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نقد و بررسي عملکرد شوراهای اسالمي شهر در ایران
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چکیده
یکی از مهم ترین نهادهای ایران در زمينه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر
ویژگیهای فضایی ـ جغرافيایی ،شوراهای اسالمی شهر و روستا میباشند .در
جمهوری اسالمی ایران ،شوراهای اسالمی شهر از سال  1378تشکيل شدهاند و
از تاریخچه نسبتاً کوتاهی برخوردار هستند .با ارزیابی چهار دورهای که از
تشکيل شوراهای اسالمی شهر میگذرد میتوان به عملکرد نهچندان مطلوب آنها
بر اساس اهداف تعيين شده در قوانين و اسناد باالدستی اشاره کرد .پژوهش
حاضر بر آن است تا دالیل این عدم موفقيت را در ابعاد گوناگون مورد بررسی
و واکاوی قرار دهد .جامعه آماری تحقيق شامل اعضای شوراهای اسالمی شهر
در سراسر کشور ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و کارشناسان حوزههای
مرتبط با شوراهای اسالمی شهر می باشد .برای بررسی چگونگی عملکرد شوراها
از آزمون تی تک نمونهای و برای بيان روابط دو متغيره و همچنين اثبات
معنیدار بودن یا معنیدار نبودن روابط ميان آنها و ميزان تأثيرگذاری هرکدام
از متغيرهای مستقل بر متغير وابسته از آزمون رگرسيون خطی دو متغيره
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استفاده شده است .نتایج تحقيق نشان میدهد که تمرکزگرایی ،رانتی بودن
سيستم و مبهم ب ودن جایگاه حقوقی موجب عملکرد نامطلوب شوراها در ایران
شده است.
کلیدواژهها :شوراهای اسالمی شهر ،جایگاه حقوقی ،تمرکززدایی ،سيستم رانتی
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مقدمه
در دوران معاصر ،تشکيل حکومتهای محلی نشانگر سياست دموکراتيک
کردن اداره شهرها از ناحيه دولت مرکزی است و تثبيت آنها حاکی از تغيير
الگوی مدیریت محلی از مدیریت متمرکز دولتی به توزیع قدرت و مدیریت
گسترده مردمی دارد .در واقع هدف از تشکيل حکومت محلی ،شرکت دادن
مردم در اداره امور از پایينترین سطح جامعه تا باالترین سطح آن است تا
شهروندان به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی میکنند ،عالقهمند شوند
و نسبت به آن احساس مسئوليت کنند .عالوهبر این ،از این طریق زمينه بحث و
گفتگو در سطح محلی و ملی برای همه افراد و گروهها فراهم میشود و مسائل
و مشکالت اجتماعی بهروشنی مطرح و برای آنها راهحلهای مناسب و سازنده
پيدا میشود ( طباطبایی مؤتمنی.)98 :1381 ،
در این راستا ،یکی از تحوالت مهم بعد از انقالب اسالمی ،ارزش قائل شدن
برای مشارکت مردم جهت مدیریت کشور در قالب شوراها بوده است .با این
وجود هر چند که شوراهای اسالمی شهر و روستا در اصل هفتم قانون اساسی
( )1358بهعنوان یکی از ارکان تصميمگيری و اداره امور کشور مورد توجه
قرار گرفته ،اما برگزاری انتخابات آن در سال  1377و تشکيل آنها در سال
 1378انجام شد.
در حال حاضر در نظام حقوقی کشور ما ،شوراها در شش رده تشکيل میشوند.
با توجه به حيطه اختيارات ،وظایف ،نحوه ساختار و شکلگيری آنها میتوان
ش وراها را به دو دسته شوراهای پایه و فرادست طبقهبندی کرد .بر این اساس،
شوراهای پایه شوراهایی هستند که اعضای آنها بهصورت مستقيم و عمومی
توسط مردم همان محل انتخاب میشود و تحت نظارت شوراهای فرادست
انجام وظيفه می نمایند که این شوراها عبارتند از :شورای اسالمی روستا و
شورای اسالمی شهر .شوراهای فرادست از ميان نمایندگان شوراهای پایه
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انتخاب میشوند و وظيفه اساسی این نوع شوراها کنترل و نظارت بر مصوبات
و اعمال شوراهای پایه میباشند .این شوراها عبارتند از :شورای بخش،
شهرستان ،استان و عالی استانها (موسیزاده.)243 :1393 ،
مطابق ماده  71قانون تشکيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و
انتخاب شهرداران ،شوراهای شهر دارای وظایفی از قبيل انتخاب شهردار،
بررسی و شناخت کمبودها ،نيازها و نارساییهای حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و
پيشنهادهای اصالحی ،نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای
مصوب در امور شهرداری ،برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام
خدمات ،نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری ،تشویق و ترغيب
مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و  ...میباشد.
تا کنون چهار دوره انتخابات شورای اسالمی شهر برگزار شده است .انتخابات
دوره اول شوراها در هفتم اسفند ماه سال  1377انجام شد و دوره چهارم آن در
 24خرداد  1392برگزار شد .در حال حاضر  1225شورای شهر در کشور
وجود دارد که تعداد منتخبين اصلی آنها  7193و تعداد منتخبين علیالبدل
شوراها  2991نفر هستند .با اینوجود بعد از گذشت چهار دوره (حدود 16
سال) از فعاليت شوراهای اسالمی شهر با توجه به نقدها و تمجيدهای صورت
گرفته در این زمينه ،هنوز ارزیابی جامعی از عملکرد این نهاد مهم در مدیریت
کشور صورت نگرفته است .نبود ارزیابی موجب عدم شناخت دقيق نقاط قوت
و ضعف شوراهای اسالمی خواهد شد ،لذا اقدام در این راستا میتواند باعث
افزایش شناخت گردیده و به تقویت عملکرد مطلوب این نهاد در راستای قوانين
و توسعه متوازن جغرافيایی کشور کمک نماید .بر همين اساس این پژوهش با
بهرهگيری از روشهای کمی و کيفی در پی تبيين عملکرد نهاد شوراهای
اسالمی شهر در زمينههای مختلف حقوقی ،اقتصادی و مدیریتی میباشد.
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پیشینه پژوهش
با مرور مطالعات صورت گرفته درباره حکومت محلی و شوراها در ایران
میتوان گفت که پژوهش های فراوانی در این زمينه صورت گرفته که اکثریت
قریب به اتفاق آنها به شناسایی دالیل و عواملی که موجب عدم موفقيت تجربه
شوراها شدهاند ،پرداختهاند .بهعنوان نمونه در اینباره میتوان به تغييرات مکرر
قانون شوراها ،فقر فرهنگی ،ضعف مشارکت تاریخی و نبود نهادهای مدنی و
احزاب سياسی به عنوان موانع اجرایی شدن تفکر شورایی در ایران (قاسميانی،
 ،)1379فقدان سنتهای دموکراتيک ،نظام اداری متمرکز و فقدان قوانين
(ایمانی جاجرمی ،) 1387 ،تاکيد بر تمرکزگرایی بيش از حد و عدم واگذاری
اختيارات به نهاد شوراها (اطاعت ،)1382 ،تبدیل شدن شوراها به نهادی صرفاً
ناظر ،برخالف اصل هفتم قانون اساسی (شریف ،)1382 ،عدم واگذاری وظایف
محلی به شوراها که منجر به عدم مشارکت مردم در امور مربوط به خود شده
است (چوپانی ،)1382 ،سياستزدگی شوراها ،نارساییها و تنگناهای قانونی
(تضاد قانونی) ،تداخل وظایف و تعدد مراکز تصميمگيری ،نارسایی و
سازماندهی مالی ،مشکالت فرهنگی ،اجتماعی و ارتباط شوراها با سایر نهادهای
تصميمساز (روستا ،)1387 ،تشریفاتی بودن نهاد شوراها و سکوی پرش دانستن
آنها از سوی اعضا و نوع رابطه شوراها با دستگاههای اجرایی در بخش عمومی
کشور (کریمی ،)1387 ،حاکميت بالمنازع نگرش مدیریت متمرکز تکساختی
با محوریت دولت مرکزی بهجای نگرش مدیریت بخشی و منطقهای با محوریت
پارلمانهای محلی در قانون شوراها (مهاجری )1387 ،و  ...اشاره کرد.
در مورد پيشينهی خارجی موضوع مورد بحث نيز مطالعاتی صورت گرفته که
بيشتر بر مزایای و منافع حکومتهای محلی تاکيد داشتهاند .این پژوهشها
بيشتر بر موضوعاتی همچون اهميت تنظيم روابط بين حکومت محلی و مرکزی
و ميزان کنترل و نظارت بر حکومت محلی که در مدیریت عمومی جدید مطرح
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میشود ( ،)Agranoff, 2013اثرات مثبت تمرکززدایی بر سرمایههای
اجتماعی مانند آموزش و پرورش ،بهداشت و سالمت و نيز کارایی اقتصاد
( ،)Martinez, 2011نظام اداری غيرمتمرکز و داشتن اختيار و صالحيت در
سه حوزه قانونگذاری ،خرید کاال و خدمات و مدیریت منابع انسانی و نيز دارا
بودن سازوکارهایی برای پاسخگو نگاهداشتن حکومت در استفاده صحيح از این
اختيارات و صالحيتها ( ،)Aslem& Yulmaz& Gurkan, 2010تاثير
تعيين کننده شفافيت و صداقت در موفقيت حکومتهای محلی ( Peteri,
 ،)2008تامين مالی حکومتهای محلی ،پاسخگویی به مردم ،دارا بودن استقالل
در زمينه قانون گذاری ،تعيين ماليات و نحوه هزینه (Anwar Shah& Sana
 )Shah, 2006تاکيد داشتهاند.
در ارزیابی مطالعات انجام شده میتوان گفت که در تحقيقات خارجی ،اصوالً
بيشتر مطالعات در مورد حکومتهای محلی و تأثير آنها بر متغيرهایی مانند
کارایی ،اثربخشی ،شفافيت و پاسخگویی بوده است .اگر چه این دسته از
مطالعات برای تحليل موضوع بسيار مناسب هستند ،اما گاهی با این مشکل
مواجه میشویم که این مطالعات در یک کشور خاص صورت گرفته و قابل
ت عميم به سایر جوامع نيست .مطالعات انجام شده داخلی نيز از دیدگاههای
مختلف به موضوع شوراهای اسالمی توجه کردهاند و نگاهی کلی و جامع را
میتوان از آنها کسب نمود .نکته اول در خصوص پژوهشهای قبلی آن است
که بيشتر این آثار از نوع تحقيقات بنيادی هستند که در این زمينه ادبيات غنی
وجود دارد و اساساً مقاله حاضر از نوع ميدانی است .در مورد پيشنيههایی نيز که
از نوع ميدانی هستند ،باید به این نکته اشاره کرد که موضوع اصلی آنها جزیی
است ،اما مقاله حاضر بهدنبال استفاده از تحقيق ميدانی در سطح ملی است.
همچنين در این تحقيق از تلفيق نظرات کارشناسان ،نمایندگان مجلس و
اعضای شورای شهر استفاده خواهد شد که در تحقيقات پيشين استفاده نشده -
است .در نهایت این تحقيق با استفاده از روشهای کمّی و کيفی و رویکردهای
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توصيفی و تحليلی به بررسی عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسالمی شهر
خواهد پرداخت .ناگفته پيداست در این تحقيق سعی شده از کارهای پيشين
استفاده شود و نقصهای آنها را در حد امکان کاهش دهد.

