهر بر اساس قانون شوراها بيان شده اند

  آزمونآزمون
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 كدام اصول قانون اساسي مربوط به شوراهاي محلي هستند؟ .1

قانون اساسي چه نقش و جايگاهي براي شوراهاي محلي قائل اسـت؟ در ايـن زمينـه بـا      .2
 ؟مكالسان خود بحث كنيده

؟ توضـيح  شود ميآيا خدمت در شوراي اسالمي شهر به عنوان عضو شورا، شغل محسوب  .3
 ؟دهيد

 ؟شوند مينظام شورايي كشور را تشريح كنيد؟ كدام شوراها با راي مستقيم مردم انتخاب  .4

 نحوه تعامل ميان مقامات اداري و شوراي اسالمي شهر را بر اساس قانون شوراها تشـريح  .5
 كنيد؟

 چه افرادي از داوطلب شدن براي عضويت در شوراي اسالمي شهر محروم هستند؟ .6

 نحوه نظارت بر انتخابات شوراها را تشريح كنيد؟ .7

 رئيسه دائم در شوراي اسالمي شهر چيست؟هيئت رئيسه سني و هيئت منظور از  .8

 وظايف رئيس شوراي اسالمي شهر را تشريح كنيد؟ .9

 ؟كدامندمي شهر ين وظايف شوراي اسالتر مهم .10

  



 

 



 

 

4 

  چهارم فصل 

هاي شوراهاي اسـالمي   چالش

 شهر

  



                                                                                                
 

 128  

 

 آشنايي با شوراهاي اسالمي شهر

  اهداف اهداف 

  : باشد مطالب زير مي آشنايي با، فصلهدف از مطالعه اين 
  در اداره شهرهاهاي شوراهاي اسالمي شهر  ين چالشتر مهم .1
  شوراها و نظام اداري متمركز .2
  هاي اجتماعي و فرهنگي چالش .3
  ها شوراها و شهرداري .4
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اهاي اسالمي شهرهاي شور چالش

  

  مقدمه مقدمه 

ي پيشـين ماننـد   هـا  سازمانعليرغم قدمت تاريخي  توان ميرا شوراي اسالمي شهر در ايران 
اي در جريان  هر نهاد تازه متولد شده. انجمن بلديه و انجمن شهر،  نهاد نوپايي محسوب كرد

نحـو تعامـل و مـديريت ايـن     . شـود  مـي رشد و تحول خود با مسائل و چالش هـايي مواجـه   
از همـين رو در كتـابي كـه    . اهند كـرد ها ماهيت نهاد مورد نظر را تعريف و معين خو چالش

چالش هـاي  ين تر مهمبراي آشنايي با شوراهاي شهر تهيه شده است، به فصلي نياز است كه 
ايـن چـالش هـا    . را طرح كرده و باب انديشه در باره آنهـا را گشـايد   شوراهاي شهر در ايران

  :  عبارتند از

  و اختيارات محدود شوراهاو اختيارات محدود شوراها  تمركز گراييتمركز گرايي..11--44

از ايـن رو  . آن را نزديك ترين سازمان به مردم دانسـت  توان ميهاد محلي است و شورا يك ن
براي امور محلي از فاصـله دور و در سـطوح بـاالتر از     ريزي برنامههر گونه سياست گذاري و 

در حال حاضـر  . د يك چالش اساسي براي شوراها باشدتوان ميسطح محلي براي امور محلي 
كشور سبب شده است تا قدرت تاثير گذاري شوراها در امور  نظام اداري متمركز و بخشي

نظـام اداري ايـران متمركـز اسـت و در آن نهادهـاي محلـي دمكراتيـك        . محلي اندك باشد
حجم عمده كاركناني كـه در بخـش عمـومي جامعـه بـه      . عناصري جديد به شمار مي روند

لي شهرها و روسـتاها  دولت تامين كننده خدمات اص. فعاليت مشغول هستند، دولتي هستند
گذشته  ده هاياتكاي به درآمدهاي نفتي طي . مانند آموزش، بهداشت، امنيت و پليس است
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را بـه ماليـات هـا     وابسـتگي موجب شده است تا دولت در تامين درآمدهاي خـود كمتـرين   
سبب شده تا قاعـده پرداخـت ماليـات و عـوارض در ايـران چنـدان        مسئلهاين . داشته باشد
از اين رو در چنين ساختاري، شوراها كه متكي به ماليات هاي محلي هسـتند   . درعايت نشو

آنهـا بـه عنـوان نماينـدگان مـردم در چشـم بسـياري از        . فضايي زيادي براي فعاليت ندارند
    .شوند ميافرادي بدون اطالعات و تجربه كافي در مديريت و اجرا تلقي  ،مديران

يگاه رفيع اين نهادها در قانون اساسـي، آنهـا را بـه    قوانين مربوط به شوراها بر خالف جا
تا اختيارات شوراها در حد  شود مياين تلقي سبب . عنوان نهادهاي ناظر در نظر گرفته است

ي ها برنامهها و  يي كه سياستها دستگاه. ي اجرايي محدود شودها دستگاهنظارت بر عملكرد 
هـاي محلـي هسـتند، تعيـين      كـه سـازمان  آنها از مركز بدون اطالع و هماهنگي بـا شـوراها   

در حال حاضر تنها سازماني كه شوراها قـدرت دخالـت محـدودي در نحـوه اداره و     . شود مي
از همين رو تلقي اعضاي شوراها اين اسـت  . ها هستند نظارت بر عملكرد آن دارند، شهرداري

  . كه آنها شوراي شهرداري هستند نه شوراي شهر
كـه در سـطح شـهر     شـود  مـي ها سازمان اجرايي محسـوب   ده اما شهرداري تنها يكي از

هاي قدرتمندي مانند  ها در مقايسه با سازمان نيروي انساني و درآمد شهرداري. فعاليت دارند
بسنده بودن حوزه قدرت و نظارت شورا به . هاي آب، برق و مخابرات بسيار نازل است شركت

ضاي سازماني تلقي نمايند كه محدوديت تا اعضاي شورا خود را اع شود ميشهرداري موجب 
اين تلقي آنها ناشي از اين واقعيـت اسـت كـه در    . شديدي بر عملكرد آن تحميل شده است

در نظـر گرفتـه   مـؤثر  قانون اساسي يا سخنان رهبران عالي جامعه، شوراها نهادهايي مهم و 
به اهداف عـالي خـود   اند، در حالي كه در واقعيت قدرت چنداني براي اداره امور و عمل  شده

اند، امـا در   با وجود آنكه آنها در قانون اساسي ركني از اركان اداره كشور معرفي شده. ندارند
هاي مختلف دولتـي اسـت كـه     حال حاضر در سطح شهرها قدرت و منابع در اختيار سازمان
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 سـبب پراكنـدگي  مسـئله  ايـن  . دارنـد  هريك از وزارتخانه متفاوتي دستور كار دريافـت مـي  
ماننـد  توسـعه كشـور   ي هـا  برنامـه بـا وجـود آنكـه در    . مديريت در سطح شهرها شده اسـت 

دولت ملزم به واگذاري اختيـارات  و مواد مشابه  136در قالب ماده ي سوم و چهارم ها برنامه
  .شده بود اما اقدام اساسي و جدي در اين خصوص نشد و شوراها محلي خود به شهرداري ها

اي  كردن شوراها به عنوان نمايندگان مردم در سطح محلي ريشهبه نظر مي رسد محدود 
براي نمونه در يك مقايسه تاريخي محمدميرزايي با بررسي اصول متمم  .تاريخي داشته باشد

قانون اساسي مشروطيت در خصوص انجمن هاي ايـالتي و واليتـي و اصـول قـانون اساسـي      
سـد كـه ايـن قـوانين در زمينـه      ر جمهوري اسالمي در خصوص شوراها به ايـن نتيجـه مـي   

: او در اين زمينه مـي نويسـد  . اختيارات محدود براي شوراها شباهت زيادي به يكديگر دارند
طور كه از اين اصول بر مي آيد اختيارات شوراها بيشتر در حد اظهار نظر، پيشنهاد و  همان«

و آموزشي اسـت و   در نهايت نظارت بر امور اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي
) شـوراها (مقامات اجرايي استان، شهرستان و بخش تنها ملـزم بـه رعايـت تصـميمات آنهـا      

در {و دهيـار  } در شهر{رسد تنها وظيفه نمادين شوراها انتخاب شهردار  به نظر مي. هستند
  ). 42: 1381محمدميرزايي، (» باشد} ده

ذار، شـوراي شـهر نيويـورك را بـه     به عنوان يك مثال از شوراي شهر قدرتمند و تاثير گ
  :اختصار توضيح مي دهيم

  
  نقش شوراي شهر
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عضـو تشـكيل    51شـورا از  . شوراي شهر نيويورك دستگاه قانون گذاري شهر نيويورك است
شـورا بـر عمليـات و عملكـرد     . شهر هستند  2باروي 5از   1اي منطقهشوراي  51شده كه از 

مسـئوليت  گيرد و  مربوط به كاربري زمين را مي، تصميمات كند ميي شهر نظارت ها سازمان
اي از سـاير   همچنـين در بـاره دامنـه گسـترده    . منحصر بفرد تصـويب بودجـه شـهر را دارد   

شورا شريك مساوي با شهردار در حكومت كردن . كند ميموضوعات به تدوين مقررات اقدام 
  .بر شهر نيويورك است

  
  بودجه

شورا از طريق بودجه اولويـت هـا را تعيـين    . ستبودجه كانون سياست گذاري در حكومت ا
بودجه . كند ميو دستور كار راهبردي ساليانه را مشخص  دهد مي، منابع را تخصيص كند مي
اگرچـه شـهردار   . ين سند شهرداري است كه بر زندگي نيويوركي ها تاثير گذار اسـت تر مهم

ا شورا قـدرت نهـايي تصـويب    ، امكند مياولويت هاي هزينه اي براي سال آينده را پيشنهاد 
در جريان بودجه ريزي، شورا ممكن است اولويت هاي بودجه را تغيير دهد و . بودجه را دارد

ي شهر را به گزارش كردن بـه شـورا در   ها سازمانخاصي را بيفزايد كه » 3ضوابط و شرايط«
  . باره اين كه چگونه پول هاي خاصي در سراسر شهر خرج شده اند، ملزم كند

  

                                                 
1. District 

٢. Borough شايد بتوان منطقه شـهرداري  . به معناي بخشي از يك شهر بزرگ كه حكومت محلي خاص خود را دارد
از نظـر تـاريخي بـارو شـهر داراي قلعـه و       .در شهرهاي بزرگ ايران اما با اختيارات و منابع مستقل را معادل آن دانست

كه در فارسي به معناي ديوار، فلعه و حصار است معادل دقيقـي  را  دفاعي است از اين رو مي توان واژه بارو استحكامات
   .براي آن دانست

3. Terms and Conditions 
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  ربري زمينكا
شهر، قـدرت تجديـدنظر موضـوعات     1منشور يا اساسنامه1990شورا بر اساس بازنگري سال 

، طـرح هـاي نوسـازي مسـكن و شـهري،      2كاربري زمين و تصـويب تغييـرات ناحيـه بنـدي    
اين قـدرت بـه شـورا    . هاي توسعه محلي و اختيار اموال تحت تملك شهر را كسب كرد طرح
  . ه شهر نيويورك داده استين راي در رشد و توسعتر مهم

  
  

  3نظارت
تـا تعيـين كنـد     كنـد  مـي ي شهر برگزار ها سازمانشورا جلسات نظارت منظمي را در مورد 

  ؟بودجه به خوبي صرف شده است يا خير آيا و شود  اجرا ميي سازمان ها برنامهچگونه 
  

  گذاري قانون
شـورا  . كنـد  ميدوين و تصويب گذاري شورا قوانين حاكم بر شهر را ت به عنوان دستگاه قانون

قوانين مهمي را در باره محدوده هاي معين تدخين در مكان هاي عمومي، امور مالي رقابـت  
انتخاباتي، ضد تبعيض نژادي، بازيافت مواد زائد جامد و محدوديت هاي در مورد سالح هاي 

ردار امضـا  اي دارد، شه زماني كه طرح مصوب شورا را كه شماره. تهاجمي تصويب كرده است
  .كند ميبدل به يك قانون محلي شده و يك شماره جديد دريافت  ،كند

  

                                                 
1. Charter 
2. Zoning 
3. Oversight 
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  اي نظام كميته
در آنجا طرح قانوني پيشـنهادي در  . شود ميگذاري شورا در كميته انجام  بيشترين كار قانون

ي حكومتي و عامه مردم اين شـانس را  ها دستگاهابتدا مورد بحث قرار گرفته و اعضاي ساير 
  . تا نظرشان را بيان كننددارند 

هر عضو شورا در حداقل سه كميته دائمي، كميته هاي فرعي يـا انتخـابي و پانـل هـاي     
مگـر آن   ،هاي دائمي بايد حداقل ماهي يك جلسه داشته باشند كميته. كند ميشورا خدمت 
هـا از سـوي    وظـايف كميتـه  . شهر ترتيب ديگري را تعيين كرده باشد) منشور(كه اساسنامه 

تدوين شده و همه اعضاي شـورا بـه آن راي    1ميته مربوط به مقررات، امتيازات و انتخاباتك
  . داده اند

 بيشتر جلسات شورا در اتاق هاي شـور يـا در اتـاق هـاي كميتـه هـاي مجـاور در تـاالر        
بـرادوي   250شـماره   16جلسات همچنين در اتاق جلسـات در طبقـه   . شود ميبرگزار 2شهر

ناميـده  3ات با حضور كل اعضاي شـورا كـه بـا عنـوان جلسـات رسـمي      جلس. شود ميبرگزار 
برنامـه هفتگـي جلسـات شـور در اداره     . شـود  ميبار در ماه در تاالر شهر برگزار  ، دوشود مي

، رهبر اكثريت، رهبراقليـت، و  4جلسات شورامسئول . ارتباطات در تاالر شهر قابل يافت است
  .كميته ها هستند اعضاي غير رسمي تمامي 5وكيل مدافع عامه

  

                                                 
1.The Committee on Rules, Privileges and Elections  

٢.  City Hall ساختمان حكومت محلي يك شهر  
3 . The Stated Meetings 

4. The Council Speaker     اگرچه ترجمه ظاهري آن سخنگوي شورا است اما با توجه به وظايفي كه بـراي چنـين
  .جلسات برابر دقيق و بهتر است مسئولسمتي وجود دارد، 

5. Public Advocate 
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  جلسات شورامسئول 
كسـب  مسـئول  طور عمـده  ه و ب شود ميجلسات شورا از سوي اعضاي شورا انتخاب مسئول 

نماينده سمت رهبر اقليت از ميان حزبي كـه بيشـترين   . اجماع در باره موضوعات مهم است
   . شود ميتعداد راي دهنده را پس از حزب با اكثريت داشته انتخاب 

  ام در قوانينام در قوانينابهابه. . 22--44

ابهامات قانون شوراها و تغييرات مكـرري كـه در آن اتفـاق افتـاده اسـت، موجـب شـده تـا         
ابهام در متون قـانوني پديـد آورنـده تفاسـير مختلـف از      . نهادينگي شورا با مانع مواجه شود

ايـن پديـده    .سـازد  و ماموران اجراي آنها و مردم را با سردر گمي مواجه مـي  شود ميقوانين 
ژه در دوره اول شوراها كه دولت و اعضاي شورا با ابهام بيشتري در مورد جايگاه و وظايف بوي

در نبـود مقـررات دولتـي،    . اين سازمان جديد مواجه بوده اند، گسـتردگي بيشـتري داشـت   
گيري از همكاري متخصصان عالقمند و همكاري ميان خـود   شوراها كوشيده بودند تا با بهره

ايـن پديـده دو نكتـه را بيـان     . هاي عمـل اقـدام كننـد    لي و چارچوببه تدوين مقررات داخ
 آن تا آنها براي موفقيت شود ميمندي افراد به شورا موجب  هنكته نخست آنكه عالق. كند مي

اين امـر نشـان دهنـده    . د بدون اتكاي به دولت نيز انجام شودتوان مياين تالش . تالش كنند
د از توان مينكته دوم اين است كه دولت . ارآمدي استهاي محلي براي ك توان نهفته سازمان

  .توان مذكور براي نهادمندي شوراها و پايداري آنها در نظام اداري و سياسي استفاده كند
، كنـد  مـي يكي ديگر از مسائل مربوط به قانون آن چنان كـه يـك محقـق شـورا مطـرح      

اي انقالب به آن پرداختـه تـا   از روزي كه شور«قانون شوراها از نظر پيران . تضعيف آن است
روزي كه انتخابات شوراها تمام شده است، انواع ماده و تبصره بـه آن افـزوده شـده و دائمـا     

در نهايت ما يك شوراي اجتماعي تشكيل داده ايـم كـه فقـط نـاظر بـر      . تضعيف شده است
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ز شـكاف ميـان انتظـارات مـردم ا     ،مسـاله ). 79: 1382پيـران،  (» شهرداري و دهياري است
به نظر . شوراها حتي براي مسائلي مانند حل مشكالت خانوادگي و توان و ساختار شورا است

مي رسد قانون شوراها متناسب با اهداف و وظايفي كـه شـوراها دارنـد، بـه سـبب تغييـرات       
  . به تدريج كاسته استها و حوزه اختيار الزم را  يتمسئولمكرري كه به خود ديده 

  فرهنگي فرهنگي   و و   چالش هاي اجتماعيچالش هاي اجتماعي. . 33--44

گيري مشترك باشند از  هاي دمكراتيك كه مشوق عمل جمعي و تصميم نبود يا ضعف سنت
ضعف تجربـه عمـل جمعـي    . شود ميديگر عواملي است كه فقدان نهادينگي شورا را موجب 

دمكراتيك موجب شده تا بخش قابل توجهي از فعاليت شورا مصـروف مباحـث و مناقشـات    
هسـتند و در نتيجـه در    ريـزي  برنامهث عموما فاقد ماهيت فني و اين مباح. ميان اعضا شود

ايـن  . سرمايه اجتمـاعي اسـت   ين عواملتر مهميكي از . عملكرد شورا تاثير منفي مي گذارند
در شكل درونـي، وجـود سـرمايه    . استمؤثر سرمايه در دو شكل دروني و بيروني بر شوراها 
وجود اين اعتماد موجـب  . دهد ميشورا نشان اجتماعي خود را در قالب اعتماد ميان اعضاي 

در شوراهايي . تا جريان تصميم گيري و اجماع با هزينه و زمان كمتري صورت گيرد شود مي
را هـاي درون گروهـي    كمتـرين تـنش  انتظار  توان ميند، اركه اعتماد درون گروهي زيادي د

بـدبيني اعضـا بـا يكـديگر     بي اعتمادي و مسئله آن دسته از شوراها كه با  ،در مقابل. داشت
  . بودمواجه خواهند تنش درون گروهي و وجود فضاي بدگماني مسئله  با، هستندمواجه 

سرمايه اجتماعي ميان اعضاي شورا به تشكيل اين گروه يـاري مـي رسـاند و در نتيجـه     
بر عملكـرد شـورا در دو   مؤثر سرمايه اجتماعي برون گروهي . دهد ميكارايي شورا را افزايش 

اين سرمايه، اشاره بـه ميـزان اعتمـادي    . هاي دولتي و جامعه قابل تبيين است زه سازمانحو
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 شود ميميزان باالي اين اعتماد موجب . ها و جامعه وجود دارد دارد كه ميان شورا با سازمان
هاي دولتي، به جريان گفتگو و چانه زني خوشبين بوده و  تا اعضاي شورا در تعامل با سازمان

همچنـين ايـن   . هاي محلي بر طرف نماينـد  گيري تا تقاضاي خود را از طريق پي سعي كنند
اعتماد موجب ايجاد روحيه اميدواري در اعضاي شورا شده و آنهـا را بـه ادامـه كـار تشـويق      

 شود ميهاي دولتي موجب  اما ميزان كم اعتماد ميان اعضاي شورا و مديران سازمان كند مي
مسـئوالن  و گفتگو از راهبرد پيگيري امـور از طريـق مـديران و    تا به جاي راهبرد چانه زني 

در صورت اتخاذ اين راهبرد، مديران محلي و اعضاي شوراها در فضاي . ستادي استفاده شود
هـا   اي كه ادامه آن موجبات كاهش انگيـزه مسئله  ؛از بي اعتمادي و سوءظن به سر مي برند

  . كند ميدر اعضاي شورا را فراهم 
تـا احسـاس    شـود  ميتماعي ميان اعضاي شورا و جامعه از سوي ديگر موجب سرمايه اج

گيري تقاضـاهاي محلـي تـالش    شـ تعلق اعضاي شورا به اهداف خود افـزايش يافتـه و در پي  
همچنين اين سرمايه بر نياز اعضاي شورا به همكـاري بـا مـردم و كوشـش     . بيشتري نمايند

  . استثر مؤي شورا ها برنامهبراي جلب مشاركت آنها در 

  انتظارات مردم از شوراهاانتظارات مردم از شوراها. . 44--44

در تحقيقي كه سه نفر از اساتيد دانشكده علوم اجتماعي دانشـگاه تهـران در بـاره تبليغـات     
سومين دوره انتخابات شوراي اسالمي شهر تهران انجام دادند، پژوهشـگران بـه ايـن نتيجـه     

 »طرفدار رشـد «، »راشراكت گ«، »مديريتي«رسيدند كه از ميان مدل هاي حكمراني شهري 
، تـرجيح  كننـد  مـي كه هريك الزامات و شرايط را بر مديريت محلـي تحميـل    »خدماتي«و 

آنهـا در ايـن زمينـه    . بيشتر كانديداهاي پيروز و مردم مدل حكمراني شـهري رفـاهي اسـت   
هاي پيـروز در انتخابـات نيـز نشـان از اهميـت موضـوعات        مقايسه ميان تشكل«: نويسند مي
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به ساير موضوعات و همگرايـي قابـل توجـه در شـعارهاي      تتي براي آنها نسبخدما -رفاهي
دهد كه تصور عموم كانديـداها از   مجموع اين يافته ها نشان مي. شده از سوي آنها بود مطرح

اگرچـه ايـن   . فراهم كردن خدمات رفاهي و اجتماعي براي شهروندان است ،مديريت شهري
هـاي   است اما آن چنان كه بحث تحقيـق از مـدل   از مديريت شهري يتصوير درستموضوع، 

انتظار خدمات رفـاهي از مـديريت   . نظري حكمراني شهري نشان داد، تصويري كامل نيست
شهري بدون توجه به منابع تامين مالي آن، ساختارهاي موجود رانتي و وابستگي به دولت را 

ري حكمرانـي رفـاهي   از اين رو بر اسـاس مـدل نظـ   . كند ميدر حوزه مديريت شهر، تقويت 
گفت كه در چنين شرايطي، بـازيگران مهـم مقامـات دولتـي و سـاختارهاي رانتـي        توان مي

هـاي   خواهند بود كه در نتيجه آن قدرت تاثير گذاري مقامات انتخابي و مـردم بـر سياسـت   
با توجه به اين نكته كه عمـوم منتخبـان نيـز چنـين اهـداف و      . شهري كاهش خواهد يافت

گفت كه تصور عموم مردم نيـز از   توان ميمطرح و در انتخابات پيروز شده اند،  شعارهايي را
صـديق سروسـتاني و همكـاران،    (» مديريت شهري مطلوب، مدل رفـاهي و خـدماتي اسـت   

1386 :30 .(  

  نظام آموزشي شوراهاي شهرنظام آموزشي شوراهاي شهر. . 55--44

ـ   مـؤثر  هاي شوراها، آموزش اعضاي شورا بـراي انجـام    يكي از چالش ه وظـايف و دسـتيابي ب
يك نكته مورد پذيرش همگان اين است كه با آموزش برخي دانـش هـا،   . ستشوراهااهداف 
. عملكـرد شـورا را افـزايش داد    توان ميهاي خاص به اعضاي شوراي شهر  ها و مهارت نگرش

 آموزشـي  نظـام تـدوين  «پژوهشي را با هـدف  ) 1388(سعيدي رضواني و سعيدي رضواني 

كه به سبب اهميت موضوع در اينجا  انجام دادند »ي شهرمتناسب با نيازهاي اعضاي شوراها
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براي را امكان انتخاب همه شوراها آنها از آن جايي كه . شود ميين يافته هاي آن نقل تر مهم
در . شوراي اسالمي كالن شهر مشهد را بـه عنـوان نمونـه انتخـاب كردنـد      ،دداشتنبررسي ن
و  »سـازمان «، »مشـكل «، »حليل شـغل تجزيه و ت «هاي  روش »نيازسنجي آموزشي«فرايند 

  :هاي مهم آنها عبارت بودند از پرسش. استفاده كردند »نظرسنجي«
 اولويت هاي آموزشي براي اعضاي شوراي شهر كدام است؟ .1

 بهترين زمان ارائه آموزش ها براي اعضاي شوراي شهر چه هنگامي است؟ .2

 نظام آموزشي متناسب با نيازهاي اعضاي شوراي شهر چيست؟ .3

 بـا  مـرتبط  قـانوني  اسـناد  به بررسي اول مرحله براي پاسخ به اين پرسش ها درن دو اي 

 هـاي  كميسـيون  نامـه  آيـين  شـوراها و  و قانون اساسي شهر يعني قانون شوراي در عضويت

 و هـا  مهـارت  هـا،  دانـش (نيازهاي آموزشي  برخي مشهد پرداختند و  شهر شوراي مختلف
بـراي   دوم مرحلـه  در. اسـتنباط كردنـد   را ) شـغلي  يفوظا انجام براي نياز مورد هاي نگرش

 و مـورد تجزيـه  را شـورا   اعضـاي  كـار  عملي شرايطتشخيص واقع گرايانه نيازهاي آموزشي 
 تحليل محتـواي « و »مشاهده« ،»مصاحبه« تكنيك مرحله از اين درآنها . دادندتحليل قرار 

 علني صحن ين دو جلساتا. كردند استفاده 1383و  1382 سال دو طي در» شورا مصوبات

دادند  قرار مشاهده مورد نوبت يك كدام هر مشهد را شهر شوراي چهارگانه هاي و كميسيون
در . كردنـد  را ثبـت  شـورا  در گيـري  تصـميم  فراينـد  و جلسـات  اداره نحوه با مرتبط نكات و

تـرين   مهـم  اعضـا،  توسـط  شـورا  امـور  به شده داده اختصاص زمان چون مواردي ها مصاحبه
 ها تصور آن با شورا از اعضا اوليه تصور بين تفاوت و شوراها در امور پيشبرد موانع و كالتمش

 مسـتقيم در  سـؤال  يـك  قالـب  در همچنـين  .گرفت قرار سنجش مورد كار، به شروع از بعد

 فرايند طي با سوم مرحله آنها در. سنجيده شد شده، احساس آموزشيِ نيازهاي مصاحبه ها،

 و سازماني ساختار با مرتبط نيازهاي آموزشي كردند تالش مشكل و مانساز تحليل و تجزيه
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 »مشـهد  شهر انداز چشم سند« اين منظور به .كنند را شناسايي مشهد شهر عمده مشكالت
 كارشناسـي  تحليـل  بـا را  آن هـاي  و اسـتراتژي  اهداف با مرتبط نيازهاي و كردند بررسيرا 

 خبـري  عنـاوين  محتـواي  تحليـل  روش از نيـز  مشكل تحليل و تجزيه براي .دنمودن تدوين

 امـور  بـا  مـرتبط  متخصصـين  نظـر  پيمـايش  با چهارم مرحله در .استفاده كردند روزنامه ها

كارشناسان  از نفر 17 با مرحله ايندر . شد شناسايي يآموزش از نيازهاي ديگر برخي شهري،
 مجمـوع  در راحـل آنهـا  در پايان اين م. دادند انجام ساختارمند اي مصاحبه شهري اي  حوزه

   .كردند را شناسايي نياز آموزشي 258
نيازهاي آموزشي شناسايي شده از طريق مقايسه و مقوله بنـدي، ادغـام مـوارد مشـابه و     

محققـين  . دوره آموزشي تلفيـق و تـدوين شـد    96درج موارد جزئي در موارد كلي، در قالب 
اولويت آنها، در قالـب پرسشـنامه    ها و تشخيص براي كسب اطمينان بيشتر از اعتبار آموزش

اعتبار بخشي از اعضاي شوراي شهر مشهد در دوره اول و دوم و نيز متخصصين امور شهري 
) نفر از كارشناسان ارشد امور شـهري  25نفر از اعضاي شوراهاي دوره اول و دوره دوم و  7(

ولويـت بنـدي   آنها بر اسـاس نتـايج ايـن اقـدام، دوره هـاي آموزشـي را ا      . كردند سنجينظر
بر اساس اين تحقيق دوره هاي آموزشي . كردند) دوره ضروري74دوره بسيار ضروري و  12(

  :با اولويت بسيار ضروري براي اعضاي شوراهاي شهر عبارتند از
 ؛شهري قوانين و حقوق .1

 ؛تشكيالت شهرداري و سازمان  .2

 ؛فرادست مراجع با ارتباط .3

 ؛دهآين در شورا اصلي هاي سياست و انداز چشم  .4

  ؛شهرسازي مقررات و ضوابط .5

 ؛شهري مديريت  .6
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 ؛محلي توسعه و شوراياري   .7

 ؛شهر درآمد و هزينه مديريت  .8

 ؛كالبدي توسعه هاي طرح   .9

 ؛غيررسمي اسكان .10

 ؛گيري تصميم و گروهي بحث .11

  .؛شور قبلي هاي دوره عمده مصوبات .12
تشكيل  زير ناصرآنها براي اعضاي شوراهاي شهر از ع پيشنهاديدر نهايت نظام آموزشي 

  :شده است
  
 پايه هاي آموزش. 1

 بـراي  مبنـايي  و اسـت  ضـروري  اعضا ي همه براي كه است هايي آموزش از دسته آن شامل
 خدمت بدو هاي آموزش دسته در ها آموزش اين .باشد مي شهر شوراي عضو هر كار به شروع

 دوره شـوراي  يرسـم  كـار  بـه  شروع تا شورا ياعضا انتخاب هنگام ازكه بايد  گيرد مي جاي

 10هفتـه  يـك  و سـاعت  8 اي هفته ه،هفت 6اين مرحله آموزشي  اجرا مدت. اجرا شود جديد
هاي پايه بايد گذرانده شـود   هايي كه در آموزش دوره. است آموزشي ساعت  50جمعاً ساعت،

 :عبارتند از

 شهري قوانين و حقوق) اول دوره

 شهرداري و شورا تشكيالت و سازمان) دوم دوره

 فرادست مراجع و ها كميسيون) سوم دوره

 شهري مديريت مباني و اصول) چهارم دوره

 شهرداري درآمد و هزينه مديريت هاي روش ) پنجم دوره
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 كالبدي توسعه هاي طرح) ششم دوره

 شهر آينده انداز چشم و شورا قبلي هاي دوره عمده مصوبات ) هفتم دوره

  ريگي تصميم و گروهي بحث هاي مهارت ) هشتم دوره
  
  عمومي هاي آموزش. 2

 ايـن . باشـد  مفيـد  شـهر  شـوراي  اعضـاي  همـه  بـراي  توانـد  مي كه است هايي آموزش شامل
 اعضايتا هنگامي كه  زيرا. ادد جاي خدمت ضمن هاي آموزش دسته در توان ميرا  ها آموزش

هـا   آموزش برخي ضرورت اند، نشده شهر گذاري سياست و مديريت عرصه وارد در عمل  شورا
 كـار  بـه  شـروع  نخسـت مـاه   3اين مرحله از نظر محققان  اجرا زمان. كرد نخواهند حس را

اجـرا   سـاعت 32و در مجموع  ساعت، 4 اي هفته فته،ه 8 مدتي شهر است كه بايد به شورا
 :هاي عمومي در نظر گرفته شده اند عبارتند از هايي كه براي آموزش دوره. شود

 شهر اداره بر مؤثر هاي دستگاه با آشنايي) اول دوره

 ترافيك مديريت و شهري نقل و حمل) دوم دوره

 مؤثر ارتباطي هاي مهارت) سوم دوره

 محلي توسعه و شوراياري) چهارم دوره

  شهري مديريت و شهرسازي موفق تجربيات) پنجم دوره
  

  
  
 تخصصي هاي آموزش.3
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 اعضـاي  وظـايف  بـه  توجـه  بـا  موضـوعي  و تـر  پيشـرفته  هـاي  آمـوزش  شـامل ايـن مرحلـه   

 تفكيـك  بـه  تخصصي آموزشي دوره 20 تعداد مجموع رد .ي شوراي شهر استها كميسيون

 5 كميسيون هر براي متوسط طور به كه است شده بيني پيش شهر شوراي كميسون 4 براي
 8بـه مـدت    شـورا  فعاليت هفتم تا پنجم ماهاين آموزش ها بايد در  .است شده منظور دوره
دوره هـاي آمـوزش هـاي    . اجـرا شـوند   سـاعت 32 عومـ جو در م سـاعت،  4ه اي هفت هفته،

  :تخصصي عبارتند از
 

 شهري ريزي طرح و عمران فني، كميسيون

 شهرسازي مقررات و ضوابط) اول دوره

 غيرمجاز سازهاي و ساخت) دوم دوره

 شهري فرسوده هاي بافت بهسازي هاي روش) سوم دوره

 شهري سيماي جامع طرح و شهري طراحي) چهارم دوره

 انرژي مصرف سازي بهينه و زيست محيط حفظ) پنجم دوره

  بازسازي و ترميم هاي روش و شهري معابر شناسي آسيب) ششم دوره
 

 اداري امور و بودجه برنامه، كميسيون

 درآمد و هزينه مديريت پيشرفته دوره) اول دوره

 عملياتي يزير بودجه) دوم دوره

 شهري اقتصاد) سوم دوره

 انساني نيروي يزير برنامه) چهارم دوره

  شهرداري مالي مقررات و قوانين) پنجم دوره
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 شهري خدمات و نقل و حمل كميسيون

 ترافيك مديريت و شهري ونقل حمل پيشرفته دوره) اول دوره

 ..).و بازيافت ايمني، بهداشت،( شهري خدمات) دوم دوره

 زلزله بر تأكيد با بحران مديريت ) سوم دوره

  بزشهريس فضاي مديريت) چهارم دوره
 

  اجتماعي و فرهنگي كميسيون
  اجتماعي و فرهنگي مديريت) اول دوره
 محلي توسعه و شوراياري پيشرفته دوره) دوم دوره

 غيررسمي هاي گاه سكونت خاص مسائل) سوم دوره

 شهروندان حقوق و شهروندي فرهنگ) چهارم دوره

  شهري گردشگري )پنجم دوره
  

  پيوسته  هاي آموزش .4

 نيازهـاي  بـه گـويي   را براي پاسـخ  ها آموزش دسته ينعيدي رضواني اسعيدي رضواني و س

اند كـه   پيشنهاد كرده آموزشي نظام پذيري انعطاف خصوصيتتامين  و آتي نشده بيني پيش
  .باشد متنوع بسيار دتوان مي مربوطه نيازهاي به بسته ها آموزش اين اجراي روش و نوع
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  شوراها و شهرداري هاشوراها و شهرداري ها. . 66--44

اند كه  دار بوده خورشيدي وظايف زيادي را عهده 1286مان تاسيس در سال ها از ز شهرداري
به تدريج با افزايش قدرت و توان دولت مركزي و تكيـه آن بـر درآمـدهاي نفتـي از وظـايف      

نتـايج يـك   . و وزارتخانه هـاي دولتـي كاسـته شـده اسـت      ها سازمانها با تاسيس  شهرداري
كاظميـان و سـعيدي رضـواني،    (ري وزارت كشـور  شه ريزي برنامهتحقيق در مركز مطالعات 

وظيفه بوده اند كه اكنون كمتر از نيمي از اين  53نشان داده كه شهرداري ها داراي ) 1381
 هفت. دهند را انجام مي) ها و باغ هاي عمومي مانند ايجاد خيابان و كوچه ها، ميدان(وظايف 

به طور مشترك از سوي ) اي عموميمانند تنظيف و نگهداري فاضالب و انباره(وظيفه ديگر 
مانند تامين روشنايي و ( وظيفه ديگر 21پذيرد و  ي ديگر انجام ميها سازمانشهرداري ها و 

هـا وظـايف    شـهرداري . دهنـد  ي دولتي يا خصوصي انجـام مـي  ها سازمانرا كامال ) توزيع آب
عاونت به طور وظايف اين م. دهند خدماتي خود را از طريق معاونت خدمات شهري انجام مي

  :معمول عبارت است از
ــديريت،  ــهم ــزي برنام ــت   ري ــام فعالي ــراي انج ــر حســن اج ــارت ب ــازماندهي و نظ   و س

هـاي   و مسـيل  نهرهـا هـاي زيباسـازي، امـور     هاي ذيربط در امور اجرائي و فعاليت كميسيون
گرفتگـي، تشـكيل    شهري، رفع سد معبر، مقابلـه بـاحوادث غيـر مترقبـه، بـرف روبـي و آب      

هاي تسهيالتي مسافرين در شهرهاي گردشگري، صدور مجـوز تابلوهـاي تبليغـاتي در    ستاد
حريـق،  جمـع آوري و    ربوطـه، ايمنـي امـاكن عمـومي و اطفـاي     محل هاي كسب و امور م

بازيافت زباله و مواد زائد، دفع حيوانات موذي، تامين و نگهداري فضاي سبز و ميادين ميوه و 
  . تره بار
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اي را  ي وابسـته هـا  سـازمان زرگ براي انجام وظايف خدماتي خود عموم شهرداري هاي ب
  :ترين آنها عبارتند از تاسيس كرده اند كه مهم

گي بـه امـور مربـوط بـه حريـق و      براي رسيد: سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني .1
آن و نجـات مصـدومين نجـات و غريـق، جمـع آوري حيوانـات وحشـي و مـزاحم و          اطفاي

   .كمك و امداد رساني در هنگام بروز حاالت غير عادي و خطرناكخزندگان و مشاوره و 

هايي مانند سازمان باغ رضـوان در اصـفهان يـا     با نام: سازمان مربوط به امور متوفيات .2

, اجـاره آمبـوالنس  (سازمان بهشت زهرا در تهران، براي رسيدگي به امور مربوط به متوفيات 
  .)هماهنگي امور تدفين و غيره

  .براي رسيدگي به امور مربوط به توزيع ميوه و تره بار:  ادين ميوه و تره بارسازمان مي .3

براي رسيدگي به امور فرهنگي و هنري و ورزشي، : سازمان رفاهي تفريحي شهرداري .4
 . ها هاي فرهنگ، كتابخانه و موزه تشكيل خانه

يـر و  براي رسيدگي به امور ماشين آالت شـهرداري  و تعم : سازمان خدمات موتوري  .5
 . نگهداري آنها

با هدف ايجاد و توسعه فضاي سبز پايدار و متنوع در : سازمان پارك ها و فضاي سبز  .6
 . وظيفه رسيدگي به فضاي سبز متعلق به شهرداريو با شهرها 

به منظور بازيافت مواد و بهره بـرداري بهينـه از   : سازمان بازيافت و تبديل مواد زائد  .7

 .شهريضايعات 

براي رسـيدگي بـه امـور صـنايع و مشـاغل      : مشاغل به صنايع و دهيسازمان سامان .8

 .مزاحم شهري
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كه اين سازمان نسبت به ابعاد  دهد مينگاهي به وظايف و ساختار اداري شهرداري نشان 
اجتماعي شهر تا اندازه زيادي بي تفاوت و خنثي است و عمده وظايف آن پرداختن به امـور  

يي بـراي  ها سازمانتشكيل . ابان و جمع آوري زباله استعمراني و خدماتي مانند احداث خي
هـاي اخيـر بـويژه از دهـه هفتـاد       خدمات اجتماعي و فرهنگي اقداماتي اسـت كـه در سـال   

خورشيدي به اين سو و عمدتا در تهران و كالن شهرهايي نظيـر مشـهد، اصـفهان و شـيراز     
بـه شـكل سـنتي رويكـرد      اين نكته روشن است كه شهرداري در ايران. انجام پذيرفته است

آنهـا را   تـوان  مـي ين وظـايف شـهرداري كـه    تـر  مهم. خدماتي و نه اجتماعي دارد –عمراني 
قانون شهرداري كه به وظايف آن مي پردازد، به شرح  55اجتماعي تلقي كرد بر اساس ماده 

  :زير هستند
  

 .يــرهغكــار و توســعه آمــوزش عمــومي و ه و واداشــتن گــدايان بــ يگــداياز  جلــوگيري -5

 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي 8ماده  1تبصره  اجراي -6

و  و پرورشـگاه و درمانگـاه و بيمارسـتان    نوانخانـه و تعاوني ماننـد بنگـاه حمايـت مـادران و     
 هاي مبارزه بـا بيسـوادي و كودكسـتان و بـاغ     شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كالس

ل آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به ايـن قبيـل مؤسسـات و    كودكان و امثا
هاي خانـه و مدرسـه و    مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمن مساعدت
هاي فرهنگـي و   ها و خانه در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه .شهرداري اردوي كار
ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان و يـا  تصويب انجمن شهر از اراضي و  زندان با

   .شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت با
هاي عمـومي   ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان فرهنگ در حفظ مساعي باتشريك  -22

  .    غيرهو مساجد و 
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تجربه جهاني بويژه در كشورهاي توسـعه يافتـه    اين در حالي است كه به لحاظ نظري و
ين نهـاد مـديريت شـهري بـه شـمار      تـر  مهـم  1ها در قالب حكومت محلي شـهري  شهرداري

آنها به عنوان يك موسسه عمومي غير دولتي، رسـميت خـود را از قـانون گرفتـه و     . روند مي
ين نهـاد  تـر  مهـم  آنهـا . كنند ميمشروعيت اقتدار خود را بواسطه شوراها از راي مردم كسب 
با اين وجـود شـهرداري هـاي    . خدمات رسان شهري هستند كه در سطح شهر فعاليت دارند