چارچوب نظری
درباره چارچوب نظری پژوهش حاضر میتوان به تمرکززدایی ،دولت رانتی و
جایگاه حقوقی اشاره کرد:
الف) تمرکززدایي
مفهوم تمرکززدایی 1از قدیم در اندیشههای اقتصادی و سياسی نفوذ داشته اما از
نيم قرن پيش مورد توجه خاص محافل دانشگاهی و سازمانهای بينالمللی قرار
گرفت؛ اما با وجود گذشت زمان طوالنی از اجرا و بهکارگيری سياستهای
تمرکززدایی ،هنوز تصویر و تعریف درستی از این مفهوم ارائه نشده است.
دیانا کانيرز )1986( 2یکی از معروفترین محققان تمرکززدایی در اینباره
میگوید زبانی که در مطالعات مربوط به توسعه بهکار رفته ،مبهم و چند پهلو
است و به سردرگمی ،درك نادرست و اختالفنظر میانجامد .این موضوع در
مورد مفهوم تمرکززدایی نيز مصداق کامل دارد؛ چراکه هنوز هيچ اجماع نظری
درباره وجوه و مفاهيم متکثر تمرکززدایی وجود ندارد .بر همين اساس ،تعاریف
و تعابير مختلفی از تمرکززدایی ارائه شده است .بهگونهای که این تعاریف
به دليل ماهيت پيچيده و گسترده مفهوم تمرکززدایی از تنوع بسيار برخوردار
شده است .با اینهمه تالشهایی که برای ارائه تعریف دقيق در این زمينه انجام
شده است؛ بهگونهای که دستکم در ميان آثار انگليسی زبان رفتهرفته
اتفاقنظری درباره این مفهوم در حال شکلگيری است ( &Cheema
1. Decentralization
2. Diana Conyers
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 .)Rondinelli, 2007, 7راندینلی 1تمرکززدایی را به انتقال یا تفویض
اختيارات در زمينههای برنامهریزی ،تصميمگيری و یا مدیریت از طرف مقامات
دولت مرکزی به مقامات محلی تعریف میکند .کالينز و گرین 2تمرکززدایی را
بهصورت انتقال اختيار تصميمگيری ،انجام وظایف و مسئوليتهای مدیریتی و
استفاده از منابع در بخش دولتی به واحدهای محيطی نظير حکومتهای محلی،
واحدهای اجرایی محلی ،ارگانهای تخصصی و سازمانهای محلی تعریف
میکند .ميلر 3تمرکززدایی را تعریف مجدد ساختارها ،رویهها و شيوههای
حکمرانی جهت نزدیکتر کردنشان به شهروندان توصيف کرده است (Miller,
).2002, 3
میتوان گفت در عدم تمرکز ،دولت مرکزی حق و اختيار تصميمگيری و گاهی
امکانات مادی الزم را به نهادهای محلی که متصدیان آنها توسط مردم همان
محل انتخاب شدهاند ،واگذار میکند؛ اما در تمرکز ،اختيارات عمومی در اختيار
حکومت مرکزی است؛ به این معنی که نهادهای محلی ،مجری سياستها و
تدابير حکومت مرکزی هستند؛ بهطوری که عملکرد آنها تحت کنترل و نظارت
حکومت مرکزی است .محتوا و مبنای اصلی مفهوم عدم تمرکز این است که به
یک جامعه انسانی که در داخل جامعه بزرگتر قرار دارد ،مسئوليت داده شود تا
امور مخصوص به خود را مستقيماً اداره کند.
در تمام مکاتب فکری و ادیان بر مشورت بين افراد و یا به شکل سازمان
یافته تر شورا تاکيد دارند .این مشورت سازمان یافته در امور عمومی نيز
سابقه ای کهن دارد .در اجتماعات باستانی ،شورای ریش سفيدان تصميماتِ مهم
جامعه را اتخاذ مینمود و شورای پيران در عهد باستان بهویژه بينالنهرین و
مصر ،امور آبياری و سازماندهی کار جمعی را عهدهدار بودند .با افول قرون
1. Rondinelli
2. Collins and Green
3. Miller
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وسطی و پيدایش نظام سرمایهداری ،شوراها در قالب و مفهومی وسيعتر ،یعنی
جامعه مدنی مطرح میشوند و بهبيان دیگر در ذیل آن قرار میگيرند .مدیریت
مشارکتی در مفهوم اسالمی بهعنوان شورا و مشورت مورد استفاده قرار میگيرد.
بهصورتیکه در قرآن و احادیث نيز بهطور مکرر از شورا و مشورت استفاده شده
است .شورا از ریشهدارترین اصول عرفی و مقررات سنتی و از بارزترین
شيوههای عقالیی در زندگی جمعی است (مبلغ .)9 :1381 ،با اینوجود باید
گفت هرچند مفهوم شورا بهعنوان یک آموزه دینی دائر بر مشورت در
تصميمگيری ها از دیرباز مورد عنایت مسلمانان بوده است ،اما مفهوم شورا
به عنوان یک نهاد اجرایی منتخب مردم از پيامدهای جامعه صنعتی نوین است.
از این دیدگاه نهاد شورا خود بر دو مفهوم مشارکت و تمرکززدایی تکيه دارد؛
اما عامل پيدایش شوراها ،اندیشههای فدراليسم و تمرکززدایی در اداره امور
کشور بود (ایرانی.)15 :1376 ،
از سویی دیگر جنبهای از تمرکززدایی که شهروندان و عموم مردم به آن توجه
میکنند و برایشان از اهميت بيشتری برخوردار است ،فاصله گرفتن دولت
مرکزی از تجربيات زندگی شهروندان و مسائل و مشکالت روزمره آنهاست.
بنابراین فارغ از اینکه دولت با چه نوع تقسيمبندی از تمرکززدایی تعریف شده
باشد ،مردم یک کشور آن دولتی را شناخته و برایش ارزش قائلاند که در
خدمترسانی و رفع مشکالت آنان درنگ نکند .از اینرو برخالف دولتهای
مرکزی ،دولتهای محلی و قابليتهای آنها در اذهان عموم مردم جای گرفته
است .هم چنين بر اساس تحقيقات انجام گرفته در کشورهای چند مليتی اروپای
شرقی و اروپای غربی ،در آنهایی که مشارکت مردمی در سياستگذاریهای
اقتصادی و اجتماعی مربوط به منطقه خودشان افزایش یافته ،شورشها،
اعتراضات محلی و واگرایی سياسی نيز تا اندازه بسيار زیادی تحت کنترل
درآمده است ) .(Hoffmann, 2011, 9-12همين عوامل باعث شده است تا
در طول سالهای گذشته ،بسياری از کشورها (چه توسعهیافته و چه در حال
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توسعه) دست به پيادهسازی و اجرای سياست تمرکززدایی بزنند.
ب) سیستم رانتي
شکلگيری یک اقتصاد مبتنی بر رانت موجب ایجاد یک سيستم خاص و
ویژهای میشود که در آن از دولت و شهر رانتی بهعنوان الگوی غالب آفرینش
فضا نام برده میشود .لذا از آنجا که فضاهای جغرافيایی از جمله فضاهای
شهری توليد میشوند ،تحليل نظامهای شهری مستلزم شناخت نظامهای
بزرگتری است که این نظام جزیی از آن محسوب میشود .بهعبارت بهتر
صورتبندی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دولتها و همچنين شهرها
انعکاسی از الگوی حاکم بر اقتصاد آن کشور میباشد .بههمين دليل در ادامه
تالش شده تا در دو سطح دولت رانتی و شهر رانتی چنين سيستمی توضيح داده
شود.
معنی لغوی واژة رانت ،کرایه و اجاره گرفتن از چيزی است .رانت از واژههای
رایج در ادبيات اقتصادی است که وارد مباحث اقتصاد سياسی شده است .آدام
اسميت و ریکاردو نخستين اقتصاددانانی بودند که در ارتباط با رانت بحث
کرده اند .هر دو اندیشمند اقتصادی ،رانت را درآمد و عواید حاصل از زمين و
طبيعت میدانستند؛ درآمدی که بدون تالش بهدست میآید و در برابر مفاهيمی
چون سود و مزد بهکار میرود که نتيجه تالش و فعاليت اقتصادی است
(طاهری.)106 :1385 ،
در تئوری اقتصاد کالسيک ،رانت بهعنوان مازادی تعریف میشود که پس از
کسر همه هزینههای توليد باقی می ماند و به مالک زمين یا قلمرویی که منابع
طبيعی از آن استخراج شده ،پرداخت میشود .اساساً ،رانت ثروت یا پاداش
طبيعت است برای مالک منابع و به درجات مختلف در همه اقتصادها وجود
دارد .مفهوم رانتيسم ،بهسادگی بهعنوان درصدی از رانتها در عواید و
درآمدهای دولت تعریف میشود (.)Levins, 2013, 2
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حسين مهدوی ،اقتصاددان ایرانی ،با انتشار مقالهای معروف در  ،1970برای
نخستينبار واژة دولت رانتير را در مفهوم کنونی آن استفاده کرد .بهباور وی،
دولت رانتير ،دولتی است که ميزان درخور توجهی رانت از افراد یا حکومتهای
خارجی دریافت میکند .مهدوی از مفهوم دولت رانتير برای تشریح آثار و
پيامدهای اقتصادی و سياسی اتکای دولت ایران به درآمدهای نفتی استفاده کرد؛
اما به برخی پيامدهای سياسی و اجتماعی رانتير بودن دولت نيز اشاره شده است.
مهدوی از جمله بر «استقالل دولت از مردم» و «توانایی دولت در تطميع
گروههای فشار یا سرکوب مخالفان» تاکيد کرده است .وی درباره شکنندگی و
آسيبپذیری موقعيت دولت در زمان توقف ورود رانتهای خارجی هشدار داده
است (ميرترابی .)164 :1388 ،بهطور کلی درآمدهای رانتی از دو طریق
میتواند بر رابطه دولت و جامعه تأثير بگذارد:
 استقالل دولت رانتير و عدم نياز این دولت به منابع داخلی باعث از بين رفتنزمينه هرگونه تقاضای سياسی از طرف مردم بر اساس اصل «وجود نداشتن
نمایندگی بدون وجود ماليات» میگردد.
 در دولت رانتير ،بهعلت برخورداری دولت از درآمدهای ثابت که این دولترا به عمدهترین سرمایهدار و سرمایهگذار در جامعه تبدیل میکند ،گروههای
اجتماعی نمیتوانند بهصورت مستقل از دولت به فعاليت بپردازند (عسکری،
.)192 :1389
این نظریه در مجموع چنين استدالل میکند که اتکا به درآمدهای بادآورده
حاصل از رانت موجب میشود تا دولتهای صاحب این منابع از سویی خود را
نسبت به مردم و جامعه بینياز احساس کنند و از سوی دیگر درآمدهای حاصل
از رانت را در راستای تثبيت موقعيت خود بهکار گيرند.
از سوی دیگر در نتيجه هر سيستم اقتصادی ،سيستم شهری و سلسلهمراتبی
منطبق با آن ایجاد میگردد .بهعبارتی بهتر هر فضای شهری از اقتصاد سياسی
خاص خود متناسب با ویژگیهای حاکم بر اقتصاد ملی برخوردار است .بر این
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اساس فضاهای جغرافيایی بهویژه شهرها متاثر از اقتصاد رانتی گردیده و رشد