آنها «. گاه جايگاه و نقش همتايان خود در كشورهاي توسعه يافته را پيدا نكرده اند ايران هيچ
طور كامل از استقالل قانوني برخوردار نبوده و هميشه به درجات مختلـف تحـت نفـوذ و    ه ب
شـهرداري هـا در حـال حاضـر از مشـكالتي رنـج       . »يطره حكومت مركزي قرار داشته اندس

  :به شرح زير برشمرد توان ميرين آنها را ت برند كه مهم مي
هاي محلي، افقـي و   ابهام و مشكالت ناشي از همزيستي شهرداري ها به عنوان سازمان«  .1

هنگي و تقسـيم وظـايف بـين    فرابخشي با نظام اداري مركزي، عمودي و بخشي و نحوه هما
 شهرداري ها در نظام مديريت شهري؛ به عبارت ديگر ابهام در جايگاه. آنها

مشكالت ناشي از عدم تطابق وظايف شهرداري ها با مجموعه امكانات و اختيـارات آنهـا     .2
 ؛... .به لحاظ قانوني، سازماني، مالي و

هـا   بـراي كليـه شـهرداري    مشكالت ناشي از در نظر گرفتن شرح وظايف ثابت و يكسـان  .3
 هاي گوناگون؛ بدون عنايت به تنوع و تفاوت جوامع شهري از ديدگاه

مشكالت ناشي از عدم تطابق ساختار سازماني و شرح وظايف شهرداري ها با پديده ها و  .4
كاظميـان و سـعيدي   (» نيازهاي شهرنشيني جديد و مديريت نوين در چهار دهـه گذشـته   

 ).15، 1381رضواني، 

                                                 
1. Urban Government/ Local Government 
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كه در سطح جهاني، مديريت  دهد ميمشكالت در حالي شهرداري هاي كشور را رنج اين 
: 1994كرلـي،  (تغيير يافتـه اسـت    2»مديريت كردن«به  1»اداره كردن«در شهرداري ها از 

آوري زبالـه   در اين ديدگاه جديد هدف شهرداري تنها ارائه خدمات سنتي مانند جمـع ). 11
تا در اموري  چون توسعه اقتصـادي و ايجـاد    كند ميش نيست، بلكه در عوض شهرداري تال

اشتغال براي جامعه محلي كه تا چندي پيش در زمره وظايف دولت مركزي بود، وارد شده و 
از تغييرات ديگـر در نحـوه نگـرش بـه مـديريت شـهري، تشـويق        . نقش موثري داشته باشد

بخـش قابـل    شهرداري ها براي حركت به سمت تحقق حكمراني شـهري خـوب اسـت كـه    
هاي ناتوان  توجهي از محورهاي آن موضوعات اجتماعي مانند مشاركت و توانمند سازي گروه

  . را در بر مي گيرد
بـدون شـوراهاي اسـالمي شـهرها بـه فعاليـت        1377هـاي تـا پـيش از سـال      شهرداري

از زمان تشكيل شوراهاي شهر يك پرسـش مهـم ايـن بـوده كـه آيـا تشـكيل        . پرداختند مي
ها اثر مثبت داشته و موجبات كارايي آنها را فراهم ساخته است يا خير؟  بر شهرداريشوراها 

ـ  ميپاسخ ها به اين پرسش  د حسـب جايگـاه و موقعيـت فـرد مـثال شـاغل بـودن او در        توان
با اين حال پاسخ . ي وابسته يا عضويتش در شوراي شهر متفاوت باشدها سازمانشهرداري يا 

  . دست آورده هاي علمي ب اساس پژوهشبه نسبت صحيح را بايد بر 
هاي انجام شده در اين خصـوص بايـد بـه تحقيـق آذربايجـاني و       از ميان معدود پژوهش

آنها به دنبال بررسي اين موضوع بودند كه آيا تفـاوت معنـاداري   . اشاره كرد) 1386(دريايي 
ايـن دو   بين اثر بخشي شهرداري پيش و پس از تشكيل شوراي شهر وجـود دارد يـا خيـر؟   

براي گردآوري اطالعات پرسشنامه را با چهل پرسش بسته طراحي كردند و ميـان كاركنـان   

                                                 
1. Administration 
2. Managing 



                                                                                                
 

 150  

 

 آشنايي با شوراهاي اسالمي شهر

نتـايج  . ي وابسته و نمونه اي از شهروندان در شـهر آبـاده قـرار دادنـد    ها سازمانشهرداري و 
تحقيق آنها نشان داد كه از ديد كاركنان شهرداري بـين اثـر بخشـي شـورا پـيش و پـس از       

حتـي از نظـر آنـان شـهرداران انتخـابي شـورا       . اوت معناداري وجـود نـدارد  تشكيل شورا تف
اند كه در زمينـه تصـويب    كاركنان شهرداري بر اين نظر بوده ،با اين وجود. اند تر بوده ضعيف

از «. برخي از امور شهرداري بين پيش و پس از تشكيل شورا تفـاوت معنـاداري وجـود دارد   
ئه آن به مردم، برگزاري جلسات پرسش و پاسـخ بـا حضـور    ديد كارشناسان تهيه بيالن و ارا

هاي جديد مشاركتي،  ، جلب و جذب منابع جديد درآمدي با اعمال سياستمسئولينمردم و 
جلب همكاري مردم در امور مختلف، برقـراري عـوارض عادالنـه بـا توجـه بـه قـدرت مـالي         

  ). 25: 1386بايجاني و دريايي، آذر(» شهروندان از عوامل تاثير گذار در اين زمينه بوده است
اما از نگاه شهروندان بين اثر بخشـي شـهرداري پـيش و پـس از تشـكيل شـورا تفـاوت        

از نظـر شـهروندان نيـز تفـاوتي ميـان      . معناداري به معناي افزايش اثـر بخشـي وجـود دارد   
  . شهرداران انتخابي شورا و شهرداران پيشين نيست

و شـورا الزم اسـت تـا گونـه بنـدي سـاختار اداره        براي درك بهتر رابطه ميان شهرداري
ساختار مذكور از منظر . حكومت محلي در جهان و جايگاه اين دو سازمان در آن بهره گرفت

  :رابطه شورا و شهرداري در سه گونه زير قابل طبقه بندي است
» شـهردار ضـعيف   -شورا«و » شهردار قوي -شورا«شهردار كه دو زير گونه  -گونه شورا) الف
  .دارد
  گونه كميسيوني) ب
   1مدير شهر -گونه شورا) پ

                                                 
1. City Manager  
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  گونه هاي اداره حكومت محلي حسب رابطه شورا و شهرداري: 1- 4 نمودارشماره

  
شهردار، اعضاي شورا و شهردار به طور مسـتقيم از سـوي    -در گونه نخست يا گونه شورا

مان را بـه عنـوان قـواي مقننـه و     و اگر هريك از اين دو ساز شوند ميي دهندگان انتخاب أر
در زيـر گونـه شـهرداري    . قواي مجريه در نظر آوريم، تفكيك قوا به طور كامل برقـرار اسـت  

. د مصوبات شورا را وتو كندتوان ميقوي، شهردار باالترين اختيارات و وظايف را دارد و معموال 
وي مردم انتخـاب شـده،   اما در زير گونه شهردار ضعيف، شهردار با وجود آنكه مستقيم از س

در . گيـرد  نقشي تشريفاتي را داشته و  وظايف ريش سفيدي و كدخدا منشي را بر عهده مـي 
، بـه ايـن   شـود  مـي كميسيوني، شهردار به طور غير مستقيم به وسيله مردم انتخـاب  «گونه 

ترتيب كه يكي از اعضاي شورا هـم سـمت رياسـت شـورا را بـر عهـده دارد و هـم شـهردار         
در اين نوع سازماندهي، هر يك از اعضاي شورا، اداره يك واحد شـهرداري  . شود ميمحسوب 

. بيشتر تناسب با شـهرهاي كوچـك دارد   ،اين گونه). 20: 1386متوسلي، (» را برعهده دارند

 ساختار اداره حكومت محلي

شهردار-شورا كميسيوني مدير شهر - شورا

شهردار 

 ضعيف

شهردار 

 قوي
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مـديره يـك شـركت سـهامي،     هيئـت  مدير شهر، شورا هماننـد   -در گونه سوم يا گونه شورا
  . رداري را خارج از بدنه خود برمي گزيندشهردار يا به عبارت بهتر مدير شه

در تطبيق وضعيت ساختار حكومت محلي در ايران با گونه هاي فوق به نظر مي رسد بـا  
بـر اسـاس قـانون    «زيـرا  . مدير شهر يا مدير شهرداري انطباق دارد - گونه سوم يا گونه شورا

ـ  ميت و شهردار نانتخاب شهردار در حيطه اختيارات شوراي شهر اس) 71ماده (شوراها  د توان
د هر زماني كـه بخواهـد بـا رعايـت مقـررات،      توان ميهمزمان عضو شوراي شهر باشد و شورا 

شـهرداران كشـور مـا بـر اسـاس وظـايف قـانوني محـول شـده بـه           . شهردار را بركنـار كنـد  
مسـئله  اين . وظايف و اختيارات محدودتري دارند -برخالف بسياري از كشورها -ها شهرداري

ناشي از ساختار اداره كشور، تمركزگرايي شديد و عدم واگـذاري امـور محلـي بـه      توان ميرا 
  ).پيشين(» ستنحكومت هاي محلي دا

  

  خالصه خالصه 

از ايـن رو  . آن را نزديك ترين سازمان به مردم دانسـت  توان ميشورا يك نهاد محلي است و 
ر و در سـطوح بـاالتر از   براي امور محلي از فاصـله دو  ريزي برنامههر گونه سياست گذاري و 

در حال حاضـر  . د يك چالش اساسي براي شوراها باشدتوان ميسطح محلي براي امور محلي 
نظام اداري متمركز و بخشي كشور سبب شده است تا قدرت تاثير گـذاري شـوراها در امـور    

قوانين مربوط به شوراها بر خـالف جايگـاه رفيـع ايـن نهادهـا در قـانون       . محلي اندك باشد
تـا   شـود  مـي ايـن تلقـي سـبب    . ساسي، آنها را به عنوان نهادهاي ناظر در نظر گرفته اسـت ا



                                                                                                                          
 

153  

 

اهاي اسالمي شهرهاي شور چالش

يي هـا  دسـتگاه  ؛ي اجرايي محدود شـود ها دستگاهاختيارات شوراها در حد نظارت بر عملكرد 
هـاي   ي آنها از مركز بدون اطالع و هماهنگي با شوراها كـه سـازمان  ها برنامهها و  كه سياست

ابهامات قانون شـوراها و تغييـرات مكـرري كـه در آن اتفـاق      . شود مي محلي هستند، تعيين
ابهـام در متـون قـانوني    . افتاده است، موجب شده تا نهادينگي شـورا بـا مـانع مواجـه شـود     

و ماموران اجراي آنها و مردم را با سردر گمـي   شود ميپديدآورنده تفاسير مختلف از قوانين 
دمكراتيك موجب شده تا بخش قابـل تـوجهي از    ضعف تجربه عمل جمعي. مواجه مي سازد

اين مباحث عمومـا فاقـد ماهيـت    . فعاليت شورا مصروف مباحث و مناقشات ميان اعضا شود
يكـي از  . گذارنـد  هستند و در نتيجه در عملكـرد شـورا تـاثير منفـي مـي      ريزي برنامهفني و 

و بيروني بر شـوراها   اين سرمايه در دو شكل دروني. ين عوامل سرمايه اجتماعي استتر مهم
در شكل دروني، وجود سرمايه اجتماعي خود را در قالـب اعتمـاد ميـان اعضـاي     . استمؤثر 

گيـري و اجمـاع بـا     تا جريـان تصـميم   شود ميوجود اين اعتماد موجب . دهد ميشورا نشان 
در شوراهايي كـه اعتمـاد درون گروهـي زيـادي دارنـد،      . هزينه و زمان كمتري صورت گيرد

در مقابل آن دسته از شوراها كـه  . انتظار كمترين تنش هاي درون گروهي را داشت نتوا مي
تنش درون گروهـي  مسئله بي اعتمادي و بدبيني اعضا با يكديگر مواجه هستند، با مسئله با 

هاي شوراها، آموزش اعضاي شـورا   يكي از چالش. و وجود فضاي بدگماني مواجه خواهند بود
يك نكته مورد پذيرش همگان اين . و دستيابي به اهداف شوراهاستوظايف مؤثر براي انجام 

ها و مهارت هاي خاص بـه اعضـاي شـوراي شـهر      ها، نگرش است كه با آموزش برخي دانش
شوراي اسالمي شهر در حال حاضر تنها شهرداري را به . عملكرد شورا را افزايش داد توان مي

گـويي   يت و پاسـخ مسـئول وجود آنكه محـدوده  عنوان عامل اجرايي خود در اختيار دارد و با 
، امـا شـورا اختيـار و قـدرت زيـادي بـراي       شـود  مـي شورا تمامي شهر و مسائل آن را شامل 



                                                                                                
 

 154  

 

 آشنايي با شوراهاي اسالمي شهر

ي قدرتمنـد دولتـي در سـطح شـهر     هـا  سازمانو  ها دستگاهسياست گذاري و مديريت ساير 
  . ندارد

  آزمونآزمون

 ثر بگذارد؟د بر كاركرد شوراهاي شهر اتوان ميتمركزگرايي اداري چگونه  .1

ـ  مـي آيا پرداخت ماليات و عوارض محلي از سوي شـهروندان بـه مـديريت شـهري      .2 د توان
 ؟تقويت كننده شوراهاي شهر باشد؟ در اين زمينه بحث كنيد

هاي اخير منجر به تضعيف شوراهاي شـهر شـده    آيا تغييرات مكرر قانون شوراها در سال .3
 .است؟ توضيح دهيد

 ا شوراهاي شهر دارد؟سرمايه اجتماعي چه رابطه اي ب .4

شما در اين فصل با نتايج يك تحقيق دربـاره نيازهـاي آموزشـي شـوراهاي شـهر آشـنا        .5
شديد، به نظر شما چه نيازهاي آموزشي ديگري وجود دارد كه در تحقيق مذكور مورد توجه 

 قرار نگرفته است؟

ر ايـران  هاي اداره امور محلي را توضيح دهيد و در مورد وضعيت مديريت شـهري د  گونه .۶
ممكن براي كاهش چالش ها را مورد بحث ها و مسائل موجود، راهبردهاي  با توجه به چالش

 قرار دهيد؟
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                                                                                                                         ها پيوست

 

 

  هاها  پيوستپيوست

  قانون شوراها: 1 شماره پيوست
وظايف و انتخابات شوراهاي اسـالمي كشـور و انتخـاب شـهرداران مصـوب       ،قانون تشكيالت

 ،5/5/1382و الحاقـــات  27/8/1386و  12/10/1385رين اصـــالحات بـــا آخـــ 1/3/1375
6/7/10/8/1382  
  

 تشكيالت –فصل اول 

 ،ي اجتمـاعي هـا  برنامهبراي پيشبرد سريع  -)27/8/1386و5/5/1382اصالحي ( 1ماده 

وساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با   آموزشي ،اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي
شهر وشهرستان يـا اسـتان بـا نظـارت      ،بخش ،ات محلي اداره امور هر روستاتوجه به مقتضي

شهر و شهرستان يـا اسـتان صـورت مـي گيـرد و بـه        ،بخش ،)روستا(شورايي به نام شوراي 
هـا و   ي عمراني و رفاهي استانها برنامهمنظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه 

هـا   ي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي اسـتان شوراي عال ،نظارت بر اجراي هماهنگ آن
  .شود ميتشكيل 

در كليـه مـواد و تبصـره هـا و بنـدهاي قـانون        –)6/7/1382الحـاقي  (مكرر 1ماده 

ــات شــوراهاي اســالمي كشــور و انتخــاب شــهرداران مصــوب    ،تشــكيالت وظــايف و انتخاب
  1.و موضوعات مربوط به آن حذف مي گردد» شهرك « كلمه  ،1/3/1375

                                                 
  .ذكور در اين ماده در متن قانون اعمال شده استاصالحات م. 1
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و ساير قوانين معتبـر در   مقصود از شورا در اين قانون -)5/5/1382اصالحي (2ماده  
اسـتان و عـالي    ،شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا كشوري شوراهاي شوراهاي اسالمي خصوص

  .استانها مي باشد
دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تـاريخ تشـكيل    –)6/7/1382اصالحي (3ماده 

سالروز فرمان تاريخي حضـرت امـام خمينـي     ،كه از نهم ارديبهشت ماهچهار سال مي باشد 
مبني بر تشكيل شوراها شروع و در هشـتم ارديبهشـت مـاه چهـار سـال بعـد خاتمـه        ) ره (

  .يابد مي
 ارشوراهاي روستا و شهر بايد به صـورتي برگـز   اتانتخاب –)6/7/1382الحاقي (تبصره

  .بهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشندشود كه حداقل پانزده روز قبل از نهم اردي
نفر جمعيت سه نفر و روسـتاهاي   1500تعداد اعضاي شوراي اسالمي روستاهاي تا  – 4ماده 

  .پنج نفر خواهد بود   نفر جمعيت و بخش 1500بيش از 
نفـر   5كـه اعضـاي آن    در هر بخش شوراي بخـش  – )27/8/1386اصالحي (5ماده 

واقـع در محـدوده    بين نمايندگان منتخب شوراهاي روسـتاهاي با اكثريت نسبي از باشد  مي
مي شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي   بخش تشكيل

  .و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد
شـوراي بخـش    از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در –)27/8/1386الحاقي (تبصره

حضور داشته باشد ودر صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روسـتا باشـد اعضـاء    
نهايـت  در شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روسـتاها انتخـاب خواهنـد شـد و    

 . حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد

   .حذف مي گردد 27/8/86بموجب قانون اصالحي  -6ماده 
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منتقل  5اين تبصره بعنوان تبصره ذيل ماده  27/8/86به موجب قانون اصالحي  :صرهتب

  .گرديد
اصلي و علي البدل شوراي اسـالمي شـهر    تعداد اعضاي): 5/5/1382اصالحي ( –7ماده 

  1:به شرح زير مي باشد
  .پنج نفر عضو اصلي و دونفر عضو علي البدل ،شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت -الف
هفت نفر عضو اصـلي و سـه نفـر     ،رهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيتشه -ب

  .عضو علي البدل
نه نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو  ،شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزارنفر جمعيت -ج

  .علي البدل
نفـر  يازده نفر عضو اصـلي و پـنج    ،شهرهاي از يكصدهزار نفر تا دويست هزارنفر جمعيت -د

  .عضو علي البدل
سـيزده نفرعضـو اصـلي و شـش      ،شهرهاي ازدويسـت هزارنفرتـا پانصـدهزارنفرجمعيت    -هـ

  .نفرعضو علي البدل

                                                 
مجلس شوراي اسالمي تعـداد اعضـاي شـوراهاي اسـالمي دردوره سـوم مطـابق        5/5/1382طبق ماده واحده مصوب. 1

  .به شرح زير تعيين مي گردد و در دوره بعد طبق ماده اصالحي فوق انجام مي پذيرد 1375مصوبه سال 
  .نفر 5تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به باال، شهركها از دويست خانوار  -الف
  .نفر 5هزارنفر جمعيت،  50شهرهاي تا  -ب
  .نفر 7هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت،  50شهرهاي بيش از  -ج
  .نفر 9هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت،  200شهرهاي بيش از  -د
  .نفر 11شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت،  -هـ
  .نفر 15شهر تهران،  -و
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پـانزده نفـر عضـو اصـلي و هفـت       ،شهرهاي از پانصدهزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت -و
  .نفرعضو علي البدل

بيست و يك نفر عضو اصلي  ،يتشهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمع -ز
  .و هشت نفر عضو علي البدل

بيست و پنج نفر عضـو اصـلي و ده نفـر عضـو      ،ميليون نفر جمعيت شهرهاي بيش از دو -ح
  .علي البدل

  .شهرتهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي البدل -ط
   آخرين سر شماري ،مالك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا –)5/5/1382اصالحي (تبصره 

  .عمومي نفوس و مسكن با اعالم رسمي مركز آمار ايران خواهد بود
يـا سـلب    تفـو  ،در صـورت اسـتعفا   –)27/8/1386و 6/7/1382اصالحي ( 8ماده 

عضو علـي البـدل بـه ترتيـب آرا جـايگزين       ،شهر وشوراي روستا  يهر يك از اعضا عضويت
  .شود مي

ضوي به هر دليلي تا دومـاه در جلسـه شـورا    هر گاه ع -)27/8/1386الحاقي(تبصره 
تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامـد از عضـو    ،شركت ننمايد

  .علي البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي آيد
شوراي شهر همان  ،در صورت تبديل روستا به شهر –)27/8/1386اصالحي ( 9ماده 

شوراي شهر از ميان  ،چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شود .واهد بودشوراي روستا خ
اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آرا در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل 

  .شود مي
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چنانچـه دو يـا چنـد روسـتا      -)27/8/1386و اصالحي  6/7/1382الحاقي (تبصره