جدیدی را برای اساس اقتصاد رانتی شهری تجربه میکنند .در این وضعيت
دولت بهشيوه مستقيم و یا غيرمستقيم در جامعه و زندگی افراد حضور و دخالت
حداکثری داشته که بازتاب آن بهصورت دگرگونی نظام سکونتگاهی و شهری
منعکس میشود.
ج) جایگاه حقوقي حکومتهای محلي
حکومتهای محلی در چارچوب سيستمی عمل میکنند که نيازمند تعامل با
دولت و به زبان عام ،اقتدارات و سطوح باالتر هستند .تجربه ثابت کرده
شکلگيری و ایجاد حکومت محلی و پيشبينی ترتيبات و سازوکار تعامل با
حکومت مرکزی امری طاقت فرسا و سخت میباشد .هرچه حکومت محلی
قویتر و شایسته تر باشد ،نشان از شایستگی حکومت مرکزی دارد .حکومت
مرکزی نباید شورای شهر را بهعنوان کارگزار خود بداند و از او انتظار داشته
باشد تا فقط به دستورهای او عمل کند .در این بين توجه به نحوهی تقسيم و
تخصيص مسئوليتها و اختيارات ،جایگاه حکومت محلی ،شخصيت حقوقی
مستقل ،نحوه تصميمگيری درباره اینکه اقتدارات محلی از چه ظرفيتهای
اداری میتوانند و باید برخوردار باشند ،حائز اهميت میباشند .در واقع
برخورداری از استقالل اداری و هنجارگذاری از شرایط مهم تشکيل یک
حکومت محلی میباشد .البته این موضوع بهمعنای نبود نظارت نمیباشد اما
نظارتی که بر این ساختار سياسی ـ اجتماعی صورت میگيرد ،نظارت قيمومتی
یا نظارت قانونی باید باشد« .این نوع نظارت مبتنی بر نظام هماهنگی یا
همکاری است و کارکنان واحدهای غيرمتمرکز بهطور مستقيم از دستورات
مقامات سازمان مرکزی تبعيت نمیکنند» (موسیزاده .)93 :1386 :از اینرو
شوراهای محلی نباید نهادهای نظارتی صرف بهمعنای اخص کلمه قلمداد شوند؛
بلکه باید نهادهایی تصميمگيرنده باشند و در همين حيطه از صالحيتهای
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نظارتی نيز برخوردار باشند و از سوی دیگر ابزارهای اعمال موارد صالحيت این
نهادها باید به نحو صحيح و دقيق مشخص شود؛ تا بتوان عملکرد قابل قبولی را
از شوراها انتظار داشت.
اگر قرار است قانونگذار در مدیریت امور محلی ،موجودیت سازمانهای محلی
را به رسميت بشناسد ،ولی اختيار الزم را برای مدیریت این امور به آنها واگذار
نکند و اگر قدرت تصميمگيری این سازمانها بهواسطه دخالتهای جزئی و کلی
عناصر دولت مرکزی در هم شکسته شود ،نهتنها هيچ فایدهای برای شناسایی و
ایجاد این سازمان ها وجود نخواهد داشت؛ بلکه اساساً موجب تحميل هزینههای
اجرایی مضاعف و هنگفتی برای دولت خواهد بود .بهعبارتی بهتر نکته مهم و
اساسی بعد از ایجاد سازمانهای محلی ،تنظيم روابط پيچيده و بغرنج این
سازمانها با عناصر دولت مرکزی است .اختالفات ميان دولت محلی و مرکزی
امری طبيعی و عادی است ،اما باید توجه داشت که مهم شيوه حل کردن این
اختالفات است .در واقع نباید وضع بهگونهای باشد که همواره دولت محلی
بهدليل اینکه از قدرت و سطح تاثيرگذاری محدودتری برخوردار است ،از
امتيازات خود صرفنظر کند.
بهعنوان مثال مطالعه حکومتهای محلی در کشورهای اروپایی نشان میدهد
که وظایف محلی معموالً بهطور صریح و شفافی مشخص شده و شامل این موارد
میباشد :برنامهریزی شهری (پروانه ساخت ،پروژههای توسعه) ،تخصيص
مزایای اجتماعی و مدیریت نهادهای اجتماعی برای گروههای خاصی از جامعه
بهویژه سالمندان .همچنين جادهها و حملونقل عمومی ،توزیع آب (به استثنای
انگليس) ،مسکن (به استثنای هلند ،ایتاليا و سوئيس) و ساخت و نگهداری از
ساختمان مدارس را نيز شامل میشود .مهمترین تفاوتها به اختيارات و
مسئوليتها در حوزههای آموزش ،بهداشت و تأمين اجتماعی یا مزایا مربوط
می شود .در کشورهای اسکاندیناویایی و در ابعاد قابل توجهی در بریتانيا ،بر
اساس قانون ملی ،حکومتهای محلی مسئوليت ارائه چنين خدماتی را برعهده
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دارند .از چند سال قبل ،در دانمارك مدیریت عمومی سيستم بيمه درمان و
خدمات درمانی را که سابقاً تا حد زیادی توسط کانتیها اداره میشد ،اقتدارات
منطقهای برعهده گرفتهاند .در سوئد ،تأمين اجتماعی در سطح ملی مدیریت
میشود؛ اما مسئوليت مدیریت بيمارستانها و سيستم درمانی بر دوش
کانتی هاست .از طرف دیگر ،در آلمان ،فرانسه ،ایتاليا و اسپانيا حکومتهای
محلی در اینباره تنها اختيارات و مسئوليتهایی ناقص یا حاشيهای دارند .همين
مطلب در مورد آموزش صادق است :استخدام و مدیریت کارمندان عموماً
وظيفه دولت یا اقتدارات منطقهای است .این وظيفه در آلمان و اتریش بر عهده
الندر ،در اسپانيا بر عهده اجتماعات مستقل و در بلژیک بر عهده کامونوتهها
است .در کشورهای اسکاندیناویایی و نيز تا حد زیادی در بریتانيا ،این جزو
مسئوليتهای شهرداریهاست .در ایتاليا آموزش جزو اختيارات حکومتهای
منطقه ای نيست .مسئوليت امنيت عمومی نيز در بسياری از کشورهای اروپایی
به حکومتهای محلی واگذار شده است .در بلژیک ،هلند و بریتانيا بهطور سنتی
امنيت عمومی یکی از مسئوليتهای مهم شهردار یا دیگر مقامات محلی است.
در مقابل در آلمان ،مجارستان و سوئد امنيت عمومی بهندرت در حوزه
صالحيتهای حکومتهای محلی قرار میگيرد .کشورهای اروپای شرقی از نظر
مسئوليت آموزش و بهداشت تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند و این
مسئوليت ها حتی در درون یک کشور نيز در طول زمان دچار تحوالت زیادی
شده است .در بلغارستان ،مدیریت سيستم بهداشت و مدارس در ابتدا به
شهرداریها واگذار شد؛ اما در سال  2003به سطح دولتی بازگشت .در آلبانی،
از سال  2003بهبعد این مسئوليتها با بودجه دولتی تأمين مالی نمیشوند،
اگرچه شوراهای محلی مدیریت حقوق کارکنان آنها را برعهده دارند .در
مجارستان ،ليتوانی ،لهستان و رومانی ،مدیریت کارکنان مدارس و آموزش
غيرمتمرکز است .از طرف دیگر ،در استونی ،لتونی ،جمهوری چک ،اسلوواکی
و اسلوونی بين دولت و حکومتهای محلی تقسيم شده است و دولت مسئوليت
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مدیریت کارکنان را برعهده دارد .حرکت بهسوی تمرکززدایی در حوزههای
آموزش (بریتانيا) ،بهداشت (نروژ) و امنيت عمومی (بلژیک و هلند) را میتوان
در کشورهای مختلف مشاهده کرد .اما در بسياری از کشورها ،شوراهای محلی
هر روز بيشتر درگير آموزش و نيز امنيت عمومی میشوند .سابقاً شوراهای
محلی در این کشورها مسئوليتهای اداری محدودی در این حوزهها داشتند
).(World Bank, 2008, 152-153
این در حالی است که گرایش اصلی در منطقه خاورميانه بهسوی مصادره
تدریجی اختيارات حکومت محلی توسط دولت مرکزی میباشد .در موارد
مشخصی ،حتی وظيفه نظافت خيابانها ،سيستم فاضالب و معيارهای بهداشت
عمومی از حکومت های محلی ستانده شده است .در این منطقه ،قوانين موجود
بهندرت فهرست دقيقی از اختيارات محلی را مشخص کردهاند و تعيين آنها به
فرامين اجرایی بعدی منوط شده که هرگز منتشر نشدند .ابهام در این قوانين
عمالً به پيدایش حوزههای همپوشان مسئوليت در تمامی عرصهها منجر میشود.
دولت مرکزی از این ابهام استفاده میکند تا بخش اعظم قدرت را در اختيار
بگيرد و صرفاً وظایفی مضحک به مقامات محلی میرسد ( World Bank,
 .)2008, 207-208در آفریقا ،در عين حال که اختيارات اسمی جدید
حکومتهای محلی بهصورت رسمی تأیيد شده؛ ولی انتقال عملی اختيارات
اجرایی و عملياتی بهندرت رخ داده است .در شمال آفریقا ،یا معموالً
وزارتخانه ها کنترل خدمت محلی را در دست دارند یا آنها را به بخش خصوصی
تفویض میکنند .این گرایش در مرکز و غرب آفریقا نيز مشاهده میشود،
اگرچه معموالً تأمين خدمات اوليه در ارتباط با آموزش ،بهداشت ،آب ،فاضالب
و حملونقل دلمشغولیهای محلی شناخته میشوند .در چند کشور شرقی و
جنوبی آفریقا مانند غنا ،آفریقای جنوبی و اوگاندا دولت مرکزی اصول راهنمای
راهبردی در مورد بهداشت ،آب و آموزش را معرفی نموده و حکومتهای محلی
مسئوليت اجرا را برعهده دارند (.)World Bank, 2008, 286
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روش تحقیق
این پژوهش بر اساس هدف ،از نوع تحقيقات کاربردی است .این تحقيقات
تصميمگرا هستند؛ زیرا هدف پژوهشگر یافتن مسئلهای است که بالفاصله
کاربردی بر آن مترتب است .جهت پاسخگویی به سوال اصلی پژوهش یعنی
دالیل عدم موفقيت عملکرد شوراهای اسالمی شهر از روش تبيينی استفاده شده
است .در این پژوهش جهت گردآوری اطالعات مورد نياز از دو روش
کتابخانهای و پرسشنامه ای استفاده شده است.
در این پژوهش ابتدا پرسشنامهای در راستای موضوع ،یعنی در چهار محور
اصلی عملکرد شوراها (متغير وابسته) ،جایگاه شوراها در قوانين و مقررات،
عدم تمرکز و نظام اقتصادی رانتی (متغير مستقل) طراحی گردید و برای اجرای
پيش آزمون در اختيار صاحبنظران قرار داده شد .از اینرو جهت
روایی1تحقيق ،با وجود دقت و ممارست فراوان در طراحی پرسشنامه و ویرایش
چندباره آن ،پرسشنامه نهایی در اختيار  23نفر ،شامل کارشناسان ،نمایندگان
مجلس و اعضای شورای شهر قرار گرفت تا با اینکار مرحله پيش آزمون انجام
گيرد و روایی گویهها و در واقع روایی تحقيق مورد سنجش قرار گيرد .برای
بررسی پایایی پرسشنامه نيز از معيار آلفا کرونباخ استفاده که ضریب آن برابر
با  ./80بوده که بيانگر پایایی آن است.

جامعه آماری
جامعه آماری این تحقيق را سه طيف از جامعه مورد نظر پژوهش تشکيل می-
دهد که شامل اعضای شوراهای اسالمی شهر در سراسر کشور ،نمایندگان
مجلس شورای اسالمی و کارشناسان حوزههای مرتبط با شوراها میباشد.
 .1مفهوم روایی ( )Validityبه این سؤال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگيری تا چـه حـد خصيصـه مـورد نظـر را
میسنجد .بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگيری نمیتوان به دقت دادههای حاصل از آن اطمينان داشت.
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نمونهگیری
با توجه به اینکه حجم جامعه آماری برابر با  7483نفر بوده است ،تعداد جامعه
نمونه این تحقيق بر مبنای فرمول کوکران برابر با  384نفر تعيين شد .در ادامه
برای انجام دقيق و درست مطالعه ،ویژگیهای گروههای مختلف پاسخگویان و
همچنين امکانپذیری انجام تحقيق در نظر گرفته شد .لذا با توجه به مشغلههای
نمایندگان مجلس و فرصت کم آنها برای پاسخگویی 10 ،درصد از حجم نمونه
(معادل  38نفر) به این گروه و باقيمانده به اعضای شورای شهر اختصاص داده
شد .از طرف دیگر با توجه به اینکه آمار دقيقی از کارشناسان متخصص و خبره
در زمينه شوراها در کشور وجود نداشت ،با مطالعه و مشورت با متخصصين در
امر روش تحقيق ،اقدام به انتخاب  100نفر برای جامعه نمونه در رابطه با
کارشناسان مرتبط شد تا بر مبنای دیدگاههای متفاوت به تحليل دقيقتر مسئله
پرداخته شود (حافظنيا .)165 :1389 ،در نهایت کل جامعه نمونه ما را 484
نفر تشکيل میدهد که سهم هر کدام از آنها در جدول زیر بيان شده است:
جدول  .1نسبت تعداد گروه های جامعه آماری
گروههای مختلف
پاسخگویان