شوراهاي روستاها  يوراي روستاي جديد از ميان اعضاش ،ادغام و به يك روستا تبديل شوند
  .شود ميبه ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل 

 ،اسـتانداران  ،نماينـدگان مجلـس شـوراي اسـالمي     –)27/8/1386اصالحي (10ماده 

در دهياران و مـديران كـل و روسـاي ادارات مـي تواننـد       ،بخشداران، شهرداران ،فرمانداران
  .يت خود بدون حق راي شركت كنندمسئولجلسات شوراي اسالمي حوزه 

بخشـدار و   بنا به دعوت شوراها در صورت ضرورت و –)27/8/1386اصالحي ( تبصره
بـا   اين دعـوت بايـد كتبـي و    .فوق العاده مي باشند فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه
  .باشد تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه

شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها  –)6/7/1382الحاقي (مكرر  10ماده 
و بخش هاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول بـا رأي اكثريـت مطلـق و در    
صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبـور انتخـاب و   

  .تشكيل مي گردد ،معرفي شده اند
از شوراي هر بخش يـك نفـر و    ،در شوراي شهرستان –)6/7/1382الحاقي ( 1 تبصره

بيش از پانصـد هـزار نفـر     از شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و
  .تهران سه نفر عضويت خواهند داشتشهر  و رفجمعيت دو ن

ي تعـداد اعضـاي شـورا    -)27/8/1386و اصـالحي   6/7/1382الحـاقي  (2تبصره
چنانچه تعداد شهرها و بخش هاي يك شهرستان كمتر . شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد

كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخـش   ،از پنج باشد
در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد  .از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين مي شود ،يا شهر
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هـايي كـه فقـط يـك      شهرستان .داشته باشدر شوراي شهرستان بيش از دو نفر نماينده د
مسـتثني   ،بخش و يك شهر داشته باشـند از محـدوديت داشـتن دو نفـر نماينـده در شـورا      

  .باشند مي
  .حذف گرديد 27/8/86بموجب قانون اصالحي  –)6/7/1382الحاقي ( 3تبصره 

شــوراهاي شــوراي اســتان از نماينــدگان منتخــب  –)6/7/1382اصــالحي (11مــاده 

در مرحله  ،اكثريت مطلق و در صورت عدم احرازكه در مرحله اول با رأي   شهرستان هاي تابعه
  .شود دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي

تعداد اعضاي شوراي اسـتان حـداقل پـنج نفـر اسـت       –)6/7/1382الحاقي (1تبصره 
ان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شـوراي اسـتان   چنانچه يك است

جمعيت از شوراهاي شهرستان هاي ذي ربط تأمين مي شـود در هـر     به نسبت  تا پنج نفر
صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه 

شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان  اعضاي استان فقط يك شهرستان داشته باشد
  .خواهند بود
  .حذف گرديد 27/8/86موجب قانون اصالحي ه ب –)6/7/1382الحاقي ( 2تبصره 

شهرسـتان و اسـتان د ر    ،شـهر  ،بخـش  ،شـوراي روسـتا   –)6/7/1382اصالحي (12ماده 

بـه نـام ده      ،مي شود كه طبق قوانين و مقررات مربـوط   تشكيل   واحدهايي از تقسيمات كشوري
  1. شهرستان و استان شناخته شده باشد ،شهر ،بخش ،)روستا(

                                                 
 : 1362از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب  .1

وضـع طبيعـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و     (روستا، واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي  -2ماده 
نفـر اعـم از    100خانوار يـا   20همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد )اقتصادي

متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكـي از  
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و در صـورت دعـوت شـوراي بخـش      –)27/8/1386و 6/7/1382اصالحي( 13ماده 

 ،شوراي شهر مركز شهرستان يا شوراي شهرسـتان از بخشـدار يـا فرمانـدار     ،بخشدار از شهر
مقامـات مـذكور در    ،وح فـوق الـذكر  اجرايي سطمسئولين يا ساير  ،شوراي استان از استاندار

يـين وقـت و ذكـر دسـتور     عاين دعوت بايد كتبي و بـا ت . جلسات شورا شركت خواهند نمود
  .جلسه باشد

از نماينـدگان منتخـب    ،شـوراي عـالي اسـتان هـا     –)6/7/1382اصـالحي  (14ماده 

ر د ،شوراهاي استان ها كه در مرحله اول بـا رأي اكثريـت مطلـق و در صـورت عـدم احـراز      
  .تشكيل مي گردد ،مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي مي شوند

دو نماينده و  ،از استان هاي تا دو ميليون نفر جمعيت –)6/7/1382اصالحي (1تبصره

سه نماينـده و از اسـتان تهـران چهـار      ،از استان هاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت
  .ت دارندنماينده در شوراي عالي استان ها عضوي

                                                                                                                        
ها اشتغال داشـته   تركيبي از اين فعاليتفعاليتهاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد و يا 

  .رف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده مي شده استباشند و در ع
دهستان، كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از بهـم پيوسـتن چنـد     - 3ماده

و امكـان   روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده
  .خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد

بخش، واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از بهـم پيوسـتن چنـد دهسـتان      - 6ماده
اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و 

سياسي واحد همگني را بوجود مي آورد بنحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسـي و سـاير   
هاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي  ها، نيل به اهداف و برنامه ريزي موقعيت

  .صادي آن تسهيل گرددو اقت
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شوراي عـالي اسـتان هـا بـا      –)27/8/1386و اصالحي 6/7/1382الحاقي (2تبصره 
  .مي باشد   فوق العاده   درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه

رؤساي مؤسسـات و   ،وزيران –)27/8/1386واصالحي 6/7/1382الحاقي (3تبصره 

وراي عالي استانها كه بايـد  ي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با درخواست شها سازمان
در جلسـات آن شـركت    ،به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دسـتور جلسـه باشـد   

  .نمايند مي
عضـويت در كليـه شـوراهاي موضـوع ايـن قـانون        -)6/7/1382الحاقي (مكرر14ماده 

  .افتخاري است و شغل محسوب نمي شود
ا روستا يك شوراي قط عضو هر فرد مي تواند ف  -)27/8/1386اصالحي (1تبصره   يـ

اشدشهريك    .ب
  .به تصويب شورا استپذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط  – 2تبصره 
نـامزد شـدن اعضـاي     –)27/8/1386و اصـالحي   6/7/1382الحـاقي  ( 3تبصره 

شوراهاي اسالمي روستا و شـهر در انتخابـات مجلـس شـوراي اسـالمي منـوط بـه پـذيرش         
  .مي باشد مهلت قانوني قبل از پاياني شورا وساستعفاي آنها از 

جلسات شوراها علني و باحضور دو سوم اعضاي اصلي –)6/7/1382اصالحي (15ماده 
اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات غير رسميت مي يابد وتصميمات با 

  1.تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه مي باشد   علني منوط به

                                                 
قانون تشكيالت، وظايف و اختيارات شـوراهاي اسـالمي   ) 15(با عنايت به ماده  - سؤال: ق.ح.ا 3/5/1378 – 2841/7نظريه  .1

مبني بر اين كه جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاء اصلي رسميت مي يابد و  1/3/1375كشور و انتخاب شهرداران مصوب 
شوراي اسالمي پنج نفـر بـوده و جلسـه بـا      يلق آرا معتبر است حال اگر در يك شهر، مجموعه اعضاتصميمات با اكثريت مط
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اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار  -)27/8/1386الحاقي (مكرر15ماده 

همچنين . شود ميقانون تشكيل ) 3(و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده 
مـاه پـس از تشـكيل سـه چهـارم       شوراي بخش به فاصله يك ،شوراهاي فرادست به ترتيب

مـاه پـس    شوراي شهرستان به فاصله يك ،شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار
 ،از تشكيل دوسوم شوراهاي شهر و بخـش در محـدوده آن شهرسـتان بـه دعـوت فرمانـدار      

هـاي واقـع در    ماه پس از تشكيل دو سوم شـوراهاي شهرسـتان   شوراي استان به فاصله يك
تشـكيل   مـاه پـس از   ها به فاصله يـك  آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانمحدوده 

  .شود ميدوسوم شوراهاي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل 
اولين جلسه شـوراهاي موضـوع ايـن     –)27/8/1386و6/7/1382اصالحي (16ماده 

واحـدهاي تقسـيمات كشـوري مربـوط و بـا      مسئولين به دعوت ) مكرر 15وفق ماده (قانون 
ئـيس و يـك نايـب    رئيسه شورا شـامل يـك ر  هيئت رئيسه سني تشكيل مي شود تا هيئت 

  .انتخاب شوند براي مدت يكسال رئيس و حداقل يك منشي
فـوت   در صورت استعفا، – )27/8/1386و اصالحي  6/7/82الحاقي(مكرر16ماده  

عضو  ،شهرستان، استان و عالي استان هابخش، شوراهاي  ييا سلب عضويت هر يك از اعضا
  .جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد جايگزين شود

                                                                                                                        
حضور همگي تشكيل شود چنانچه سه نفر از پنج نفر موافق تصميمي بوده ودونفر باقيمانـده مخـالف آن باشـند آيـا تصـميم      

  اكثريت مناط اعتبار است يا خير؟
بنابراين چنانچه سه نفر از پنج نفـر  . در جلسه، رأي اكثريت مطلق محسوب مي شودمجموع آراء بيش از نصف حاضر  –نظريه 

  .عضو شوراي اسالمي شهر در خصوص موضوعي رأي مثبت يا منفي بدهند رأي سه نفر، رأي اكثريت مطلق محسوب مي شود
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    1انتخابات -   ل دومفص

                                                 
ن نامه اجرايـي انتخابـات شـوراهاي    در مورد انتخابات شوراهاي اسالمي شهرستان، استان و شوراي عالي استانها به آيي - الف. 1

  .مندرج در همين مجموعه مراجعه شود 30/4/1381مزبور مصوب 
  : 27/12/1370مجلس شوراي اسالمي مصوب ) 6/5/1370مصوب (قانون اصالح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات  - ب

  : **گردد  به شرح ذيل اصالح م)*6/5/1370مصوب (قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات  - ماده واحده
، ديوارنويسي و كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سـيار در  )جز در محل ستاد انتخاباتي(استفاده از هرگونه پالكارد 

عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و تراكت يا عكس و سخنراني و پرسـش و   سخنراني و امثال اينها به استثنايخارج از محيط 
پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي و رياست جمهوري و شـوراهاي اسـالمي و طرفـداران آنـان ممنـوع      

  . متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند. باشد مي
و مدرك  مسئوليت آنها باشداعالم نظر شخصيت ها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و  - 1تبصره 

  . اجرايي انتخابات شده باشد هيئتآنان تسليم  كتبي مربوط به امضاي
  . اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجرا است - 2تبصره 
  . كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون لغو مي گردد - 3تبصره 

   6/5/1370قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 
استفاده از هرگونه پالكارد، تراكت، ديوارنويسي و كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خـارج از   - ماده واحده

ـاي   عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و سـخنراني و پرسـش و پاسـخ     سخنراني و امثال اينها به استثنايمحيط  ـرف نامزده از ط
  . است جمهوري و شوراهاي اسالمي و طرفداران آنان ممنوع مي باشدانتخاباتي مجلس شوراي اسالمي و ري

در ارتباط با  14/12/1370نظر به اينكه قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 
فسـير قـانوني مزبـور مبـادرت     موضوعاتي تصويب شده كه مشابه آنها در قانون اصالحي آن نيز پيش بيني شده ذيالً به درج ت

  : شود مي
  : 14/12/1370مصوب )  6/5/1370مصوب (قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي 

  : موضوع استفسار
مـه هـا و   اقداماتي كه گروه ها، مجامع و تشكيالت جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحـانيون تهـران يـا روزنا    - 1

عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ه مجالت هفتگي و ويژه نامه ها با چاپ عكس يا بدون عكس، ب
 ماده واحده خواهد بود يا خير؟ 

هـا و عنـاوين متنـوع در ايـام      مقصود از عكس در دو فرم چيست؟ آيا اگر در صدر و ذيل هرعكس مطالب تبليغاتي بـا نـام   - 2
 بليغات پخش گردد خالف ماده واحده است يا خير؟ت

تعريف دقيقي از پالكارد ارائه نشده، در اين خصوص مالك تشخيص و تعريف كدام مرجع است؟ آيـا سـيلك در محـدوده     - 3
 معناي پالكارد و تراكت است؟ 
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  انتخابات  كيفيت –الف 

 ،عمومي ،انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم  –)6/7/1382اصالحي ( 17ماده 
  .ي مخفي واكثريت نسبي آرا خواهد بودأر با

در صورتي كـه آراي دو يـا چنـد نفـر از داوطلبـان مسـاوي باشـد اولويـت بـا           –تبصره 
در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي اسـت كـه داراي   مي باشد و  ايثارگران

مالك انتخاب قرعه   مدرك تحصيلي باالتر هستند ودر صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي
  .است

                                                                                                                        
يك يا دو و يا تعدادي از كانديداها  مسئوليت تخلف از مفاد ماده مذكور متوجه نامزد انتخاباتي است؟ و اگر به همين منوال - 4

 آيا انتخابات متوقف مي شود يا خير؟  ،بازداشت شدند

 نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد؟ آيين - 5

  نظر مجلس؟ 
ل تفسـير  مجلـس شـوراي اسـالمي بـه شـرح ذيـ       6/5/1370قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب  - ماده واحده

  : گردد مي
توانند حمايت خود را از كانديداهاي مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعالم و نامزد  هاي هر حوزه انتخابيه مي مجامع و گروه - 1

 . نامه منتشر نمايد هاي مختلفي را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگي تواند حمايت اقشار و گروه مزبور مي

فرم همان دو نوع پوستر كاغذي مي باشد و نوشتن مطالب تبليغاتي در صدر يا ذيـل آنهـا بالاشـكال اسـت و      مقصود از دو - 2
 . گردد مشمول ممنوعيت ماده واحده فوق نمي

مصاديق و اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز ازجمله  مقصود از پالكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه - 3
 . باشد بالاشكال است كننده محل ستاد انتخاباتي مي باشد و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص نها ميامثال اي

باشد و در هر صـورت   اند، مي ها و تشكيالتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده مسئوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروه - 4
شود و در طول برگـزاري انتخابـات احضـار يـا      قي است و كانديدا را  نميقانون انتخابات به قوت خود با) 28(تبصره ذيل ماده 

 . بازداشت نمود

 . آيين نامه اجرايي توسط وزير كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد - 5

اصالحي قـانون انتخابـات مجلـس شـوراي اسـالمي مصـوب        57در مورد نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي به ماده 
  .مراجعه شود 13/10/78
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 هيئـت  وزارت كشور مـي توانـد بـا همـاهنگي      –)6/7/1382الحاقي (مكرر  17ماده 
ا در تمام يا تعدادي از حوزه هاي انتخابيـه  ر قرائت و شمارش آرا ،مركزي نظارت بر انتخابات

  .با استفاده از رايانه انجام دهد
انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يـك بـار در يـك       در هر نوبت – 18ماده 

  .شعبه اخذ راي با ارائه شناسنامه راي دهد
در  ،در انتخابات ميـان دوره اي  - )27/8/1386و اصالحي  6/7/1382الحاقي (تبصره

هر حوزه كساني حق رأي دارند كـه در انتخابـات قبلـي آن دوره در همـان حـوزه رأي داده      
  .هيچ حوزه اي رأي نداده باشنددر باشند يا 
  در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود ولي جزو آراي مأخوذه محسـوب  – 19ماده 

  :جلسه خواهد شدميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ هاي راي مذكور ضميمه صورت
  .آرا ناخوانا باشد –الف 

  .باشد  آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده –ب 
  .نام راي دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد دارايآرايي كه  –ج 
  .آرايي كه كالً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تاييد شده باشد –د 

  .شدآرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده با -هـ 
چنانچه برگ راي مشتمل براسامي خوانا و ناخوانا باشـد فقـط اسـامي ناخوانـا      –تبصره 

  .باطل خواهد بود
در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شـود و جـزو آراي مـأخوذه محسـوب      – 20ماده 

صورتجلسه خواهـد  قيد و برگ هاي راي مذكور ضميمه   نمي گردد و مراتب در صورتجلسه
  :شد
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انتخابـاتي   يا پلمـپ  كل آراي صندوقي كه فاقد الك و مهر –)27/8/1386 اصالحي(الف

شد ا   .ب
كــل آراي منــدرج در صورتجلســه اي كــه صــندوق اخــذ راي آن فاقــد اوراق راي يــا   –ب 
  .هاي تعرفه باشد برگ

  .د بر تعداد تعرفه باشدئايي كه زاآر –ج 
  .آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد –د 

  .نوشته شده باشدورقه اي غير از برگ راي انتخاباتي آرايي كه روي  -هـ 
دآراي كساني كه به سن قانوني راي دادن نرسيده  –و  شن ا   .ب
  .اخذ شده باشدآرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني  –ز 

  .آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد  –ح 
  .شده باشدد اخذ نحضور ندارآرايي كه با شناسنامه كساني كه  –ط 
  .آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد –ي 
دسـت    بـه » صورتجلسه ها و شـمارش   ،آرا ،در تعرفه ها« آرايي كه با تقلب و تزوير   –ك 

  .آمده باشد
  .شود ي كسرميأبرگ هاي ربه قيد قرعه از كل  »ج«آراي زايد مذكوردربند – 1تبصره 
راز شود كه راي دهنده بيش از يك برگ راي به صندوق ريختـه  چنانچه اح – 2تبصره 

  . همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد ،باشد
در صورتي كه در برگ راي عالوه براسامي نامزدهاي تاييد شده اسامي ديگـر   – 21ماده 

  .ي شودافه خوانده نمضبرگ راي باطل نيست و فقط اسامي ا ،نوشته شده باشد
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، درصورتي كه اسامي نوشته شـده در بـرگ راي بـيش از تعـداد الزم باشـد      – 22ماده 
  .اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود

در صورتي كه در برگ راي نام يك داوطلب چند بار نوشته باشد فقـط يـك    – 23ماده 

  .ي براي او محسوب مي شودأر
نفر نامزد انتخاباتي داشته باشـد نامزدهـا   در حوزه هاي انتخابيه اي كه تا ده  – 24ماده 

مي توانند به تنهايي يا اشـتراك بـراي هـر يـك از شـعبه هـاي ثبـت نـام و اخـذ راي و در          
براي هر پنج شـعبه ثبـت نـام و     ،هاي انتخابيه اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد حوزه

معرفـي  اجرايـي   هيئـت اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ راي بـه  
  .نمايند

چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ راي مشاهده نمايند بـدون   –تبصره 

  .اجرايي و نظارت كتباً اعالم خواهند نمودهيئت دخالت مراتب رابه 
  شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان  –ب 

  :انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند – 25ماده 

  .تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران -1 
  .سال تمام در روز اخذ راي 18حداقل سن  -)27/8/1386اصالحي ( -2
سكونت حداقل يك سال در محل اخذ راي به استثناي شهرهاي باالي يك صد هزار نفر  -3

  .جمعيت
 كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت –تبصره 

تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حـداقل يـك سـال قبـل از انتخابـات در حـوزه انتخابيـه        
  .سكونت داشته باشند مي توانند در همان حوزه راي دهند
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انتخاب شـوندگان هنگـام ثبـت نـام بايـد داراي        -)27/8/1386اصالحي ( 26ماده 

اشند زير ب   :شرايط 
  .تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران  –الف 
  .سال تمام 25حداقل سن  – ب
  .اعتقاد و التزام عملي به اسالم و واليت مطلقه فقيه) 27/8/86اصالحي ( – ج

نابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسالمي  ) 27/8/86اصالحي ( -د ا ر ي   .ا
هاي تـا  روسـتا دارا بودن سواد خوانـدن و نوشـتن بـراي شـوراي      ) 27/8/86اصالحي ( – هـ

داشتن  ،روستاهاي باالي دويست خانواربراي شوراي   داشتن مدرك ديپلم و دويست خانوار
 ،تا بيست هـزار نفـر جمعيـت   يا معادل آن براي شوراي شهرهاي   مدرك فوق ديپلمحداقل 

داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بـاالي بيسـت هـزار نفـر     
  .جمعيت

رت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائـم از  دارابودن كا )27/8/1386الحاقي ( -و
  .خدمت براي مردان

هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسالم بايـد بـه اصـول     اقليت - 1تبصره
  .دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند

 .اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خـود سـكونت اختيـار نماينـد     - 2تبصره

تغيير محل سكونت هريك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خـارج از آن موجـب   
  .سلب عضويت خواهد شد

هاي اجرايي ونظارت انتخابات شوراهاازداوطلب شدن درحوزه هـاي   هيئتاعضاي  – 27ماده 
  .خود محرومندمسئوليت انتخابيه تحت 
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ر به واسطه مقام و شغل اشخاص زي –)27/8/1386و 6/7/1382اصالحي(-28ماده 
  :محرومندخود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسالمي به ترتيب ذيل 