تعداد

تعداد کل
جامعه آماری

سهم آنها از کل نمونه

نمایندگان مجلس شورای
اسالمی

290

 10درصد

 38نفر معادل  9درصد
کل پاسخگویان

اعضای شوراهای اسالمی
شهر

7193

 90درصد

 346نفر معادل 70
درصد کل پاسخگویان

کارشناسان

؟

؟

 100نفر معادل 21
درصد کل پاسخگویان

پس از تعيين حجم نمونه و اختصاص سهمی به هر کدام از گروههای پاسخگو،
افراد به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه بين آنها توزیع شد .الزم به
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توضيح است که پرسشنامهها با همکاری شورای عالی استانها در بين شوراهای
اسالمی شهر سراسر کشور توزیع شده است.

روش تحلیل دادهها
در این پژوهش تجزیه و تحليل دادههای آماری بهوسيله نرمافزار  spssانجام
شده است .برای اینکار سواالتی در طيف پنج درجهای ليکرت طراحی شده که
در آنها گزینه خيلی کم حائز نمره یک و گزینه خيلی زیاد دارای نمره پنج
میباشد .با استفاده از فرمان  computeگویههای هر کدام از شاخصهای
تحقيق در هم ادغام شده و شاخص های عملکرد شوراها تهيه شد .به اینترتيب
کسب نمره باالتر به معنی بهتر ارزیابی کردن عملکرد شوراها است .در نهایت با
استفاده از آزمون تی تک نمونهای برای سنجش فرضيه تحقيق استفاده شد.
بررسی عملکرد شوراهای اسالمی شهر
شورای اسالمی شهر از سال  1378تشکيل شده و گذشت  16سال از آغاز
شکلگيری این نهاد ،زمان خوبی برای بررسی عملکرد آن میباشد .در این
پژوهش برای ارزیابی عملکرد شوراهای شهر دیدگاههای کارشناسان،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای شهر مورد بررسی قرار
گرفته و نتایج پيمایشی بهشرح ذیل میباشد:
جدول .2نتایج آزمون تي تک نمونهای شاخص عملکرد شوراها
شاخص

میانگین

عملکرد
شوراها

280 .3

مالک
مقایسه

3

اختالف با
میانگین

نمره T

معیار

280 .0

191 .8

درجه
آزادی

483

سطح

نتیجه

معني
داری**

000 .0

آزمون

معنیدار
بودن
اختالف

**P>0. 05
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همانطور که در جدول باال مشاهده میشود شاخص عملکرد شوراها با ميانگين
 280 .3و ( )T= 8. 191و سطح معنی داری  000 .0اختالف معنی داری با
ميانگين استاندارد موردنظر (نمره  )3دارد .الزم بهذکر است که شاخص باال در
سطح  05 .0سنجيده شده است.
جدول فوق نشان میدهد که ارزیابی پاسخگویان از عملکرد شوراها مثبت بوده
است .اما از آنجا که بيش از  70درصد از نمونه تحقيق اعضای شورای شهر
بودهاند و به ارزیابی عملکرد خود پرداختهاند ،ممکن است نظراتشان تا حدی
جانبدارانه باشد .بههمين خاطر در ادامه و در جدول  3از آزمون تی تک نمونهای
برای ارزی ابی عملکرد شوراها به تفکيک کارشناسان ،نمایندگان مجلس و
اعضای شورای شهر استفاده شده است تا نتایج واقعیتر و دقيقتری ارائه شود.
جدول .3نتایج آزمون تي تک نمونهای شاخص عملکرد شوراها
اختالف
شاخص

سمت

میانگین

مالک

با

مقایسه

میانگین

سطح
نمره T

درجه

معني

نتیجه

آزادی

داری

آزمون

**

معیار

عملکرد
شوراهای
شهر

کارشناس

267 .2

3

-373 .0

-039 .7

99

.0
000

معنی دار
بودن
اختالف

نماینده
مجلس

717 .2

3

-283 .0

-035 .5

37

.0
000

معنی دار
بودن
اختالف

530 .3

3

530 .0

269 .14

345

.0
000

معنی دار
بودن
اختالف

عضو
شورای
شهر

**P>0. 05

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود شاخص عملکرد شوراها از نظر خود شوراها
با ميانگين  530 .3و همچنين ( )T= 14. 269و سطح معنی داری  000 .0اختالف
معنیداری با ميانگين استاندارد مورد نظر (نمره  )3دارد و از آنجا که باالتر از آن است،
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مثبت و مطلوب ارزیابی شده است .اما شاخص عملکرد شوراها از نظر کارشناسان با
ميانگين 267 .2و ( )T= -7. 039و سطح معنیداری  000 .0و همچنين عملکرد
شوراها از نظر نمایندگان مجلس با ميانگين  717 .2و ( )T= -5. 035و سطح
معنیداری  000 .0اختالف معنیداری با ميانگين استاندارد موردنظر (نمره  )3دارد.
الزم بهذکر است که شاخص باال در سطح  05 .0سنجيده شده است .از آنجاییکه
وضعيت شاخص عملکرد شوراها از نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس پایينتر از
مالك مقایسه بوده است ،بنابراین ارزیابی آنها از عملکرد شوراها منفی بوده است که
بهنظر واقع بينانهتر است .با توجه به آنچه گفته شد میتوان عملکرد شوراها را نامطلوب
تلقی نمود.
درباره اینکه چرا عملکرد شوراهای شهر ناموفق بوده میتوان به سه عامل جایگاه
شوراها در ساختار حقوقی کشور ،نظام اداری متمرکز و اقتصاد رانتی اشاره کرد.

جایگاه شوراها در ساختار حقوقي کشور و عملکرد آنها
پاسخگویان پرسشنامه این پژوهش ،ابهام در جایگاه حقوقی را یکی از مهمترین
مشکالت شوراهای شهر دانستهاند .بر اساس نتایج بهدست آمده از جدول ،4در
سطح معناداری  5درصد و با اطمينان  95درصد ،متغير نامشخص بودن جایگاه
شوراها در ساختار حقوقی کشور از نظر نمونه مورد بررسی حدود  14درصد در
عملکرد شوراها تاثير کاهشی و معناداری دارد .بهبيان آماری به ازای هر واحد
بيشتر شدن نامشخص بودن جایگاه شوراها ،عملکرد شوراها به ميزان -376 .0
واحد کاهش مییابد .بهبيان سادهتر هرچه جایگاه شوراها در ساختار حقوقی
کشور نامشخصتر باشد ،عملکرد شوراها نامطلوبتر خواهد بود.
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جدول .4تحلیل رگرسیون دو متغیرة تأثیر نامشخص بودن جایگاه شوراها بر عملکرد

همبستگي R

واریانس تبیین شدهR2

آماره F

سطح معناداری F

استانداردB

متغیر وابسته
عملکرد
شوراها

-376 .0

141 .0

356 .79

000 .0

-376 .0

آماره T

متغیر مستقل
نامشخص
بودن
جایگاه
شوراها در
ساختار
حقوقی

-908 .8

سطح معنيداری T

آنها

000 .0

برای بررسی دقيقتر ،نظرات سه گروه مورد بررسی از آزمون رگرسيون دو
متغيره برای ميزان تأثيرگذاری نامشخص بودن جایگاه شوراها در ساختار
حقوقی کشور بر عملکرد شوراها به تفکيک نمایندگان مجلس ،اعضای شورای
شهر و کارشناسان آورده میشود .بر اساس نتایج بهدست آمده در سطح
معناداری  5درصد و با اطمينان  95درصد ،متغير نامشخص بودن جایگاه
شوراها در ساختار حقوقی کشور از نظر نمایندگان مجلس حدود  25درصد،
بهنظر اعضای شورای شهر حدود  15درصد و از نظر کارشناسان حدود 44
درصد بر عملکرد شوراها تاثير کاهشی و معناداری دارد .بهبيان آماری به ازای
هر واحد بيشتر شدن نامشخص بودن جایگاه شوراها در ساختار حقوقی اداری
کشور ،عملکرد شوراها از نظر نمایندگان مجلس به ميزان  -506 .0واحد ،از
نظر اعضای شورای شهر به ميزان  -391 .0و از نظر کارشناسان به ميزان .0
 -665کاهش مییابد .بهبيان سادهتر از دیدگاه هرسه گروه مورد بررسی ،هرچه
جایگاه شوراها در ساختار حقوقی کشور نامشخصتر باشد ،عملکرد شوراها
نامطلوبتر خواهد بود.
یکی از علل اصلی مشکالت شوراها در ایران ،ابهامات حقوقی در مورد شوراها