نماينـدگان خبرگـان     ،رييس جمهور و مشاورين و معـاونين وي  )27/8/86اصالحي ( -1

اعضـاي شـوراي    ،نمايندگان مجلس شوراي اسـالمي  ،معاونين و مشاورين آنان ،وزرا ،رهبري
دادستان كـل   ،رييس ديوان عالي كشور ،ومعاونين ومشاورين وي رييس قوه قضاييه ،نگهبان

 رئيس ديوان محاسبات كشـور  ،رييس ديوان عدالت اداري ،كشور و معاونين و مشاورين آنان
 ،و معـاونين وي رييس سازمان بازرسي كل كشـور   ،دادستان ديوان محاسبات ،و معاونين وي

ريـيس   ،نيروهاي مسـلح ات عقيدتي سياسي و ادار ها سازمانروساي  ،شاغلين نيروهاي مسلح
روسـاي دفـاتر    ،دولتهيئت دبير  ،وسيماي جمهوري اسالمي ايران و معاونين وي   سازمان صدا
 ،)دولتـي و غيردولتـي  (رؤساي دانشگاه ها  ،ي دولتيها سازمانروسا و سرپرستان  ،سران سه قوه

رييس جمعيت هالل احمـر و   ،روساي كل و مديران عامل بانك ها ،رييس دانشگاه آزاد اسالمي
 ،سرپرست بنياد مسكن ،سرپرست بنياد شهيد ،رييس بنياد مستضعفان و جانبازان ،معاونين وي

مانند شـركت  (مديران عامل شركت هاي دولتي  ،ها سازمانروساي  ،سرپرست كميته امداد امام
مديران  ،ايران رييس سازمان نظام پزشكي ،سرپرست نهضت سواد آموزي...) .دخانيات ،مخابرات

مديران و سرپرستاني  ،و ادارات دولتي وساير رؤسا ها سازمانكل تشكيالت ستادي وزارتخانه ها و
آنان به كل كشورتسري دارد از عضويت در شوراهاي اسالمي سراسر كشـور  مسئوليت كه حوزه 

پسـت   به هـيچ وجـه در آن   محرومند مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و
  .باشندنشاغل 

فرمانـداران و معـاونين    ،استانداران و معاونين و مشـاورين آنـان   )27/8/86اصالحي ( -2

 ،مـديران كـل   ،مـديران كـل ادارات اسـتانداري    ،بخشـداران  ،شهرداران و معاونين آنان ،آنان
 ،قضـات  ،بـاز پـرس هـا    ،داديارهـا  ،دادستان هـا  ،معاونين ادارات كل ،سرپرستان ادارات كل
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و شـركت هـاي    هـا  سـازمان سرپرستان ومعاونين  ،روسا ،ها روساي بانك ،وساي دانشگاه هار
دولتي و نهادها وموسسات دولتي ويا وابسته به دولت كه از بودجـه عمـومي بـه هـر مقـدار      

شهرستان و بخش به ترتيب از  ،مديران و سرپرستان استان ،استفاده مي نمايند و ساير روسا
مگـر آن   ،شهرستان و بخش محرومند ،المي واقع در محدوده استانعضويت در شوراهاي اس

شندنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل  ا   .ب
ومؤسسـات وشـركت هـاي     شهرداريمديران مناطق  ،شهرداران)27/8/86اصالحي ( -3

و همچنين دهيـاران و   ه آنوابسته وشاغلين در شهرداري و مؤسسات وشركت هاي وابسته ب
از عضويت در شوراي اسالمي شهر محل خدمت محرومند، مگر آن كـه   شاغلين در دهياري

   .قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند
اعضاء شوراهاي اسالمي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت ) 27/8/1386الحاقي ( -4
  .ند در سمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوندنتوا مين

  : اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند – 29ماده 

و فعـال داشـته انـد بـه     مـؤثر  كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيـم سـابق نقـش     –الف 

  .ص مراجع ذيصالحيتشخ
داكساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده  –ب    .ن

و گروهك هايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف  ها سازمان ،وابستگان تشكيالتي به احزاب –ج 

  .مراجع صالحه اعالم شده باشد
  .محكوم شده اندايران   كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسالمي –د 

  .محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي -هـ 
  .عيمحكومين به حدود شر –و 
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  .محكومين به خيانت و كالهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي  -ز
  .مشهوران به فساد و متجاهران به فسق –ح 

   .قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد –ط 
  1.قانون اساسي باشند  49  محجوران وكساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل –ي 
هاي  شهرستان و استان و خانه ،شهر،اعضاي انجمن هاي ده( رژيم گذشته از قبيل وابستگان به  –ك 

روساي كانون هاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلس هاي سنا و شوراي  ،انصاف
  .)گذشته   كد خدايان و خوانين وابسته به رژيم ،ملي سابق
ن عضويت در شوراها نمي تواننـد  هيچ يك از داوطلبا –)27/8/1386اصالحي (- 30ماده 

در غيـر   .همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند
از داوطلـب  تـا پايـان همـان دوره      صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ  اين 

 .شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند

به علت فوت، اسـتعفا     در صورتي كه هر يك از شوراها – )27/8/1386اصالحي (31ماده 

انتخابات  .فاقد حد نصاب الزم براي تشكيل جلسه گردد ،البدليا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي 
  .شود ميدوره اي همزمان با اولين انتخابات سراسري در موعد مقرر برگزار ميان 

  اجرايي و وظايف آنهاهيئت  –ج 

                                                 
  :1358قانون اساسي مصوب سال  49اصل .1

قمار،سـوء اسـتفاده از موقوفـات، سـوء اسـتفاده از       دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشـوه، اخـتالس، سـرقت،   
غير مشروع را گرفته و هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن و ساير موارد  كاريها و معامالت دولتي، فروش زمين مقاطعه

اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بـه  . به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد
  .وسيله دولت اجرا شود
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به منظور برگـزاري انتخابـات شـوراهاي اسـالمي      –)6/7/1382اصالحي ( -  32ماده 

رئيس  ،به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال ،اجرايي شهرستانهيئت شهر، 
  .تشكيل مي شودت نفر از معتمدان محدوده شهرستان شاداره آموزش و پرورش و ه

يين هشـت نفـر معتمـدان    براي تع  -)27/8/1386و  6/7/1382اصالحي(1تبصره 

فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شـهرهاي محـدوده    ،يياجراهيئت 
  .عمل مي آورددعوت به  از آناننظارت هيئت پس از تأييد  شهرستان را انتخاب و

ي شهرسـتان و معتمـدان دعـوت    يـ اجراهيئت اعضاء  -)6/7/1382الحاقي (2تبصره 
 .ر نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشندشده از سوي فرماندا

 ،روسـتا اسـالمي  براي برگزاري انتخابـات شـوراهاي    –)6/7/1382اصالحي (33ماده 

ي مـذكور در مـاده   هـا  دستگاهبخشدار و عضويت نمايندگان   اجرايي بخش به رياستهيئت 
ده بخش نفر از معتمدان محدو هفتو  ويبخش و يا معاون  كشاورزيجهاد مسئول و ) 32(

  .مي شودتشكيل 
براي تعيين هفـت نفـر از معتمـدان      -)27/8/1386و6/7/1382اصالحي ( 1تبصره

مردم از روستاهاي محدوده بخـش را     معتمدان اقشار مختلفبخشدار سي نفر از  ،اجرائيهيئت 
  .به عمل مي آورد از آنان دعوتنظارت هيئت پس از تأييد انتخاب و 

اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از هيئت اعضاء  – )6/7/1382الحاقي (2تبصره 

 .داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند سوي بخشدار نبايد

بـه    33و   32معتمـدان منتخـب موضـوع مـواد      –)6/7/1382اصالحي ( 34ماده  

ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسـه داده،  ) يا نماينده وي(رماندار و بخشدار دعوت ف
نفـر را   از بين خود به ترتيب هشت و هفـت  ) نفر 20حداقل(و سوم مدعوين پس از حضور د
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اجرايـي شهرسـتان و   هيئـت  نفر را به عنوان معتمدان علي البدل  5اصلي و به عنوان معتمدان 
 .با راي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي نمايند  بخش

مكلف است به ) وي يا نماينده(فرماندار و بخشدار  –)6/7/1382اصالحي (- 35ماده 

اجرائـي  هيئـت  ترتيب هشت و هفت نفـر از معتمـدان اصـلي را بـراي شـركت در جلسـات       
 .انتخابات دعوت نمايد

اجرايي با حضور دو سوم اعضـا رسـميت يافتـه و در صـورت     هيئت جلسات  – 36ماده 
اجرايي درسـه جلسـه كـه بـه منزلـه      هيئت استعفا يا غيبت غير موجه هر يك از معتمدين 

علي البدل به ترتيـب    از اعضاي )يا نماينده وي(فرماندار يا بخشدار  ،عفا تلقي مي گردداست
  .خواهد نمودآرا به جاي آنان دعوت 

اجرايـي خواهـد   هيئت سوم اعضاي  غيرموجه بودن غيبت با تصويب دو – 1تبصره  

  .بود
 حاضـر معتبـر خواهـد     اجرايي با اكثريت آراي اعضـاي هيئت تصميمات  -2تبصره 

  .بود
علـي  اصـلي و  كـه بـا دعـوت از اعضـاي      در صورتي –)6/7/1382اصالحي (3تبصره 

را   )نفـر  سـي تا ( اجرايي بقيه معتمدان هيئت اعضاي اداري  ،البدل، اكثريت حاصل نگرديد
 .دعوت نموده تاكسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند

 .طور همزمان ممنوع است اجرايي بههيئت در بيش از يك  فرد عضويت هر – 37ماده 

اجرايي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يـا بركنـار   هيئت اعضاي اداري  – 38ماده 
اجرايي مي باشند و غيبت غير موجه آنان در هيئت شخصاً مكلف به شركت در جلسات    ،نشده اند
يـا نماينـده   ( شدارگردد و فرماندار يا بخ اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب ميهيئت جلسات 
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اجرايي مراتب را با ذكر علت غيبـت  هيئت موظف است بالفاصله پس از غيبت اعضاي اداري ) وي 
  .به مقام مافوق وي اعالم دارد

در صورتي كه فرماندار بدون عذر موجـه در جلسـات    –)6/7/1382اصالحي (تبصره 
ه كرده و مراتـب را بـه   موضوع را صورتجلس ،اجرايي موظفندهيئت شركت ننمايد بقيه اعضا 

 .گزارش نمايند  مقام مافوق

هاي اجرايي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيـين محـل    هيئت – 39ماده 

جلسـه   تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ راي را صـورت  ،استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي
حـاوي تـاريخ   تخابـات  نموده و يك هفته قبل از روز اخذ راي مبـادرت بـه انتشـار آگهـي ان    

و محـل  جزايـي  كننـدگان ومقـررات   برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرايط انتخـاب  
 .شعب ثبت نام و اخذ راي در حوزه انتخابيه مي نمايند

نفـر از معتمـدين    5هاي اجرايي براي هر شعبه ثبـت نـام و اخـذ راي     هيئت – 40ماده 

شند انتخاب و جهت صدور حكـم بـه فرمانـدار و    محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن با
  .بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي نمايند

كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ راي بـه تعـداد كـافي      در صورتي – 1تبصره 
حتـي االمكـان از محـدوده    (اجرايي مي تواند افرادي را از خارج هيئت معتمد باسواد نباشد 

  .بخشدار اعزام نمايدفرماندار يا   به حكم و ه انتخاببراي آن شعب) همان بخش 
اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي از بين خود يك رييس و يك نايب رييس  – 2تبصره 

 .و سه نفر منشي انتخاب مي نمايند
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ماموران انتظامي درحدود قانون موظف به ايجاد نظم وجلوگيري از هر گونـه   – 41ماده 
 و حفاظت صـندوق هـاي راي مـي باشـند نيروهـاي نظـامي و       بي نظمي درجريان انتخابات

 .نظارت درانتخابات را ندارند انتظامي حق دخالت دراموراجرايي و

صـحت برگـزاري   مسـئول  هاي اجرايـي انتخابـات شـوراهاي اسـالمي      هيئت – 42ماده 
 .انتخابات حوزه انتخابيه خود مي باشند

ضي از مناطق كه الزم باشد شعب سيار هاي اجرايي مي توانند براي بع هيئت – 43ماده 
 .ثبت نام و اخذ راي با ذكرمسير حركت و محل توقف تعيين نمايند

 ،كه يـك روز قبـل از اخـذ راي     هاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند هيئت -44ماده 
 .ي آماده باشدأمحل ثبت نام و اخذ ر

انتخابيه مكلـف اسـت    هرحوزه بخشدار فرماندار و –)27/8/1386اصالحي ( 45ماده 

هيئـت  بـا تشـكيل     دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمـان   پس از وصول
مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسالمي را ضمن انتشار آگهـي بـه اطـالع    تاريخ  ،اجرايي

  .كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند
خشداري جهت اعالم داوطلبـي هفـت   ب ،مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري – 1تبصره  

  .روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي باشد
داوطلبـي   قبول برگ اعالم  شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع وخاتمه – 2تبصره 

 .بخشدار در آگهي اعالم داوطلبي قيد خواهد شد ،از طرف فرماندار

 29و  26ط مـذكور در مـواد   اجرايي موظف است به منظور احراز شرايهيئت  – 46ماده
درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسالمي شهر حسب مورد از مراجـع ذيـربط از   

  .ثبت احوال استعالم نمايد،دادگستري ،نيروي انتظامي ،قبيل اداره اطالعات
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چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسالمي روسـتا مظنـون بـه     – 1تبصره 

مربـوط موظـف اسـت حسـب      ياجرايهيئت باشند  29موارد مذكور در ماده  داشتن يكي از
  .مورد از مراجع ذيربط در ماده فوق استعالم نمايد

روز  10مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف  - )27/8/1386اصالحي (2تبصره

  .استعالم كتباً پاسخ دهند نسبت به موارد ،از تاريخ وصول استعالم
هاي اجرايي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبـان موظفنـد    هيئت – 47ماده 

 .ظرف مدت هفت روز به صالحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را اعالم نمايند

هاي اجرايي بخش و شهرستان مبني بـر  هيئت نظر  –)27/8/1386اصالحي (48ماده 

خش معتبر است و چنانچه ظرف نظارت شهرستان و ب هاي هيئتبا تأييد تأييد صالحيت داوطلبان 
نظـارت مربـوط دربـاره    هيئـت   ،هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسـيدگي صـالحيت داوطلبـان   

 .اجرايي مالك عمل خواهد بودهيئت نظر  ،داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعالم نكند

 بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك – 49ماده 
و  28و  27و  26حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسي ها از محدوده موارد مـذكور در مـواد   

شـده توسـط اعضـاي     اطالعـات دريافـت   خارج نگردد و افشاي هر گونه اين قانون 30و  29
 .اجرايي ويا هر شخص ديگر ممنوع استهاي  هيئت

طرفي كامل را رعايـت   هاي اجرايي مكلف اند در انجام وظايف خود بي هيئت – 50ماده 

 هيئـت  فرماندار يا بخشدار موظف است بـا راي اكثريـت اعضـاي     ،نمايند و در صورت تخلف
 هيئت و در مواردي كه انحالل   اجراييهيئت اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين 

تشـكيل مجـدد   . نظارت اسـتان اقـدام نمايـد   هيئت اجرايي ضروري باشد با تاييد استاندار و 
و تصـميمات متخـذه    گيـرد  مـي اين قانون انجام   اجرايي با رعايت مقررات مندرج دريئت ه
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اجرايي جديد قبـل از انقضـاي مهلـت قـانوني     هيئت اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيئت 
درسيدگي به صالحيت داوطلبان قابل تجديد و ب هد  ا ظرخو   .ن

ا و شـهر كـه صـالحيت    داوطلبان شركت در انتخاب شوراهاي اسالمي روسـت  -1تبصره 

روز از تـاريخ اعـالم اسـامي     4اجرايي رد شده است مي تواننـد ظـرف مـدت    هيئت آنان در 
هيئـت  نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شـوراي اسـالمي روسـتا بـه     

يندنظارت استان هيئت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسالمي شهر به  ما ن   .تسليم 
ــه    – 2تبصــره  هيئــت شــاكيان مــي تواننــد شــكايت خــود را ظــرف مهلــت مقــرر ب

را   شكايات دريـافتي   اجرايي موظف است بالفاصلههيئت  .مربوط نيز تسليم نمايند اجرايي
  .نظارت ذيربط ارسال نمايدهيئت به 

شـكايات بـه    روز از تاريخ دريافت 10نظارت موظف است ظرف مدت هيئت  –3تبصره 

نظـارت در ايـن   هيئـت  نظـر   .اجرايي مربوط اعالم نمايد هيئت را به  آنها رسيدگي و نتيجه
  .خصوص قطعي و الزم االجرا است

اجرايـي  هيئـت  فرماندار يا بخشدار بـه عنـوان ريـيس     –)27/8/1386اصالحي (4تبصره
اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صـالحيت   ،نظارتهيئت موظف است پس از وصول نظريه 

 .از طريق انتشار آگهي به اطالع اهالي برساند   نظارت قرار گرفته استهيئت ييد آنان مورد تا

فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف اند فهرسـت اسـامي نامزدهـاي      –51ماده 
روز از طريق انتشار آگهي به اطالع اهالي حوزه انتخابيه  3 مدت تاييد شده انتخابات را ظرف

 .برسانند

اعالم نهايي صالحيت داوطلبـان تـا دو     هاي اجرايي موظفند از تاريخ يئته – 52ماده 

روز پس از اعالم نتيجه اخـذ راي انتخابـات شـكايت واصـله را بپذيرنـد و از تـاريخ دريافـت        
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نظـارت بـه آنهـا    هيئـت  اجرايـي و  هيئـت  شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشـترك  
  .رسيدگي و اخذ تصميم نمايند

  نظارت و وظايف آنهاهاي هيئت  –د 

قـانون   74 و  73كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي كشور طبـق مـواد    – 53ماده 

 29/4/1365شوراهاي مزبور مصوب    اصالح قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري و انتخابات
 1 .خواهد بود  

 بخش به عهده بخشدارروستا و    اعالم نتيجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسالمي – 54ماده 
 .فرماندار خواهد بود   عهدهه انتخابات شوراهاي اسالمي شهر ب و

نظارت بخش و اعالم هيئت تاييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با  – 55ماده 

دراين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشـد ظـرف    .گيرد ميآن توسط بخشدار انجام 

                                                 
  : 29/4/1365از قانون اصالح قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب  .1

  هاي نظارت  تئيه: فصل نهم
مي كشور متشكل از سه ت مركزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسالئبه منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها هي - 73ماده 

كميسيون شوراها و امور داخلي و دو نفر از اعضاء كميسيون اصل نود، به انتخاب مجلس شوراي اسالمي تشكيل مي  نفر از اعضا
  .گردد
هاي مذكور داوطلب نباشد مجلس از ميان ساير نمايندگان داوطلب پنج نفر را  ورتي كه به تعداد الزم از كميسيوندر ص - تبصره

  .انتخاب مي نمايد
به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسالمي كشوري در هر استان هيأت عالي نظارت استان مركب از سه نفر از  - 74ماده

  .ت مركزي نظارت تشكيل مي گرددمي آن استان به تعيين هيئراي اسالنمايندگان مجلس شو
در هر استاني كه تعداد نمايندگان آن از سه نفر كمتر باشد و يا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد تعيين بقيـه   - تبصره

  .ت مركزي نظارت مي باشدئهاي مجاور با هي اعضاء از بين نمايندگان استان
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روز نظرنهايي  15مذكور ظرف مدت هيئت ان ارسال و نظارت شهرستهيئت مدت دو روز به 
 .خود را اعالم خواهد نمود

نظارت شهرستان است و اعالم هيئت تاييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با  – 56ماده 

كسي شكايتي داشته باشد ظرف   در اين خصوص چنانچه .گيرد ميآن توسط فرماندار انجام 
روز نظـر نهـايي    15مذكور ظرف مدت هيئت رسال و نظارت استان اهيئت مدت دو روز به 

 .خود را اعالم خواهد نمود

توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشـنهاد   – 57ماده 

 .نظارت استان خواهد بودهيئت يد يتأ نظارت شهرستان وهيئت 

هرتوقف يـا ابطـال   در انتخابات شوراهاي اسالمي ش -)6/7/1382اصالحي ( 58ماده 
هيئت باشد به پيشنهاد مؤثر انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي كه در سر نوشت انتخابات 

  .مركزي نظارت خواهد بودهيئت نظارت استان و تاييد 
بايد مسـتند بـه قـانون و همـراه بـا اسـناد و        ابطال آرا –)6/7/1382الحاقي (تبصره 

ل آرا جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيـز  مدارك معتبر باشد در غير اين صورت ابطا
  1.طبق قانون مجازات مي شوند ،كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده باشند

 63به عنـوان مـاده    27/8/1386اين ماده به موجب قانون اصالحي  -59ماده 
  .منتقل شد 63مكرربه بعد از ماده 