 116فصلنامه دولت پژوهي

است .مراجع و نهادهای مختلف در کشور ما هر یک تفاسير و نظرات مختلفی
راجع ب ه ماهيت ،کارکردها و جایگاه قانونی شوراهای اسالمی دارند .بهعبارت
دیگر ،هر یک از نهادهای حکومتی به فراخور دیدگاه خود ،برخوردهای متفاوت
و بعضاً متضادی با شوراها دارند .شاید بخشی از این ابهام از قانون اساسی
جمهوری اسالمی نشات میگيرد؛ آنجا که در اصل هفتم قانون اساسی 1از
شوراها بهعنوان یکی از ارکان نظام تصميمگيری یاد شده است اما در اصل
یکصدم قانون اساسی 2برای آنها نقشی نظارتی قائل شده است .همچنين
برخالف اصل هفتم قانون اساسی ،با تامل در فصل سوم قانون تشکيالت،
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور میتوان این سوال را مطرح کرد که
آیا اساساً شوراها از اختياراتی آنچنان که مدنظر قانونگذار برتر بوده برخوردار
هستند؟ یا صرفا یکسری وظایف نمایشی و آنهم با اعمال محدودیتها و
نظارتهای فراوان برعهده آنان گذاشته شده است؟
فصل سوم قانون شوراها و در مواد  78 ،77 ،71 ،70 ،68مکرر  78 ،1مکرر
بهبيان اختيارات و صالحيتهای شوراهای اسالمی کشور پرداخته است .در مواد
مزبور جز صالحيتهای تصميمگيری محدود و اداره برخی امور عمومی که برای
شوراهای شهر پذیرفته شده است ،نظارت ،مشارکت ،همکاری و ارائه پيشنهاد،
تشویق و ترغيب ،ایجاد زمينه مناسب و  ...رئوس صالحيتهایی است که مقنن
 .1طبق دستور قرآن کریم« :و امرهم شوری بينهم» و «شاورهم فی االمر» شوراها ،مجلس شورای اسالمی ،شـورای
استان ،شهرستان ،شهر ،محل ،بخش ،روستا و نظایر اینها از ارکان تصميمگيری و اداره امور کشورند .موارد ،طـرز
تشکيل و حدود اختيارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانين ناشی از آن معين میکند.
 .2برای پيشبرد سریع برنامههای اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی و سایر امور رفـاهی از
طریق همکاری مردم با توجه به مقتضيات محلی ،اداره امور هر روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان یا اسـتان بـا نظـارت
شورایی بهنام شورای ده ،بخش ،شهر ،شهرستان یا استان صورت میگيرد که اعضای آنرا مردم همان محل انتخاب
میکنند .شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حـدود وظـایف و اختيـارات و نحـوه انتخـاب و نظـارت
شوراهای مذکور و سلسلهمراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تماميـت ارضـی و نظـام جمهـوری
اسالمی و تابعيت حکومت مرکزی باشد ،قانون معين میکند.
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عادی برای شوراها در نظر گرفته است .در واقع در قانون شوراها ،همه چيز به
تشویق و ترغيب و همکاری ختم شده است.
آن چه مسلم است این است که با هيچ توجيه و منطقی نمیتوان یکسری
موضوعاتی که هر شهروندی میتواند بهصورت منفرد و یا در قالب اجتماع از
آن برخوردار باشد را در شان شوراها دانست .بهعبارتی چه لزومی داشت که
تشکيالت تا حدودی عریض و طویل را برای اعمال صالحيتهایی ایجاد کرد
که هر شهروندی بهخودی خود قادر به انجام آنها است (حسينیپور اردکانی،
.)22 :1390
همچنين با این که شوراهای اسالمی مطابق قوانين موجود دارای شخصيت
حقوقی هستند ،ولی اکثر تصميمات شوراها منوط به کسب موافقت مقامات
دولتی است و نيز در برخی موارد محلی نيز نمیتوان برای شوراها قدرت
تصميم گيری قائل شد .بنابراین باید متذکر شد که اوالً بر اساس قوانين و
مقررات حاضر ،شوراهای اسالمی بهجای اینکه در جایگاه واقعی خود یعنی
شورای اسالمی شهر قرار گيرند ،تنها تحت عنوان شورای شهرداری شناخته
شده اند و بر اساس قانون اساسی و قانون تشکيالت شوراهای اسالمی کشوری و
انتخاب شوراهای مزبور ،مصوب سال  1361و قانون تشکيالت ،وظایف و
انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال  1375و
اصالحيه آن از کمترین حد اختيارات برخوردارند (نژادخليلی.)4 :1390 ،
موضوع مهم دیگر تفاسير شورای نگهبان و اثر آن بر صالحيت و اختيارات
شوراها است .در خصوص اصول مربوط به شوراها (اصل هفتم و فصل هفتم
قانون اساسی) ،نظریه تفسيری آن چنان که در حکم قانون اساسی باشد ،تا کنون
ارائه نشده است اما در البهالی دیدگاهها و نظرات شورای نگهبان میتوان
مواردی را یافت که در تعيين حدود و ثغور صالحيت و اختيارات شوراها موثر
است.
شورای نگهبان در خصوص واژه «نظارت» موجود در اصل یکصدم قانون
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اساسی 1معتقد است که در معنای اصطالحی و لغوی آن بهکار رفته است .در
این دیدگاه «نظارت» بهمعنای تطبيق و مراقبت بر فعاليتها و عمليات یک
سازمان یا مقام و حتی یک روند با اهداف تعيين شده و بر اساس موازین قانونی
میباشد .بر اساس این مبنا ،شوراها بر اداره امور مناطق خود نظارت دارند.
یعنی بر نحوه اداره امور توسط سازمانهای ذیربط نظارت و مراقبت میکنند تا
امور بر اساس موازین قانونی انجام گيرد و در نتيجه مفاهيمی نظير «انتخاب»،
«انتصاب» و « تصویب» خارج از این محدوده قرار میگيرند .این دیدگاه را در
نظریات شورای نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس در خصوص شوراها
میتوان مشاهده نمود.
به عنوان مثال ،شورای مذکور در اظهارنظر خود درباره طرح اصالح قانون
تشکيالت ،وظایف و انتخابات ،شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران به
صراحت صالحيت شوراها را فقط نظارتی دانسته و بندهای  8 ،16 ،17ماده 68
طرح را بهدليل این که زائد بر وظایف نظارتی موضوع اصل یکصدم قانون
اساسی میباشد ،مغایر با این اصل شناخته است .همچنين شورای نگهبان در
اظهارنظر خود در خصوص مصوبه مجلس درباره اختيارات و وظایف شوراهای
شهر بيان داشته در بند  1انتخاب شهردار ،در تبصره  2آن ،صدور حکم شهردار
توسط رئيس شورا ،بندهای الف و ب و ج تبصره  5آن ،چون زاید بر وظایف
نظارتی موضوع اصل یکصدم قانون اساسی است لذا مغایر با این اصل است
(آقایی طوق .)133 :1387 ،از مجموع نظریات ،چنين بهنظر میرسد که از نظر
شورای نگهبان ،شوراهای محلی؛ نهادهایی ناظر هستند و دليل این امر شاید این
مسئله باشد که در قانون اساسی اصول مربوط به شوراها بهخوبی تبيين نشده
 .1برای پيشبرد سریع برنامه های اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی و سایر امور رفـاهی از
طریق همکاری مردم با توجه به مقتضيات محلی ،اداره امور هر روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان یا اسـتان بـا نظـارت
شورایی به نام شورای ده ،بخش ،شهر ،شهرستان یا استان صورت میگيرد که اعضای آنرا مردم همان محل انتخاب
میکنند.
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است و شورای نگهبان با تفسير مضيق از قانون اساسی وظایف شورا را صرفا
نظارتی میداند.

نظام اداری متمرکز و عملکرد شوراها
بر اساس نتایج بهدست آمده از جدول ،5در سطح معناداری  5درصد و با
اطمينان  95درصد ،متغير نظام اداری متمرکز کشور از نظر نمونه مورد بررسی
حدود  8درصد در عملکرد شوراها تاثير کاهشی و معناداری دارد .بهبيان آماری
به ازای هر واحد افزایش در ميزان نظام اداری متمرکز کشور ،عملکرد شوراها
بهميزان  -297 .0واحد کاهش مییابد .بهبيان سادهتر هرچه نظام اداری
متمرکزتر باشد ،عملکرد شوراها نامطلوبتر خواهد بود.

متغیر مستقل
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سطح معنيداری T

جدول .5تحلیل رگرسیون دو متغیرة تأثیر نظام اداری متمرکز بر عملکرد شوراها

000 .0

برای بررسی دقيق تر نظرات سه گروه مورد بررسی در ادامه ،آزمون رگرسيون
دو متغيره برای ميزان تأثيرگذاری نظام اداری متمرکز کشور بر عملکرد شوراها
به تفکيک نمایندگان مجلس ،اعضای شورای شهر و کارشناسان آورده میشود.
بر اساس نتایج بهدست آمده در سطح معناداری  5درصد و با اطمينان  95درصد
متغير نظام اداری متمرکز از نظر نمایندگان مجلس تغييرات عملکرد شوراها را
تبيين نمیکند (سطح معنیداری  947 .0برای نمرات  Fو  )Tکه البته این امر
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میتواند ناشی از پایين بودن تعداد نمونه ( 38نفر) میباشد؛ با اینوجود رابطه
دو متغير از نظر نمایندگان مجلس معکوس است ( )-011 .0و بنابراین از نظر
آنها نظام اداری متمرکز بر عملکرد شوراها تأثير منفی دارد؛ هرچند این تأثير
معنی دار نيست .اما نظام اداری متمرکز از نظر اعضای شورای شهر حدود 9
درصد و از نظر کارشناسان حدود  15درصد بر عملکرد شوراها تاثير کاهشی و
معناداری دارد .بهبيان آماری به ازای هر واحد افزایش در متمرکز بودن نظام
اداری کشور ،عملکرد شوراها از نظر اعضای شورای شهر به ميزان  -313 .0و
از نظر کارشناسان به ميزان  -392 .0کاهش می یابد .بهبيان سادهتر از نظر هر
دو گروه (اعضای شورای شهر و کارشناسان) ،هرچه نظام اداری کشور
متمرکزتر باشد ،عملکرد شوراها نامطلوبتر خواهد بود
یکی دیگر از عواملی که موجب شده عملکرد شوراهای شهر چندان موفقيتآميز
ارزیابی نشود ،حاکم بودن نظام اداری متمرکز در کشور است .در واقع نهاد
شوراها با هر نوع ساختی از نظام سياسی هماهنگی و سازگاری ندارد .نظامهای
سياسی که دارای دو مشخصه اقتدارگرایی و تمرکزگرایی هستند ،نمیتوانند
حضور شوراها را در مدیریت جامعه بپذیرند .اقتدارگرایی و تمرکزگرایی
هميشه یک ترکيب واحد و منسجم ایجاد نمیکنند؛ زیرا در عالم واقع نظامهایی
وجود دارند که عالوهبر داشتن ساخت سياسی دموکراتيک و مردمساالرانه
بهشيوه تمرکزگرایانه جامعه را اداره میکنند .تمرکزگرایی لزوماً بهمعنای وجود
ساختار غيرمردمی نيست.
در تمرکزگرایی ،همه تصميمسازیها و تصميمگيریها توسط مسئوالن مستقر
در پایتخت اتخاذ میشود و نحوه ارتباط آن با ساختار جامعه بهشيوه عمودی و
از باال به پایين است .مهمترین ایرادی که به این نحوه از مدیریت گرفته میشود
این است که مسئوالن از پتانسيلها و توانمندیهای بالقوه در جامعه غافل
میشوند و به ميزان دوری از پایتخت این غفلت نيز عمق بيشتری پيدا میکند.
در واقع هرچند وجود دولتهای حجيم با ميزان اختيارات وسيع در شرایط و