                                                 
  :به شرح زير تعيين شده است 1375.م.ا.ق 650به موجب ماده  مجازات شهادت كذب. 1

هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دوسال حبس و يا به يك ميليون و  - 650ماده
  .پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد

ـاده     يادآور مي شود مورد ديگري در خصوص  ـانون   58شهادت كذب در قانون مجازات اسالمي مالحظه نشد و با توجـه بـه تبصـره م ق
ـاده       650تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور به نظر مي رسد ماده  ـازات اسـالمي بـه تبصـره م يادشـده   58قانون مج

  .تسري دارد
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نفر  4   شهرستان ها با حضورنظارت هيئت مركزي نظارت و هيئت جلسات  – 60ماده  

هاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضا تشـكيل و مصـوبات    هيئتاز اعضا و جلسات 
  .اعضا معتبر خواهد بود  آنان با راي اكثريت

تصميمي را كه رييس جلسه با آن  ،در صورت تساوي آرا در تصميم گيري ها –1تبصره 

   .معتبر است ،موافقت دارد
هاي نظارت بخش و شهرستان و اسـتان و نـاظرين در شـعب    هيئت اي اعض –2تبصره 

در صـورت  . ثبت نام و اخذ راي بايد در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نماينـد 
مـي شـود و چنانچـه اكثـر اعضـاي       نظارت ما فوق بركنـار هيئت فرد متخلف توسط  ،تخلف

مركـزي نظـارت   هيئت خلف توسط متهيئت  ،نظارت بي طرفي كامل را رعايت نكنندهيئت 
 .خواهد شد  منحل

به طرق زير نظارت خود  ،مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالميهيئت  – 61ماده 

  :را اعمال مي نمايند 
  .هاي وزارت كشور و بازرسي هاي آن گزارش –الف 
اي هـ هيئت اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به  -ب

  .كشوراجرايي و مباشرين وزارت 
اترسيدگي نهايي شكايات و پرونده ها و مدارك  –ج  ب تخا ن   .ا
  .هاي مربوط به انتخابات هيئتتعيين ناظر در تمام  –د 

هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي مي تواننـد از كارمنـدان دولـت در     هيئت –تبصره 

 .جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند
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در جريـان كليـه    هـاي نظـارت مربـوط را    هيئتهاي اجرايي موظفند  هيئت – 62ماده 
 .مراحل و امور انتخابات قرار دهند

هيئت در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود  - )27/8/1386اصالحي (63ماده 

هـاي بخـش   هيئـت   نظـارت اسـتان وشهرسـتان و   هيئت مركزي نظارت در سراسر كشور و 
بيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت ودر هر مورد كه درحوزه هاي انتخا

يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعالم و آنـان موظفنـد     سوء جريان
هـاي  هيئـت  هاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كننـد و   هيئتبنا به نظر 

مورد اختالف را در همان استان حل نماينـد و در صـورتي    ها مكلف اند مسايل نظارت استان
ننمايند مراتب را جهت رسـيدگي نهـايي   نظرات آنان را لحاظ  هاي اجرايي هيئتروساي  كه
  .مركزي نظارت گزارش خواهند كردهيئت  به

اصالحي سابق است كـه مطـابق قـانون اصـالحي      59اين ماده (مكرر 63ماده 
 هيئـت نظـارت شهرسـتان و   هيئـت  اقـدامات   -.)است به اينجا منتقل شده 27/8/86

نظارت استان جز در مورد تأييد صالحيت كانديداها و تأييـد صـحت انتخابـات نـافي اختيـارات      
 . مركزي نظارت قطعي و الزم االجراستهيئت مركزي نظارت نبوده و تصميم هيئت 

روع وزارت كشور موظف است حـداقل يـك مـاه قبـل از صـدور دسـتور شـ        – 64ماده 

مركـزي نظـارت   هيئت مراتب را به اطالع و تاييد   انتخابات در هريك از حوزه هاي انتخابيه
 .برساند

جلسه اقـدامات خـود را بـه     هاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورت هيئت – 65ماده 
هاي اجرايي در قـانون انتخابـات   هيئت در هر مورد كه وجود امضاي . ناظرين تسليم نمايند

 .امضاي ناظرين نيز الزم است ،ده استبيني ش پيش
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وزارت كشور به منظور حسن انجـام انتخابـات مـي توانـد مـاموريني جهـت        – 66ماده 

  .بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به حوزه هاي انتخابيه اعزام نمايد
  

  تخلفات -هـ 

عمـال خـالف ايـن قـانون و     ارتكاب هر گونه تقلب و تزويـر در انتخابـات و ا   – 67ماده 
  :ذيل جرم محسوب مي شود نامه اجرايي آن از قبيل امور  آئين
  .خريد و فروش راي –الف 

  .صورتجلساتتقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ راي يا  –ب 
  .تهديد يا تطميع در امر انتخابات –ج 
  .راي دادن باشناسنامه جعلي -د

  .راي دادن با شناسنامه ديگري -هـ 
  .راي دادن بيش از يك بار –و 
  .اخالل در امر انتخابات –ز 

  .كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه ها –ح 
  .تقلب در راي گيري يا شمارش آرا –ط 
  .راي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد -ي

توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هـر فـرد    –ك 
  .در محل صندوق رايديگري 
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تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن ويا معدوم نمودن اوراق و اسـناد انتخابـاتي از قبيـل     –ل 
  .ها ها و تلگراف گرام تلفن ،تلكس ها ،جلسات صورت ،تعرفه و برگ راي

 يا پلمپبازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و الك و مهر  –)27/8/86اصالحي ( م

  .دون مجوزصندوق هاي راي ب
  .معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني يا دخل وتصرف و جابجايي،–ن 

  .دخالت در امر انتخابات با سند مجعول –س 
ايجاد رعب و وحشت براي راي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ راي با سـالح   –ع 

تيا بدون سالح در امر  ا ب ا خ ت ن   .ا
  .غير قانونيمجعول يا به هر نحو   با سمتدخالت در امر انتخابات  -ف
يممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام  –ص ا خذر ا   .و 
انتخابـات و اعضـاي      و جانبـداري از نـامزد انتخابـاتي توسـط مجريـان      يطرفـ  عدم رعايت بي - ق

  .بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ راي شهرستان و ،نظارت استانهاي  هيئت
چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يـك يـا    -تبصره

چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجـه انتخابـات مـؤثر باشـد     
  .مراتب جهت اخذ تصميم به هيئت نظارت استان به اعالم مي گردد

  تساير مقررات انتخابا –)27/8/1386الحاقي (و

بـه   27/8/86قانون سابق است كه مطابق قانون اصـالحي   86اين ماده (1مكرر 67ماده 

مؤسسات وابسته بـه   ، ادارات دولتي وها سازمان،كليه وزارتخانه ها –)اينجا منتقل شده است
يي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نـام اسـت موظفنـد    ها سازماننهادها وكليه  دولت و

ساير امكانات  كاركنان و ،بخشداران فرماندران و ،استانداران ،ت كشورحسب در خواست وزار
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مدت همكـاري كاركنـان مـذكور جـزو      .خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند
 .مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد

قانون سابق اسـت كـه مطـابق قـانون اصـالحي      87اين ماده ( 2مكرر 67ماده 
هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون  -)نجا منتقل شده استبه اي  27/8/86

 . محاسبات عمومي مستثني است

قانون سابق اسـت كـه مطـابق قـانون اصـالحي       88اين ماده ( 3مكرر67ماده 
  سازمان صدا وسيماي جمهوري اسـالمي ايـران   -)به اينجا منتقل شده است 27/8/86

خاباتي را كه وزارت كشـور وشـوراهاي نظـارت انتخابـات     ي آموزشي انتها برنامهمكلف است 
مربوط به انتخابـات را    همچنين كليه اعالميه ها واطالعيه هاي ضروري تشخيص مي دهد،
   .سيماي جمهوري اسالمي ايران پخش نمايد صدا و استانياز شبكه سراسري يا محلي 

ولتي موظفند به منظـور توجيـه   مؤسسات د نهادها و و ها سازمان كليه وزارتخانه ها و - تبصره

 .همكاري نمايند انتخابات شوراها، با وزارت كشور مردم از چگونگي سازيوآگاه 

 27/8/86قانون سابق است كه مطابق قانون اصـالحي   89اين ماده ( 4مكرر67ماده 
رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي وانتظامي از مفاد ايـن قـانون    - )به اينجا منتقل شده است

رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قـوانين مربـوط خواهـد    هيئت مورد بر عهده  حسب
 .بود

به  27/8/86قانون سابق است كه مطابق قانون اصالحي  90اين ماده (5مكرر67ماده 
ــت  ــده اس ــل ش ــا منتق ــاتي انتخابات  -)اينج ــاي تبليغ ــت ه ــان ،نحــوة فعالي ــدت زم م

ي ايـن  ينامه اجرا ينير شرايط ومقررات مربوط را آوساي محدوديت ها وممنوعيت ها،تبليغات
  . قانون تعيين خواهد نمود
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  1شوراهاو اختيارات وظايف  –فصل سوم 

  :عبارت است از وظايف و اختيارات شوراي اسالمي روستا  –68ماده
شوراي اسالمي  مصوباتبر حسن اجراي  و پيگيرينظارت  –)27/8/86اصالحي (الف 

ا ت س و   .ر
نارسـايي هـا و نيازهـا بـه      ،ارائه پيشنهاد جهت رفـع كمبودهـا   -)6/7/1382اصالحي (ب

پيشنهادها و ارائه پاسخ، حـداكثر ظـرف     مقامات مذكور موظف به بررسي ،مقامات ذي ربط
مراتـب بـراي    ،در موعـد مقـرر    عـدم ارائـه پاسـخ     در صورت ،به شورا هستند،مدت دو ماه

درپيگيري قانوني به اطالع مقامات مافوق مي    .س
گـزارش كـار و دريافـت     شكيل گردهمايي عمومي جهت ارائهت -)6/7/1382اصالحي(ج 

و خودياري مردم براي پيشبرد امـور روسـتا     پيشنهادها و پاسخ به سواالت و جلب مشاركت
  .حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعالم قبلي

يان جهـت اجـراي   تبيين و توجيـه سياسـت هـاي دولـت و تشـويق و ترغيـب روسـتاي        –د 

  .هاي مذكور سياست
  نظارت و پيگيري اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا -ه 

نگهداري و بهـره بـرداري از تاسيسـات     ،اداره ،ربط براي احداث ذيمسئوالن همكاري با  –و 

  .روستا درحدود امكانات اجتماعي ورفاهي مورد نياز ،اقتصادي عمومي،

                                                 
  .است اصالح شده 6/7/1382عنوان فصل سوم به موجب قانون اصالحي  .1
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ك رساني و امداد در مواقع بحراني واضطراري ماننـد جنـگ و وقـوع حـوادث غيـر      كم   - ز

خودياري هاي بي سرپرست با استفاده از  مترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده هاي 
  .محلي

  .آنها ميانتالش براي رفع اختالفات افراد و محالت و حكميت  –ح 

   طريقوستا از ادارات حوزه مربوط از پيگيري شكايات اهالي ر -)6/7/1382اصالحي ( ط
  .مسئولمقامات 

همكاري با نيروهاي انتظامي جهـت برقـراري امنيـت و نظـم      -)27/8/1386اصالحي (ي
  .حسب درخواست بخشدارعمومي 

هـاي توليـدي    ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهـت اجـراي فعاليـت    -ك
  .وزارت خانه ها و سازمانهاي دولتي

فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مـردم در جهـت    -)6/7/1382حي اصال(ل

فرهنگـي اقشـار    يبهبـود و ارتقـا   ،مراكز فرهنگـي  ،كتابخانه ،ايجاد و توسعه نهادهاي مدني
 ،عمرانـي  ،اقتصـادي  ،در انجام خدمات اجتمـاعي  ريزي برنامهمختلف بويژه جوانان و بانوان و 

  .ربط آموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذيسواد ،آموزشي ،فرهنگي ،بهداشتي
انتخاب فردي ذيصالح به سمت دهيار براي مدت چهار سال براساس آيين نامه مربوط و  -م

  . معرفي به بخشدار جهت صدور حكم
عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسالمي روسـتا براسـاس آيـين نامـه      - تبصره

  .گردد ه بخشدار جهت صدور حكم عزل اعالم ميمربوط انجام مي سود و ب
جلـب مشـاركت هـاي     زمينه مناسـب بـراي توسـعه اشـتغال و     ايجاد –)6/7/1382الحاقي (ن 

  .عمومي در جهت گسترش فعاليت هاي توليدي



                                                                                                                          
 

195  

 

 ها پيوست

بهسـازي بافـت هـاي     طرح هاي هادي روستا و   مشاركت در تهيه –)6/7/1382الحاقي (س 
  .و سازفرسوده و ضوابط و مقررات ساخت 

اجراي مقررات مربوط به حفاظـت و بهسـازي     نظارت بر حسن –)6/7/1382الحاقي (ع 

محيط زيست روستا و بهره برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسـايش خـاك و حفـظ    
احياء و اليروبي قنوات  ،محدوده هاي زيست محيطي ،جنگل ها ،مراتع ،باغ ها ،مزارع ،عمران

  .ها به شوراي بخش و پيشنهاد در اين زمينه  رائه طرحو نهرهاي متروكه و ا
ي در زمينه هاي يي پيشنهادي ارگان هاي اجراها برنامه بررسي –)6/7/1382الحاقي ( ف

اموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيـق   ،فرهنگي ،بهداشتي ،عمراني ،اقتصادي .اجتماعي
گزارش نارسايي ها به شوراي مـافوق و   با ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه

  .مراجع اجرايي ذي ربط
نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال  –)6/7/1382الحاقي (ص 

  .و دارايي هاي روستا
هر تيره از عشاير كوچ رو كشـور بـا حـداقل بيسـت      –)6/7/82الحاقي (مكرر 68ماده 

وراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن بوده و ش) ده(خانوار در حكم روستا 
شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار  ،تيره تشكيل مي گردد

مرتـع و   ،همكاري در امور مربوط بـه دام  .خود همانند شوراي روستا مشاركت خواهد داشت
   .جزو وظايف شوراي عشايري خواهد بود  كوچ

بـه  دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير   -)6/7/82حي اصال( 69ماده  ا  ر
رد ا د   :عهده 

  .اجراي مصوبات شوراي روستا -1
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اجراي مقررات خدمت وظيفه  ،ميهمكاري با نيروي انتظامي در خصوص اعالم وقوع جرا -2

  .وسعي در حل اختالفات محلي  حفظ نظم عمومي ،عمومي
  ات عمومياعالن فرامين و قوانين و مقرر -3
  .هاي روستا ييت عمومي و عمراني و اموال و داراهمكاري درحفظ و نگهداري تأسيسا - 4
و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيالت الزم در جهت ايفـاي وظـايف    ها سازمانهمكاري با  -5

  .آنان
  مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب بـراي تـأمين   -6

  .محيطبهداشت 
واسناد در جهـت ثبـت وقـايع چهارگانـه سـجلي و        ي ثبت احوالها سازمانهمكاري با  -7

  .اسناد و امالك
نگهداري و بهره برداري منـابع طبيعـي و    ،ين ذي ربط در جهت حفظمسئولهمكاري با  -8

اميراث فرهنگي واقع در  ست و   .ر
آمادگي با تأييد كميته  اجراي طرح هاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت -9

  .برنامه ريزي شهرستان
قانوني روستا و ارجاع به    تاسيسات و تفكيك اراضي در محدوده ،تشكيل پرونده براي ايجاد بناها -10

   .بخشداري جهت صدور مجوز
درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امـور   -)6/7/82الحاقي (تبصره

  .نظر شوراي روستا هزينه مي شودعمومي روستا و زير 
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تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع  - )27/8/86الحاقي (11
در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقالب اسالمي و اخـذ نظـرات فنـي نهـاد     

  . اضوابط و مقررات طرح هاي هادي مصوب روست چارچوبمذكور در 
ز وظايف واختيارات شوراي اسالمي بخش   -70ماده  ا است    1:عبارت 

اجرايي منطقه جهت رفع كمبودهاي مسئولين ارائه طرح ها و پيشنهادهاي اصالحي به  -١
 .بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش ،مرانيع ،اقتصادي ،آموزشي ،فرهنگي ،اجتماعي

ظف به بررسي طرح ها و ومي ذي ربط يمقامات اجرا -)27/8/1386اصالحي (تبصره

در صورت عدم  .پيشنهادهاي مذكور و ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند
مـافوق  ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجـام اقـدامات قـانوني بـه اطـالع مقامـات       

   .خواهد رسيد
  .)حذف شد 27/8/1386به موجب اصالحي  -2
 . وراهاي اسالمي روستاهاي واقع در محدوده بخشايجاد هماهنگي الزم بين ش -3

ينظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف   -4 ون ن ا   .ق

                                                 
  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 9/6/1382- 213رأي  .1

قانون نظام صنفي تنظيم امور اصناف و پيشه وران و نظارت بر مقررات صنفي منحصراً در خارج از محدوده  56به صراحت ماده 
بنـابراين مفـاد   . حفاظتي شهرها مادام كه شوراي شهرستان يا بخش وجود ندارد به عهده بخشداري مربوط محول شده اسـت 

قانون فوق الذكر را علـي االطـالق و در    56قانون نظام صنفي كه وظايف مندرج در ماده  56آيين نامه اجرايي ماده ) 15(ماده 
خارج از محدوده قانوني شهرها با عنايت به افتراق و تمايز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظي شهرها به عهده بخشـداري  

قـانون ديـوان عـدالت     25مغاير هدف و حكم مقنن تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم مـاده   محول نموده است،
  . اداري ابطال مي گردد
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حل وفصل مشكالت و اختالفات ميان دو يا چنـد روسـتا يـا شـوراهاي روسـتايي واقـع در        - 5

  .در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست ،محدوده بخش
كه خارج از حيطـه اختيـارات و وظـايف شـوراي روسـتا       رسيدگي به امور عمراني بخش -6

  .است
مكان ها و آبادي ها و روستاهايي كـه بـه    ،ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل - 7

  .هر دليل فاقد شوراي روستا مي باشند
 ،ي عمرانـي كشـاورزي  هـا  برنامـه تشويق مردم به همكاري و سرمايه گـذاري در امـور و    -8

  .صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و مذهبي بخش ،اشتبهد ،و نقل حمل
واقع در محدوده بخش و ارسـال بـه مراجـع      هاي هادي روستاهاي طرح تاييدبررسي و  -9

  .ربط جهت تصويب نهايي ذي
  . مصوبات شوراي اسالمي بخش ت بر حسن اجراينظار -)27/8/1386الحاقي ( -10

  . يري اجراء طرح ها پروژه هاي عمراني بخشنظارت و پيگ -)27/8/1386الحاقي ( -11

  1: هر به شرح زير استشوظايف شوراي اسالمي  – 71ماده  

                                                 
نظر به اينكه شوراي اسالمي شهر با توجه به محدوده اختيارات خود يك تأسيس قانوني : ق.ح.ا 29/4/1382- 3127/7نظريه  .1

قانون ديوان عدالت  11حقوقي دولت مي باشد لذا جزء موارد مندرج در ماده  است و داراي شخصيت حقوقي جدا از شخصيت
هاي  بنابراين در امور مربوط به خود مي تواند نسبت به نقض و ابطال آراء كميسيون ها و توافق نامه. محسوب نمي شود*اداري 

  . يددولتي از قبيل استانداري و فرمانداري و غيره به ديوان عدالت اداري شكايت نما
  : صالحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: 4/11/1360قانون ديوان عدالت اداري مصوب  11ماده * 
  : رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از  - 1

ي دولتي و شـهرداري هـا و   ها و مؤسسات و شركت ها ها و سازمان تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه - الف
  . تشكيالت و نهادهاي انقالبي و مؤسسات وابسته به آنها

  .در امور راجع به وظايف آنها» الف« تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در بند  - ب
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  1.انتخاب شهردار براي مدت چهار سال -1 

                                                                                                                        
حقاق حقوق اشخاص آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها از حيث مخالفت مد لول آنها با قانون و ا - پ

در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخالف قانون بودن آن و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز 
يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص 

  .مي شود
ي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري هيأت هاي بازرسي و كميسيون هايي ماننـد  رسيدگ - 2

قانون شـهرداريها،  ) 100(كميسيون هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختالف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 
جنگل ها و منابع طبيعي منحصراً از حيـث نقـض قـوانين و مقـررات يـا      قانون حفاظت و بهره برداري از ) 56(كميسيون ماده 
  . مخالفت با آنها

رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمين واحدها و مؤسسات مذكور در بند يك  - 3
شـگري و كشـوري از حيـث تضـييع     و مستخدمين مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از ل

  . حقوق استخدامي
تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي يك و دو اين ماده پس از تصديق ديوان  - 1تبصره 