نقد و بررسي عملکرد شورا121 ...

مراحل خاصی از تحوالت اجتماعی امری ضروری و اجتنابناپذیر بهنظر
میرسد ،اما تداوم چنين شرایطی همواره از سوی متخصصان و فعاالن سياسی
غيرسودمند ارزیابی شده است.
بعد از پيروزی انقالب اسالمی و با توجه به شرایط حادی که بعد از انقالب
نيروهای مخالف و معاند نظام ایجاد کرده بودند تمرکزگرایی در مدیریت جامعه
تا زمان ایجاد ثبات امری ضروری مینمود .عوامل بیثبات کننده اجتماعی بعد
از انقالب اسالمی با آغاز جنگ تحميلی شدت و عمق بيشتری پيدا کرد.
وضعيت جدید باعث شد تا ساخت مدیریتی نظام سياسی بهصورت متمرکزتر
عمل کند .بعد از پایان جنگ ،مسئوالن نظام سياسی جمهوری اسالمی بر آن
شدند تا زمينه را برای افزایش مشارکتهای مردمی در امر تدبير امور جامعه
مهيا کنند .همين عامل سبب شد اصل شوراهای شهر و روستا که در قانون
اساسی به آن تصریح شده بود احيا گردد.
بنابراین میتوان گفت نقش شوراهای اسالمی در تمرکززدایی ،نهادینه کردن
مردمساالری ،فراهم کردن امکانات ،پاسخگویی به نيازها ،حل بحرانهای
گوناگونی که هر نظام سياسی ممکن است در دورههای مختلف حيات خود ،با
آنها روبرو شود قابل انکار نيست .اما واقعيت مهم این است که حکومت
مرکزی نباید شورای شهر را بهعنوان کارگزار خود بداند و از او انتظار داشته
باشد تا فقط بهدستورهای او عمل کند .اما در نظام اداری ایران ،دولت تأمين
کنندة خدمات اصلی شهرها و روستاها مانند آموزش ،بهداشت ،امنيت و پليس
است .از اینرو شوراه ا ،در چشم بسياری از مدیران ،افرادی بدون اطالعات و
تجربة کافی در مدیریت و اجرا تلقی میشوند.
در واقع ،استمرار تفکر مدیریت تمرکزیافته و از باال به پایين باعث شده و
میشود تا به شوراها بهعنوان ابزاری اجرایی و در امتداد قوه مجریه نگریسته
شود ،نه یک نهاد مردم ی که جایگاه قانونی دارد و عدم تعریف دقيق ارتباط نهاد
شورا با قوای سهگانه و سایر ارکان نظام به این تفکر قوت میبخشد .بههر حال
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دیدگاه یاد شده که ریشه در نظام مدیریت گذشته کشور ما دارد ،باعث شده تا
هم اکنون نيز بسياری از مسئولين دستگاههای دولتی با شوراها به گونه ای رفتار
نمایند که گویا آنان کارمندان بدون حقوق دولت هستند و لذا در مواقع نياز
برای اجرای برخی امور به آنها مراجعه میکنند (محمدی.)306 :1382 ،

سیستم رانتي و عملکرد شوراها
بر اساس نتایج بهدست آمده از جدول ،6در سطح معناداری  5درصد و با
اطمينان  95در صد ،متغير نظام اقتصاد رانتی از نظر نمونه مورد بررسی حدود
 12درصد در عملکرد شوراها تاثير کاهشی و معناداری دارد .بهبيان آماری به
ازای هر واحد افزایش در ميزان نظام اقتصادی رانتی کشور ،عملکرد شوراها به
ميزان  -348 .0واحد کاهش می یابد .بهبيان سادهتر هرچه نظام اداری و
اقتصادی رانتیتر باشد ،عملکرد شوراها نامطلوبتر خواهد بود.
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همچنين بر اساس نتایج بهدست آمده در سطح معناداری  5درصد و با اطمينان
 95درصد ،متغير اقتصاد رانتی از نظر نمایندگان مجلس حدود  16درصد،
بهنظر اعضای شورای شهر حدود  9درصد و از نظر کارشناسان حدود  36درصد
بر عملکرد شوراها تاثير کاهشی و معناداری دارد .بهبيان آماری به ازای هر
واحد افزایش در ميزان نظام اقتصادی رانتی کشور ،عملکرد شوراها از نظر
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نمایندگان مجلس بهميزان  -399 .0واحد ،از نظر اعضای شورای شهر بهميزان
 -296 .0و از نظر کارشناسان بهميزان  -604 .0کاهش مییابد .بهبيان سادهتر
از نظر هرسه گروه مورد بررسی ،هرچه نظام اقتصادی کشور رانتیتر و به نفت
وابستهتر باشد ،عملکرد شوراها نامطلوبتر خواهد بود.
اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت موجب میشود تا دولتهای صاحب
این منابع ،خود را نسبت به مردم و جامعه بینياز احساس کرده و درآمدهای
حاصل از رانت را در راستای تثبيت موقعيت خود بهکار گيرند .در واقع،
استقالل مالی ناشی از درآمد نفت ،جدایی بين نهاد دولت و جامعه را تشدید
نموده و ارتباط متقابل بين نهاد دولت و نهادهای اجتماعی را تضعيف میکند.
رانت نفتی به دولتها اجازه میدهد از ميزان تأثيرگذاری طبقات و اقشار
اجتماعی بر سياستهای دولت بکاهند و برنامههای موردنظر خود را پيش ببرند.
بر همين اساس است که در کشورهایی با اقتصاد رانتير ،بخش دولتی همواره
نقش محوری در اجرای برنامهها و سياستگذاری کالن ایفا میکند و ابزار
اصلی دولت برای ایجاد اشتغال ،توزیع یارانه ،اعطای امتيازات اقتصادی به
حاميان خود میگردد ،زیرا رانت نفت بودجه الزم برای کارکرد این مکانيسم را
تأمين میکند.
حکومتهای ایران در دوران معاصر به منبع اقتصادی بادآوردهای دست یافتند
که با اتکا به آن توانستند شدیدتر از گذشته مردم را از جنبه اقتصادی و بهتبع
آن از جنبه های دیگر به خود وابسته کنند .نفت و درآمد سرشار آن به حکومت-
ها اجازه داد تا با وابسته کردن هر چه بيشتر مردم به خود ،انحصار هر چه
متمرکز قدرت اقتصادی و سياسی را بهدست آورند و بر فراز جامعه قرار بگيرند
(قاضی مرادی .)325 :1380 ،همچنين اتکا به درآمدهای نفتی طی سالهای
گذشته موجب شده است تا دولت در تأمين درآمدهای خود کمترین اتکا را به
ماليات ها داشته باشد .این مسئله سبب شده تا قاعده پرداخت ماليات و عوارض
در ایران چندان رعایت نشود .از اینرو در چنين ساختاری ،شوراها که باید بر
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مبنای مالياتهای محلی و توزیع قدرت شکل بگيرند ،فضای زیادی برای
فعاليت پيدا نکردند .افزایش نسبی سهم نفت در درآمدهای نظام سياسی ،از
زمان تشکيل اوپک در دهه  1960ميالدی و بهویژه بحران اعراب و اسرائيل در
سال  1973باعث تقویت و تداوم ماهيت دولت رانتير در ایران گردید (پناهی،
 .)71 :1390جدول  ،7به پنج دوره زمانی قبل از انقالب ،دوره جنگ تحميلی
(دولت ميرحسين موسوی) ،دوره ریاست جمهوری هاشمی ،دوره ریاست
جمهوری خاتمی و دوره احمدینژاد تقسيم شده است.
جدول .7متوسط درآمدهای مالیاتي و نفتي دولت از سال  1353تا 1388
فواصل زماني

متوسط درآمدهای مالیاتي

متوسط درآمدهای نفتي

1353-1357

23/18

75/93

1358-1367

33/94

51/24

1368-1375

29/99

53/4

1376-1383

28/87

48/32

1384-1388

42/60

36/58

(قاليباف و دیگران)57 :1390 ،

از سوی دیگر دولت کارفرمایی برآمده از یک اقتصاد چرخشی 1و توزیعی
موجب شد تا الگوی شهرنشينی خاصی در ایران حکمفرما شود که ماهيّت
اجتماعی و اقتصادی و ساختار تکوین و تکامل شهرها در چند دهه گذشته را
شکننده و ناپایدار کرده است .این در حالی است که پس از پایان جنگ
تحميلی ،رانت نفت در رابطه با شهر به توجه به اتخاذ رویکرد استقالل مالی
توسط شهرداریها بهسمت رانت فضا تغيير یافت .در نتيجه برای تامين
بودجه های الزم اقدام به فروش زمين در قالب تراکم گردید و این امر تغييرات
1. Circulation Economy
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بنيادین را در محيط های شهری ایجاد نمود .این تغييرات با توجه به عدم تناسب
الزم با فضاهای جغرافيایی شهری ،ایجاد کننده چالشهایی برای شهرها شده
است.