  . به عهده دادگاه عمومي است
هـاي انتظـامي قضـات دادگسـتري و     دادگاه ها و ساير مراج قضايي دادگستري و نظامي و دادگاه  تصميمات و آراي - 2تبصره 

  . ارتش قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد
پرونده هايي كه براي رسيدگي به شكايات مربوط به اين بند در دادگاه هاي عمومي يا ديوان عالي كشور مطرح است  - 3تبصره 

  . داري احاله خواهد شدو تا تاريخ تشكيل ديوان منتهي به صدور حكم نگرديده است به ديوان عدالت ا
قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شـوراهاي اسـالمي كشـور و انتخـاب شـهرداران مصـوب       ) 71(قانون استفساريه ماده  - 1

  : 6/3/1382مصوب  - 1375
  :موضوع استفسار

كيالت، وظـايف و  قـانون تشـ  ) 71(مـاده  ) 1(منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار براي مدت چهارسال در بند  - ماده واحده
آن كه مي گويد شوراهاي ) 1(با توجه به حكم تبصره  1/3/1375انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

اسالمي شهر موظفند بالفاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايند، اين است كه حداكثر 
ـاله بايـد   ار سال است و شوراهاي دوره بعد پس از مدت دوره تصدي شهردار چه رسميت يافتن يا قبل از پايان يافتن مدت چهارس

  نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند، يا بايد تأمل  نمايند تا مدت چهارساله شهردار قبلي پايان پذيرد؟ 
  : نظر مجلس

است كه شـوراهاي اسـالمي كشـور در هـر دوره بايـد پـس از       قانون مذكور اين ) 71(ماده ) 1(بند ) 1(منظور مقنن از تبصره 
  . رسميت يافتن اعم از اين كه دوره چهارساله شهردار قبلي پايان يافته باشد يا خير نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند
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شوراي اسالمي شهر موظف است بالفاصله پس از رسـميت يـافتن نسـبت بـه        - 1   تبصره

  .انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد
شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچيك از شوراهاي  - )27/10/1383اصالحي ( 2تبصره 

  .اسالمي شهر و روستاي كشور باشد
نصب شـهرداران در شـهرها بـا جمعيـت بيشـتر از       –)4/8/1382اصالحي ( 3تبصره 

در سـاير   دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزيـر كشـور و  
شـوراي شـهر بـر اسـاس     . گيـرد  مياي شهر و حكم استاندار صورت شهرها به پيشنهاد شور

ضوابط و شرايط احراز صالحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب ايـن قـانون شـهردار    
وزير كشور و استانداران موظفند حكم شـهردار معرفـي    " .مورد نظر خود را انتخاب مي كند

   .شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند
، شهردار معرفي شده را واجد شـرايط تعيـين شـده     كه وزير كشور يا استانداردر صورتي 

در صورت اصرار  ،مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد ،نداند
موضوع توسـط شـوراي شـهر بـه      ،شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار

  . شدحل اختالف ذي ربط ارجاع خواهد هيئت 
بـراي  هيئـت  مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بـوده و تصـميم آن   هيئت 

چنانچه در مـدت مقـرر،   . باشد مي الزم االجرا) و شوراي اسالمي شهروزارت كشور ( طرفين 
حل اختالف نظر خود را اعالم ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهـد بـود و شـهردار    هيئت 

  ".ني خود را اعمال و اجرا نمايدتواند اختيارات قانو مي
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ددوره خدمت شهردار درموارد زير خاتمه مي  -4تبصره  ر ي ذ   :پ
  . با تصويب شورااستعفاي كتبي  –الف
  .بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني –ب 

  .تعليق طبق مقررات قانوني  -ج 
  .شهر تشخيص شورايفقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به  –د 
 ،آموزشـي  ،فرهنگـي  ،نيازهـا و نارسـايي هـاي اجتمـاعي     ،بررسي و شـناخت كمبودهـا   -2

اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طـرح هـا و پيشـنهادهاي اصـالحي و راه      ،بهداشتي
  .ذيربطمسئول حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات 

ي ها سازماناي مصوبات شورا وطرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير نظارت برحسن اجر - 3
  .خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد

در زمينـه هـاي مختلـف    مسئولين اجرايي و نهادهـا و سـازمانهاي مملكتـي    همكاري با  -4
  .ناناقتصادي و عمراني بنا به درخواست آ ،آموزشي ،فرهنگي ،اجتماعي

 ،عمرانـي  ،اقتصـادي  ،برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم درانجام خدمات اجتمـاعي  -5
  .ربط ي ذيها دستگاهسايرامور رفاهي با موافقت  آموزشي و ،فرهنگي

گردشگري  تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز -)27/8/1386اصالحي ( 6
  .ربط ذيهاي  ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه ،تفريحي و

امدادي، ارشادي و تأسيس تعاوني هاي توليد و  ،ها و نهادهاي اجتماعي حمايت از انجمن -7

بـا   توزيع و مصرف و همكاري در انجام آمارگيري، تحقيقـات محلـي و توزيـع ارزاق عمـومي    
  . رعايت مقررات مربوطه
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منقول و غير نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي، جنسي و اموال  -8

همچنين نظارت بر حساب در آمد و هزينه آنها بـه گونـه اي كـه مخـل      منقول شهرداري و
  .جريان عادي امور شهرداري نباشد

تصويب آيين نامـه هـاي پيشـنهادي شـهرداري پـس از رسـيدگي بـه آنهـا بـا رعايـت            -9

  .هاي وزارت كشور دستورالعمل
هـر شـش مـاه يـك بـار توسـط         ري كـه شـهردا   تاييد صورت جامع درآمد و هزينـه  -10 

ارسـال نسـخه اي از آن بـه وزارت     شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطالع عموم و
  .كشور

همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع  -11

و  مسـكن   ي پـس از تهيـه آن توسـط شـهرداري بـا تاييـد وزارت كشـور و وزارت       زشهرسا
  .شهرسازي

 اصالح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سـاالنه شـهرداري و موسسـات و    ،تصويب بودجه -12
هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنـين تصـويب    شركت

  .بودجه شوراي شهر
هـا  كليه در آمدهاي شهرداري به حساب هايي كه با تاييد شوراي شـهر در بانـك    –تبصره 

  .افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد
وام هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسـبت بـه مبلـغ، مـدت و     تصويب  -13

  .ميزان كارمزد
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اجاره و استيجاره كه به  ،مقاطعه ،فروش ،تصويب معامالت و نظارت بر آنها اعم از خريد -14
ذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صالح و بـا رعايـت مقـررات    نام شهر و شهرداري صورت مي پ

  آيين نامه مالي و معامالت شهرداري 
شورا مي تواند اختيار تصـويب و   ،به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري –تبصره 

ر انجام معامالت را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معامالت شهرداري به شهردار  گذا وا
يد ما    .ن

تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسـته بـه شـهرداري بـا تاييـد و موافقـت        -15

  .وزارت كشور
تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شـهر و همچنـين تغييـر نـوع و ميـزان آن بـا در        –16

  .نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم مي شود
  .ه شهردارينظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط ب –17

  .نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر –18
كـه توسـط بخـش    ،امـاكن عمومي  ديگـر  سـينماها و  ،نظارت بـر امـور تماشـاخانه هـا     -19

 ،تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع وتدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب،خصوصي
تـدابير احتيـاطي   اتخـاذ   بهداشت اين قبيل موسسات برطبق پيشنهاد شهرداري و و نظافت

  .مانند آن آتش سوزي وجهت جلوگيري از خطر 
  تصويب مقررات الزم جهت اراضي غيـر محصـور شـهري از نظـر بهداشـت و آسـايش       -20

  .عمومي و عمران و زيبايي شهر
خانه و تهيـه وسـايل حمـل امـوات مطـابق بـا اصـول         غسال ،نظارت بر ايجاد گورستان -21

  .بهداشت و توسعه شهر
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  .تاسيسات شهريمقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي وضع  -22
ميـادين و   ،خيابـان هـا   ،نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجـاد و توسـعه معـابر    -23

  .فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه
در  كوچـه و كـوي   ،خيابان ها ،ميادين ،تصويب نامگذاري معابر - )27/8/1386اصالحي ( 24

  . با رعايت مقررات مربوطه حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها
تصويب مقررات الزم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هـر   -25

نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي 
  .اطالع عموم

توســط شــهرداري و   تصــويب نــرخ خــدمات ارائــه شــده –)27/8/1386اصــالحي ( 26
بـا رعايـت   هـا   شـهرداري معـامالت  آيين نامـه مـالي و    ي وابسته به آن با رعايتها سازمان

  .مقررات قانوني مربوط
  .نقليه درون شهري طوسايتصويب نرخ كرايه  –)27/8/1386اصالحي ( 27

مومي توسط شهرداري براي خريـد  وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي ع –28

  .و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه
 ات الزم درمورد تشـريك مسـاعي شـهرداري بـا    روضع مقر –)27/8/1386اصالحي ( 29

 هنري، بازرگاني و غيـره  ،هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي بنگاه ادارات و
  . با رعايت مقررات قانوني مربوط

 ،هـا  سـازمان نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليـه   -)6/7/1382الحاقي ( 30

امـوال عمـومي و    ،ها ييدارا ،شركت هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ،مؤسسات
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نهـا بـا انتخـاب حسـابرس     آمد و هزينه آهمچنين نظارت بر حساب در ،اختصاصي شهرداري
وني  هاي الزم براساس مقررات پيگيري خلف به شهردار ورسمي و اعالم موارد نقض وت ن ا   .ق

مصـوب    بودجه  كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود –)27/8/1386اصالحي ( 1تبصره

  بايـد   مقررات مالي و معامالتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسـناد    با رعايت با اسناد مثبته و
  .برسد ،يد شوراي شهر باشنديتأ كه مورد   ام آنانشهردار و ذي حساب يا قائم مق   به امضاي

شوراي شـهر موظـف اسـت يـك نسـخه از نتيجـه        -)27/8/1386الحاقي ( 2تبصره 
گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هر گونه اقـدام قـانوني بـه وزارت كشـور ارسـال      

  . نمايد
دجـه و  شورا موظف است در پايـان هـر سـال مـالي صـورت بو      -)6/7/1382الحاقي ( 31

ن را جهت بررسي بـه شـوراي   آهزينه خود را جهت اطالع عموم منتشرنمايد و نسخه اي از 
  .شهرستان و استان ارسال كند

و مؤسسـات دولتـي و    هـا  سـازمان واحد هاي شهرستاني كليه  -)6/7/1382الحاقي ( 32

ـ      .دمؤسسات عمومي غير دولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظـايفي را بـه عهـده دارن
موظفند برنامه ساالنه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چار چوب اعتبارات و بودجه 

ندساالنه خود تنظيم شده به شورا ارائه  ي ما   .ن
  .همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات - )6/7/1382الحاقي ( 33

امع شـهر سـازي و   بررسي و تأييد طـرح هـاي هـادي و جـ       -)6/7/1382الحاقي ( 34 

ن توسط شهرداري و ارسال به مراجع آتفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه 
  .ييتصويب نهاذي ربط قانوني جهت 

  .حذف شد 27/8/1386به موجب قانون اصالحي  -1تبصره
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  .حذف شد 27/8/1386به موجب قانون اصالحي  -2تبصره
اي خواهد بود كه بنا به   طبق آيين نامه ارشرايط احراز تصدي سمت شهرد – 72ماده 

  1 .دولت خواهد رسيدهيئت پيشنهاد وزارت كشور به تصويب 
يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات  چنانچه – 73ماده 

شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رييس شورا موارد را به صورت روشـن  
بـه صـورت     موضـوع  ،تذكر  در صورت عدم رعايت مفاد مورد .داد  دار تذكر خواهندبه شهر

رييس شورا سوال را كتباً به شهردار اطالع خواهـد    سوال مطرح مي شود كه در اين صورت
شهردارموظف به حضور در جلسـه عـادي يـا فـوق      ،داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابالغ

  .باشد العاده شورا و پاسخ به سوال مي
چنانچه شهردار ازحضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشـخيص داده نشـود   
طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي 

فاصله بين ابالغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رييس شـورا   .ارائه مي شود ،شورا رسيده باشد
شورا پس از طرح سـوال يـا سـواالت و جـواب      .ر ده روز خواهد بودتعيين خواهد شد حداكث

در صورتي كه شورا با اكثريت دو سـوم كـل اعضـا     .شهردار راي موافق يا مخالف خواهد داد
  .ي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شدأر

                                                 
  . به تصويب هيأت وزيران رسيده است 11/6/1377اين آيين نامه در تاريخ . 1
به تصويب  7/7/1378ه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرك در تاريخ آيين نامه اجرايي نحو. 2

عمـومي ديـوان عـدالت     هيئـت  9/9/1382مورخ  361وزيران رسيده و بخشي از آيين نامه مزبور به وسيله رأي شماره  هيئت
  . اداري لغو شده است
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ركناري شهردار و يـا خاتمـه خـدمت    در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و ب –تبصره 
نبايد بيش از سـه مـاه بـه طـول انجامـد يكـي از كاركنـان        كه شهردار تا انتخاب فرد جديد 

  .اداره امور شهرداري خواهد بودمسئول شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و 
اين مـاده و تباصـر آن بـه موجـب قـانون اصـالحي        -)6/7/1382اصالحي ( 74ماده

) ترتيـب رسـيدگي بـه تخلفـات    (به فصل چهارم  3مكرر  82اصالح و بعنوان ماده  27/8/86
  .منتقل گرديد

بـه   27/8/86اين ماده بـه موجـب قـانون اصـالحي      -) 6/7/1382اصالحي ( 75ماده

 .منتقل گرديد 2مكرر  78به ماده  9عنوان بند 

 يها مانسازشوراي شهر و شهرداري و شركت ها و  –)6/7/1382اصالحي ( 76ماده 
زمينـه اطـالع    ،پايگاه رايانه ايوابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه اندازي 

فـراهم    هزينه و در آمد خود ،بودجه ،عملكرد ،تصميمات ،عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات
   .نمايند

 نسـبت بـه وضـع    مي توانـد شوراي اسالمي شهر  –)27/8/1386اصالحي ( 77ماده 
اهـالي بـه منظـور تـامين بخشـي از هزينـه هـاي        عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي 

  1 .وزيران اقدام نمايدهيئت خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب 
يك ماه پس از ارسال هر مصوبه بـه وزارت   ،عوارض -)27/8/1386اصالحي ( تبصره

اند در هر مقطعي كه وصـول هـر نـوع عـوارض را     وزير كشور مي تو. كشور قابل وصول است
  .منطبق بر آئين نامه مصوب نداند نسبت به اصالح يا لغو اقدام نمايد
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وظـايف و اختيـارات شـوراي شهرسـتان عبـارت       -)27/8/1386اصالحي ( 78ماده  

  :است از
فرهنگــي و عمرانــي  ، اجتمــاعي ،ارائــه پيشــنهادات الزم در زمينــه توســعه اقتصــادي   -1

ربـط و كميتـه برنامـه ريـزي شهرسـتان و شـوراي        ي ذييـ هـاي اجرا  به دستگاه  ستانشهر
ستان   .ا

  .اجراي تصميمات شوراي شهرستان  نظارت بر حسن  -2
شـوراي  تتمـيم و تفريـغ بودجـه دبيرخانـه      ،اصالح ،تصويب -)27/8/1386اصالحي ( 3

  . تانشوراي شهر مركز اس وراهاي شهر در شهرستان به استثنايو ششهرستان 
هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكالت في مـا بـين شـوراهاي شـهر و       -4

  .پيگيري قضايي نيستدر مواردي كه قابل  ،بخش
  .هاي شوراهاي بخش و شهر  نظارت بر عملكرد و فعاليت  -5

عبـارت  وظايف و اختيارات شـوراي اسـتان     -)6/7/1382الحاقي (1مكرر 78ماده 
ز است   :ا

ي مسائل و مشكالت استان و ارائـه پيشـنهادهاي الزم بـه منظـور رفـع تبعـيض و       بررس -1
ي عمراني و رفاهي اسـتان  ها برنامهعادالنه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه   توزيع

  .به شوراي عالي استان ها
  .حذف گرديد 27/8/1386موجب قانون اصالحي ه ب -تبصره

 ها در محدوده استانشوراي عالي استان نظارت بر حسن اجراي تصميمات   -2
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ايجاد ارتباط و هماهنگي الزم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن   -3
قابل پيگيـري  در مواردي كه  ،انجام وظايف و حل و فصل اختالفات شوراهاي سطح استان

 .قضايي نيست

بر حسن اجراي طـرح هـاي    در نظارت  همكاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان  -4
و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس   استانعمراني استاني و ملي در محدوده 

 .ي ذي ربطها دستگاهشوراي برنامه ريزي و شوراي عالي استان ها و 

 .شوراي استانتتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه  ،اصالح ،تصويب  -5

شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسـن اجـراي    نظارت بر عملكرد شوراهاي  -6
  .مصوبات شوراي استان

و  ريـزي  برنامـه عضويت رييس شوراي استان در جلسات شـوراي   )27/8/1386الحاقي ( -7

  . توسعه استان بدون حق رأي
نظارت بر حساب درآمد و هزينه هاي مشـترك شـهرداري هـاي     -) 27/8/1386الحاقي ( 8

ب حسابرس رسمي و اعالم موارد نقض و تخلف بـه مرجـع ذي ربـط و انجـام     استان با انتخا
پيگيري هاي الزم براساس مقررات قانوني، يك نسخه از حسابرسي مذكور جهـت هـر گونـه    

  . اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي گردد
ـ  -)27/8/1386الحاقي ( 9 ا نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداري ها ب

  . شود ميانتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداري ها تأمين 
يــك نســخه از گــزارش اســت شــوراي اســتان موظــف  -)8/1386/ 27الحــاقي ( تبصــره

  . حسابرسي رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد
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اسـتان هـا   و اختيارات شوراي عـالي  وظايف  –)6/7/1382الحاقي (2مكرر78ماده 

  :زعبارت است ا
يت هر يـك و ارجـاع   از طرف شوراهاي استان ها و تعيين اولو  بررسي پيشنهادات واصله -1

  .ربط ي ذييبه مقامات اجرا
ي در حـدود اختيـارات ووظـايف    يي اجراها سازمانها و اشكاالت نهادها و  يياعالم نارسا -2

  .پيگيري آنها مربوطه ومسئولين شوراها به 
  .بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسالمي يا دولت - 3
  .شوراي عالي استان هاتتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه  ،اصالح ،تصويب -4
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف اسـت يـك نسـخه از پـيش نـويس لـوايح        -5

كشور و استان ها را پس از تهيه در اختيار شوراي عـالي   ي توسعه و بودجه عموميها برنامه
شوراي عالي استان ها پيشنهادهاي اصالحي خـود را در مـورد برنامـه و     .استان ها قرار دهد

دبودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعالم ر هدك ا   .خو
وزيـران بـه   هيئـت  صويب تهيه آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابالغ آن پس از ت -6

  .شوراها
برنامه ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاي شوراها با وظايف  -)27/8/1386اصالحي ( 7

با همكاري خويش از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور 
  .هاي اجرايي ذي ربط وزارت كشور و ساير وزارتخانه ها و سازمان

ها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز تشكيل  لسات عادي شوراي عالي استانج -8

  .در موارد ضروري شورا مي تواند جلسات فوق العاده تشكيل دهد. مي گردد
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تشكيالتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسـات   ،آيين نامه سازماني -)27/8/1386الحاقي( 9
و تعـداد كاركنـان آنهـا و هزينـه هـاي مربـوط و        شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها

ها تهيـه و بـه تصـويب هيئـت      هرگونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استان
كارگيري كاركنان و هر گونه پرداختي خـارج از ايـن آيـين نامـه ممنـوع      ب. وزيران مي رسد

  .باشد مي
ت ضمن مشخص نمـودن آن  ها موظف اس شوراي عالي استان -)27/8/1386الحاقي ( 10

هاي دولتي انجام مي شود و انجـام آن   دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه ها و سازمان
در حد توانايي شهرداري ها مي باشد طرح الزم جهت واگذاري آن امور بـه شـهرداري هـا را    

  .تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد
مـي باشـد مطـابق قـانون اصـالحي       6/7/82الحـاقي   اين مـاده كـه   -3مكرر 78ماده 

  .منتقل شد 2مكرر  78ماده  10به بند  27/8/86
مـي باشـد مطـابق قـانون اصـالحي       6/7/82اين مـاده كـه الحـاقي     -4مكرر 78ماده 

  .منتقل شد 93به ماده  27/8/86
مـي باشـد مطـابق قـانون اصـالحي       6/7/82اين مـاده كـه الحـاقي     -5مكرر 78ماده 

  .منتقل شد 94به ماده  27/8/86
مـي باشـد مطـابق قـانون اصـالحي       6/7/82اين مـاده كـه الحـاقي     -6مكرر 78ماده 

  .منتقل شد 95به ماده  27/8/86
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  1 ترتيب رسيدگي به تخلفات –فصل چهارم 

                                                 
بر اينكه اعضاي شوراهاي اسالمي كارمند دولـت تلقـي شـوند در قـانون      دليلي - اوالً: ق.ح.ا 20/5/1383 – 3272/7نظريه  .1

  .تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران ديده نمي شود
مجمـع تشـخيص   * 1367قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اخـتالس و كالهبـرداري مصـوب     3مستفاد از ماده  - ثانياً

مذكور در آن پرداخت رشوه جرم ... و مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي...  شوراها... عباراتمصلحت نظام و 
شوراهاي اسالمي با دولت نمي باشد و از طرفـي چـون اعضـاي شـوراي شهرسـتان       ياست و منوط به رابطه استخدامي اعضا

* قـانون اصـالح قـانون تشـكيل ديـوان كيفـر       2ماده  1ع بند رئيس اداره دولتي و يا وابسته به دولت موضو) غيرمركز استان(
  .محسوب نمي شوند در مورد جرايم آنها دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسيدگي است

  : 1367قانون تشديد  مجازات مرتكبين ارتشا و اختالس و كالهبرداري مصوب  3ماده * 
يا شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقالبي و به طور كلي قواي هريك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري 

سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت هاي دولتي يا سازمان هاي دولتي وابسته به دولـت و يـا مـأمورين بـه خـدمات      
ر مي باشد وجه يا مال يا عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان هاي مزبو

سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اينكه امر مذكور مربوط به 
 وظايف آنها بوده و يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بـر طبـق  
  :حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود

در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تـا سـه سـال و چنانچـه     
تراز مدير كل يا باالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از ايـن   مرتكب در مرتبه مديركل يا هم

مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس و جزاء نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش 
تراز مدير كل يا باالتر باشد به جاي انفصال موقت  هم ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا

  . به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پـنج سـال   

و انفصال دائم از خدمات دولتي و تـا هفتادوچهـار ضـربه شـالق     حبس به عالوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ 
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مبني بـر     به منظور رسيدگي به شكايات –)27/8/1386و 6/7/1382اصالحي ( 79ماده 

بـه     رسيدگي به شكايات و  حل اختالفهيئت هائي به نام  هيئت ،قانوني   ز وظايفانحراف شوراها ا
  :ترتيب زير تشكيل مي شود

مركزي حل اختالف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين رئـيس جمهـور   هيئت  -  1
ان ديـو يا يكي از معـاونين  رئيس  ،ذي ربط وزارت كشورمعاون  ،به انتخاب و معرفي رئيس جمهور

دادسـتان  دادستان كل كشور به انتخاب يكي از معاونين  ،عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان
نفر از نمايندگان مجلس شـوراي اسـالمي بـه پيشـنهاد كميسـيون امنيـت ملـي و         دو ،كل كشور

سه نفر از اعضاي شوراي عـالي اسـتان هـا بـه      ،سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسالمي
اسـتان هـا و شـوراي       عالي شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شورايانتخاب ان 

                                                                                                                        
خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه 

  . تا سه سال محكوم خواهد شد
شد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به عالوه جـزاي  در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال با

نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتادوچهار ضـربه شـالق خواهـد بـود و چنانچـه      
ال محكـوم  مرتكب در مرتبه پايين تر از مديركل يا همتراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سـه سـ  

  . خواهد شد
ديوان كيفر كاركنان دولت به جـرائم   - 2ماده : 22/2/1355مصوب ... قانون اصالح قانون تشكيل ديوان كيفر 2ماده  1بند ** 

  :زير رسيدگي مي كند
م معاونان و مديران كل وزارتخانه ها و معاونان نخسـت وزيـر و مـديران كـل نخسـت وزيـري و سـازمان هـا و         كليه جراي - 1

ت دولتي و وابسته به دولتي و سفرا و رؤساي دانشكده ها و دانشگاه ها و مؤسسات عالي علمي ديگر كه از طرف دولـت  مؤسسا
هـا و شـهرداران مراكـز     ها و شهرستان يا با كمك مستمر دولت اداره مي شود و استانداران و فرمانداران و رؤساي ادارات استان

هاي دولتي و وابسته به دولت و  و مؤسسات و سازمانها  عامل شركت هيئتمديره و  هيئتشهرستانها و رؤسا و مديران و اعضاء 
ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و كفيل يا قائم  ها و مؤسسات مملكتي و رؤسا و مديران سازمان رؤسا و مديران سازمان

ارندگان پايه هاي قضايي كه به سبب شغل و مقام هريك از مقامات مذكور و رؤسا و مستشاران و دادستان ديوان محاسبات و د
  . وظيفه مرتكب شوند
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رئـيس از بـين خـود       در اولين جلسه يك رئيس و يك نايبهيئت . تشكيل مي شود   شهر تهران
  .انتخاب خواهد نمود

حل اختالف ورسيدگي به شكايات استان به عضويت و هيئت  -)27/8/1386اصالحي ( 2
نفر از اعضاي شوراي استان بـه   يك ،و عضويت رئيس كل دادگستري استان رياست استاندار
نفر از نمايندگان استان مربوطـه در مجلـس شـوراي اسـالمي جهـت       دوو   انتخاب آن شورا

  .شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود  رسيدگي به
شهرسـتان بـه   حل اخـتالف و رسـيدگي بـه شـكايات     هيئت  -)27/8/1386اصالحي (3

عضويت و رياسـت فرمانـدار و عضـويت رئـيس دادگسـتري شهرسـتان و دو نفـر از اعضـاي         
 هيئـت  به انتخاب شوراي استان  از اعضايبه انتخاب آن شورا و يك نفر   شهرستان  شوراي

  .تشكيل مي شودبه شكايات از شوراي روستا و بخش  جهت رسيدگي حل اختالف استان
اخـتالف    هاي حـل هيئت دبيرخانه  – )27/8/1386و 6/7/1382اصالحي (1تبصره

استان و شهرستان به ترتيـب در وزارت كشور،اسـتانداري و فرمانـداري مسـتقرمي      ،مركزي
  .مركزي خواهد بودهيئت دبير   ربط وزارت كشور معاون ذي ،شود

ي مسئوليت نظـارتي و اجرايـ  وزارت كشور براساس  -)27/8/1386الحاقي ( 2تبصره
  .حل اختالف ارجاع نمايدهيئت د موارد تخلف از قانون را به توان ميها قانون شورا

مصـوبات كليـه شـوراهاي موضـوع ايـن        –)27/8/1386و  6/7/1382اصالحي ( 80ماده 

مي باشد و  الزم االجرا   كه پس از دو هفته از تاريخ ابالغ مورد اعتراض قرار نگيرد   قانون در صورتي
آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظـايف   ربط ين ذيمسئول   در صورتي كه

مستدل حداكثر ظرف دو هفته  اختيارات شوراها تشخيص دهند مي توانند با ذكر مورد و به طور و
شـورا   .از تاريخ ابالغ مصوبه اعتراض خود را به اطالع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر نماينـد 
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داده و بـه موضـوع رسـيدگي و       ز تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسـه موظف است ظرف ده روز ا
مـورد اخـتالف عـدول ننمايـد        مصـوبه    در صورتي كه شورا در بررسي مجـدد از  ،اعالم نظر نمايد

مزبـور  هيئـت   ،مي شـود    حل اختالف ذي ربط ارجاعهيئت موضوع براي تصميم گيري نهايي به 
  1.اعالم نظر نمايد و رسيدگي  روز به موضوع بيستمكلف است ظرف 

بـه مصـوبات شـوراهاي روسـتا و بخـش توسـط          اعتـراض  –)6/7/1382الحاقي ( 1تبصره 
در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي ،بخشدار يا شوراي شهرستان

ـ  ي ذييي اجراها دستگاهين مسئول ،استان و در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار ط يـا  رب
   عـالي تـرين   مصوبات شوراي عالي استان ها توسط وزير كشور يا   ها و در مورد شوراي عالي استان

مـانع از     رسيدگي به اعتراض موضـوع ايـن قـانون   . گيرد ميمقامات دستگاه هاي ذي ربط صورت 
  .دار نخواهد بود رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صالحيت

قطعي شدن مصوبات شـورا، مـانع از طـرح رسـيدگي آن      - )27/8/1386الحاقي ( 2تبصره

  .مركزي حل اختالف توسط اشخاص نمي باشدهيئت دسته از مصوبات مغاير قانون در 

                                                 
منظور از مسئوالن اجرايي، مسئوالن دستگاه هاي اجرايي از قبيـل وزارتخانـه هـا،    : ق.ح.ا 14/8/1381 – 5968/7نظريه *  .1

ظايف آنها ارتبـاط  موسسات و شركت هاي دولتي و عمومي غيردولتي و شهرداري است كه به نحوي مصوبات شوراي شهر با و
بنابراين شهردار . دستگاه اجرايي تعريف شده است** 1350قانون برنامه و بودجه كشور مصوب  1ماده  11داشته باشد در بند 

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران  80نيز از جمله مسئوالن اجرايي مذكور در ماده 
  1/3/1375مصوب 

هـاي   دستگاه اجرايي، منظور وزارتخانه، نيروها و سازمان: 10/12/1351قانون برنامه و بودجه كشور مصوب  1ماده  11بند  **
تابع ارتش، استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري و مؤسسه وابسته به شهرداري، مؤسسه دولتي، مؤسسه وابسـته بـه دولـت،    

مؤسسه اعتباري تخصصي است كه عهده دار اجـراي قسـمتي از برنامـه سـاالنه     شركت دولتي، مؤسسه عمومي عام المنفعه و 
  . بشود
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كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربـوط بـه    - )27/8/1386الحاقي ( 3تبصره

  .بوطه ابالغ نمايندبالفاصله به دستگاه مر ،ي مختلف اتخاذ كرده اندي اجرايها دستگاه
يا حيف  هرگاه شورا اقداماتي برخالف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و - 81ماده

انجام دهـد   ،نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد ميل وتصرف غير مجاز در اموالي كه وصول و و
 گردد مي ن ارجاعحل اختالف استات ئهيبه پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحالل شورا به 

در صورت احراز انحـراف هـر يـك از شـوراهاي      ها رسيدگي و گزارش مذكور به شكايات وهيئت  و
بنـا بـه    ،در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظـايف قـانوني   ونمايد  آن را منحل مي ،روستاها

  . گردند حل اختالف مركزي منحل ميهيئت استان و تصويب ت ئهيپيشنهاد 
هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتـراض بـه    –)27/8/1386اصالحي ( تبصره

دادگـاه مكلـف    ه دادگاه صالح شكايت نمايند وب ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ رأيانحالل مي توانند 
  .است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد

   شوراهاي موضوع اين قـانون  يضاچنانچه هر يك از اع –)27/8/1386اصالحي ( 82ماده 
يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصـير شـود يـا     شرايط عضويت را از دست داده و

اعضاء شـورا   شئوناقدامي كه موجب توقف يا اخالل در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خالف 
  :به موارد زير محكوم مي گرددانجام دهد 

  .ر پرونده شورايي بدون اعالن عمومياخطار كتبي با درج د -1
 .اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعالن عمومي -2

) حـق الجلسـه و عنـاوين مشـابه     ،حقـوق (كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا  -3
  .حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال
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و عنـاوين  رييسـه و نماينـدگي در شـوراهاي فرادسـت     هيئت محروميت از عضويت در  -4
 .سال مدت يكه مشابه حداقل ب

 .سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال -5

 .سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا -6

  .ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره -7
حل اختالف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو  هاي هيئت – 1تبصره 

هاي اين قـانون   در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازات ،حراز تخلف يا تخلفاتشورا در صورت ا
  .اين ماده مي باشد) 6(تا ) 4(قابل جمع با بندهاي ) 8( را اعمال خواهند نمود و تنها بند

اين ماده محكوم ) 8(تا ) 4(هاي بندهاي  چنانچه عضوي به يكي از مجازات – 2تبصره  
حـل اخـتالف مركـزي شـكايت     هيئـت  روز از تاريخ ابالغ رأي به د ظرف بيست توان ميشود 
  .مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كردهيئت . نمايد

ند به ديوان عـدالت اداري  توان مي ،فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند -3تبصره

آن قطعـي و  و رأي  كند ميدادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي . شكايت نمايند
  .الزم االجرا خواهد بود

  .سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها -8

حل اختالف ضمن رسيدگي به  هاي هيئت –)27/8/1386الحاقي ( 1مكرر 82ماده  
  :دبه ترتيب زير اقدام مي نماين) 82(شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده  يشكايات از اعضا

شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يـا فرمانـدار و    يدر مورد اعضا -1
هيئـت  در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا اسـتاندار و تصـويب   

  .حل اختالف استان
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هـا و اسـتاندار و در مـورد     در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استان -2
 .حل اختالف مركزيهيئت ها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب  عالي استان شوراي

حـل اخـتالف   هيئـت  ها به پيشنهاد وزير كشور و تصـويب   در مورد شوراي عالي استان -3
 .مركزي

گـردد   شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي يسلب عضويت اعضا - تبصره
  .حل اختالف ذي ربطهيئت مگر به تشخيص 

شورا در طول يـك   يغيبت غيرموجه اعضا  -)6/7/1382الحاقي ( 2مكرر  82اده م

  :شود ميسال با تشخيص و تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت 
  دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي  شوراي روستا و شهر  -1
  هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي    شوراي بخش -2
  شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي  اي شهرستان شور -3
  چهارجلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي    شوراي استان  -4
  سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي  ها  شوراي عالي استان -5

قانون سابق بـا اصـالحات آن اسـت كـه      74اين همان ماده ( 3مكرر 82ماده  
شوراهاي موضـوع ايـن    -)به اينجا منتقل شده است 27/8/86مطابق قانون اصالحي 

نصب و عزل كاركنان دهياري ها، شهرداري ها  آنها حق ندارند در ييك از اعضا قانون يا هر
ها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنهـا دسـتور دهنـد و واگـذاري      و يا شركت
شـوراهاي مـذكور در    ل بـه اعضـاي  مديره و مديريت عامـ هيئت اجرايي، عضويت مسئوليت 

  . ي تابعه ممنوع مي باشدها سازمانها و  شركت ،ها ها، شهرداري دهياري
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شـوراهاي مـذكور و    اعضـاي  -)27/8/1386و اصـالحي   6/7/82الحاقي ( 1تبصره
هـا و   سـازمان  ،شـهرداري  ،بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهيـاري 

. آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشـد  هاي وابسته به شركت
پرونـده بـه مراجـع ذي     ،صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائـم از شـورا   اين در غير

  1 .صالح ارسال مي گردد

هرگونـه اسـتفاده شخصـي از     -)27/8/1386و اصالحي  6/7/82الحاقي ( 2تبصره
مؤسسـات و شـركت هـاي وابسـته      ،شـهرداري  ،دهياري ،ات شوراهادارايي ها و امكان ،اموال

در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيئت حل . شوراها ممنوع مي باشد يتوسط اعضا
  .اختالف استان اقدام خواهد شد

رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه  -)6/7/1382الحاقي( 4مكرر 82ماده 

و آيـين نامـه اجرايـي آن     7/9/1372تخلفات اداري مصوب  شوراها طبق قانون رسيدگي به
  .گيرد صورت مي
بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان هيئت  –)6/7/1382الحاقي( 1تبصره 

 .شـوند  ن با حكم رئـيس شـوراي اسـتان منصـوب مـي     آ يهراستان تشكيل و اعضا   شوراها در مركز
هـاي رسـيدگي بـه تخلفـات اداري      هيئـت لي اسـتان هـا در   رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عا

  .گيرد مياستان تهران صورت    شوراي
                                                 

اصالحي قـانون تشـكيالت، وظـايف و انتخابـات شـوراهاي       74ماده  1چون در تبصره : ق.ح.ا 4/5/1383 - 2963/7نظريه   .1
 كتفـا شـده اسـت و از طبقـه    ا» بستگان درجه يك«فقط به ذكر عبارت  6/7/1382اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

يعني اقـارب درجـه يـك نسـبي و     . مراد از آن پدر و مادر و اوالد و همسر و پدر و مادر و اوالد همسر است. ذكري نشده است
معذلك بهتر است در اين خصوص از مجلـس  . سببي و نبايد آن را ناظر به طبقات وراث كه در قانون مدني آمده است، دانست

   .سار گرددشوراي اسالمي استف
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رسـيدگي     طبق قـانون  ،رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران –)6/7/1382الحاقي( 2تبصره 

رسيدگي بـه تخلفـات اداري كاركنـان وزارت كشـور     هيئت در   7/9/1372مصوب    به تخلفات اداري
  .مي شود   انجام

  
  ساير مقررات: ل پنجم فص

 )57(متوقف يا طبق مواد  84هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده  در حوزه – 83ماده 

انتخابـات بـراي    شوراي آن منحل شده است، ،اين قانون )81(باطل يا بر اساس ماده )58(و 
  .تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود

مسـايل   اي كه به علت بروز حـوادث غيـر مترقبـه و    در حوزه هاي انتخابيه – 84ماده 
امكان پذير نباشد انتخابات آن حوزه ها تـا رفـع موانـع      امنيتي برگزاري انتخابات سياسي و

  . تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد. متوقف مي شود
 شوراهايهر يك از   هرگاه انتخابات –)27/8/1386و  6/7/1382اصالحي (85ماده 

بنا به داليل ذكر شده متوقف ويا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شـود تـا   شهر  و روستا
  .دبوتشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد  مجدد و   برگزاري انتخابات

  .وزير كشور خواهد بود ،جانشين شوراي شهر تهران – 1تبصره 
  .باشدشوراي بخش مي  ،شوراي روستا جانشين – 2تبصره 
  .منتقل شد 1مكرر  67به ماده  27/8/1386مطابق قانون اصالحي  -86ماده

  .منتقل شد 2مكرر  67به ماده  27/8/1386مطابق قانون اصالحي  -87ماده 
  .منتقل شد 3مكرر  67به ماده  27/8/1386مطابق قانون اصالحي  -88ماده 
  .منتقل شد 4 مكرر 67به ماده  27/8/1386مطابق قانون اصالحي  -89ماده 



                                                                                                                          
 

221  

 

 ها پيوست

  .منتقل شد 5مكرر  67به ماده  27/8/1386مطابق قانون اصالحي  -90ماده
كليـه شـوراها در سراسـر     ،از تصويب اين قـانون  پس حداكثر ظرف يك سال -91ماده 

 .كشور بايد تشكيل شده باشد

سازمان صدا وسـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران       -)27/8/1386الحاقي (  92ماده 
سـطح فرهنـگ    ها در راستاي ارتقاي مكاري وزارت كشور و شوراي عالي استاند با هتوان مي

 .ي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايدها برنامه ،شوراها و مشاركت

به اينجا منتقـل   4مكرر  78ماده  27/8/86به موجب قانون اصالحي (93ماده 
ثر ظـرف مـدت ده روز   كليه شوراهاي موضـوع ايـن قـانون مكلفنـد حـداك      -.)شد ه است

  ين اجرائي ذي ربـط و مسئول ،و شوراي مافوق  مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه
اسـالمي    ي مربوط و در مورد شوراي عالي استان ها به مجلس شوراييعالي ترين مقام اجرا

  .و وزارت كشور ارسال نمايند
اصالح و به اينجا  5ر مكر 78ماده  27/8/86به موجب قانون اصالحي ( 94 ماده

ن و بخشـداران موظفنـد در كليـه شـوراها و     افرمانـدار  ،اسـتانداران  -.)منتقل شده اسـت 
كـه در  )شهرسـتان   ريزي برنامهجز كميته ه ب(هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها  كميته

شهرسـتان و اسـتان بـه     ،شـهر  ،سطح منطقه تشكيل مي دهند از نماينده شـوراهاي بخـش  
  .ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند عضوعنوان 

مكرر  78ماده  6/7/1382و الحاقي  27/8/86به موجب قانون اصالحي (95ماده
بخشـداران و سـاير مقامـات     ،فرمانـداران  ،اسـتانداران   -.)به اينجا منتقل شده اسـت  6

ت در حـدود اختيـارات شـوراها ملـزم بـه رعايـ       شـوند  ميكشوري كه از طرف دولت تعيين 
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اعالم و در مراجع ذيصـالح رسـيدگي    ،موارد تخلف به مقامات مافوق. تصميمات آنها هستند
  .شود مي

قانون سابق به اينجا منتقل  92ماده  ،27/8/86مطابق قانون اصالحي ( 96ماده
  .كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد -.)شده است

موظف اسـت ظـرف    اجراي اين قانون است ومسئول  وزارت كشور) سابق 94ماده ( - 97ماده
وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس هيئت  هاي اجراي مورد نياز را تهيه و نامه ينيدو ماه آ

  .هاي مذكور را تصويب نمايد نامه ينياز تصويب اين قانون خارج از نوبت آ
ي قانون شوراهاي يه اجراين ناميهر گونه اصالح در آ –)6/7/1382الحاقي  95ماده ( 98ماده 

   .وزيران خواهد رسيدهيئت اسالمي كشور توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب 
    