نتیجهگیری
امروزه ،بحث حکومتهای محلی یا شوراهای محلی با سياستهای مربوط به
تمرکززدایی در همه کشورها در اولویت قرارگرفته است .نقش نهادهای محلی
در نهادینه کردن مردمساالری ،فراهم کردن امکانات ،پاسخگویی سریعتر به
نيازها ،حل بحرانهای گوناگونی که هر نظام سياسی ممکن است در دورههای
مختلف حيات خود ،با آنها روبهرو شود قابل انکار نيست .از اینرو ارزیابی
عملکرد شوراهای اسالمی برای تقویت و کارآمدتر کردن آنها امری حياتی در
راستای افزایش مشروعيت و رضایت شهروندان در تمامی سطوح حکومت
میباشد.
در جامعهی آماری پژوهش حاضر که  484نفر ( 346عضو شورای شهر100 ،
کارشناس و  38نماینده مجلس شورای اسالمی) بود؛ عملکرد نه چندان مطلوب
و موثر شورای اسالمی شهر قابل مشاهده است .در این پژوهش شاخص عملکرد
شوراها از نظر خود شوراها با ميانگين  530 .3اختالف معنی داری با ميانگين
استاندارد موردنظر یعنی نمره  3دارد؛ اما از آنجاییکه وضعيت شاخص
عملکرد شوراها از نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس پایين بوده است،
بنابراین ارزیابی آنها از عملکرد شوراها منفی بوده است که بهنظر واقع بينانهتر
است.
بر اساس نتایج بهدست آمده در سطح معناداری  5درصد سه متغير نامشخص
بودن جایگاه شوراها در ساختار حقوقی ،نظام اداری متمرکز و اقتصاد رانتی در
نمونه مورد بررسی به ترتيب حدود  15 ،19و  14درصد در کاهش عملکرد
شوراها تاثير منفی و معناداری داشتهاند.
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الف) کارآمدی نظام درآمدی و رهایي از سیستم رانتي
اتخاذ سياست استقالل مالی شهرداریها از دولت و منابع رانتی نفت بدون
تعریف منابع مالی جدید باعث گردید تا مسئولين این نهاد مدیریت شهری ،به
فروش شهر (تراکم) برای تأمين بودجه مورد نياز خود جهت اداره شهر اقدام
کنند .این فرآیند سرمایه داری مستغالتی را در سطح شهرها رونق بخشيده و با
ایجاد تغييرات گسترده نامطلوب در فضاهایهای شهری ،چالشهای جدی در
ابعاد مختلف به ویژه زیست محيطی را خلق کرده است .این در حالی است که
در ایجاد سيستم عدم تمرکز ،برخورداری از منبع درآمدی مستقل بهعنوان یکی
از عوامل کارآمدی حکومت محلی مطرح میباشد .منابع مالی حکومتهای
محلی بيشتر بر اساس ماليات میباشد تا بتوانند آنرا آزادانه در چارچوب
اختياراتشان هزینه کنند و نکته مهمتر اینکه باید با مسئوليتهایی که قانون
اساسی و قوانين عادی بر عهده آنها میگذارند ،تطابق داشته باشد .بهنظر میرسد
تنها در اینصورت است که بنيانهای اقتصادی یک شهر سالم با منابع درآمدی
پایدار گذاشته خواهد شد .از اینرو راهکارهایی جهت اصالح نظام درآمدی
شهرداریها برای مدیریت بهينه شهر نيازمند و ضروری میباشد .از جمله این
راهکارها میتوان به اختصاص بخشی از درآمدهای مالياتی به شهرداریها ،وضع
عوارض و مالياتها متناسب با نياز شهرداری و وضعيت اقتصادی کشور ،اتخاذ
الگوی مطلوب حکمرانی کارآمد شهری مبتنی بر شفافيت ،پاسخگویی و
مسئوليتپذیری ،افزایش مشارکت و حمایتها مردمی ،ایجاد نظام پایدار
درآمد شهری ،بهرهگيری از کسب و کارهای کوچک اقتصاد محلّی ،تاکيد بر
سرمایهگذاری مولد و  ...اشاره نمود.
ب) اصالح قانون
برای این که بتوانيم نظام شورایی مشخصی داشته باشيم قانون شوراها باید به
پرسشهای زیر پاسخ دقيق و منطقی بدهد:
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 جایگاه شورا در نظام حکومتی کجاست؟
 آیا شورا یک نهاد مجری است یا مشورتی یا تصميم گيرنده؟
 نظارت بر شوراها چه ماهيتی دارد؟ ماهيت حقوقی ،سلسلهمراتبی یا
سياسی؟
 رابطه بين شوراها و شهرداریها چگونه باید باشد؟
 رابطه شوراها با نهادهای وابسته به قوه مجریه چگونه خواهد بود؟
 رابطه شوراها با سایر نهادهای حکومتی چگونه تعریف میشود؟
 شخصيت حقوقی شوراها چگونه تعریف میشود؟
بنابراین در اصالح قوانين مربوط به شوراها بهخصوص قانون تشکيالت ،وظایف
و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ،تصریح شفاف و دقيق
شخصيت حقوقی شوراها ،ضمانت اجرای مؤثر مصوبات شوراها ،مشخص کردن
ارتباط بين شوراهای فرادست و فرودست ،حسابرسی دقيق و مداوم و تعيين
چگونگی نظارت بر مصوبات شوراها باید پيشبينی گردد.
ج) تمرکززدایي واقعي
تمرکززدایی وظایف دولت غالباً با هدف بهبود حکمرانی از طریق ایجاد نزدیکی
بين مردم و دولت انجام میشود .از آنجا که گرایش مردم مشارکت بيشتر در
تعيين سياستهای محلی ،پيگيری امور بومی و مشارکت در انتخابات محلی
است؛ تمرکززدایی میتواند این گرایشها را محقق ساخته و دولت محلی
مشارکتی و پاسخگو را بهوجود آورد .در تمرکزگرایی ،مسئوالن از پتانسيلها و
توانمندیهای بالقوه در جامعه غافل میشوند و بهميزان دوری از پایتخت این
غفلت نيز عمق بيشتری پيدا میکند .از اینرو تاکيد بر تمرکززدایی واقعی و
اعطای قدرت و اختيارات کافی به شوراهای اسالمی بهگونهای که بتوانند
مسئوليتهای خویش را بهصورت اثربخش و مستقل از دولت مرکزی مدیریت
نمایند ،راهکار مهمی برای تقویت شوراها است .در این بين بيان شفاف و
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روشن مسئوليتهای دولت محلی و تفکيک آنها از مسئوليتهای حکومت
مرکزی در ایجاد شوراهای مستقل و کارآمد بسيار مهم میباشد.
یکی از راهکارهای ،تقویت شوراها و تبدیل آنها به شوراهای مقتدر و کارآمد
بررسی تصدیهای قابل واگذاری از دستگاههای اجرایی به شهرداریها و ایجاد
مدیریت جامع شهری است .در برنامه سوم توسعه کشور در قالب ماده (،)136
به دولت اجازه داده شده بود با توجه به تواناییهای شهرداریها ،آن گروه از
تصدیهای مربوط بهدستگاههای اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را براساس
پيشنهاد مشترك وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به
شهرداری ها واگذار کند ،اما اقدام جدی و اساسی در این خصوص انجام نشد.
همچنين براساس ماده ( ) 154برنامه چهارم توسعه ،با هدف رهاسازی دولت از
تصدی های غير ضرور ،دولت ملزم به شناسایی و واگذاری وظایف ،امور و
فعاليتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غيردولتی
و هم چنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسالمی
روستا ،بخش و شهر شد که این امر نيز اتفاق نيافتاد .در ماده ( )173قانون
برنامه پنجم توسعه دولت مجاز شده است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه
جامع مدیریت شهری به منظور دستيابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و
یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها ،با رویکرد تحقق توسعه پایدار
شهرها ،تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای
دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها ،بازنگری و بهروزرسانی
قوانين و مقررات شهرداریها و ارتقای جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام
قانونی به عمل آورد .تهيه برنامه جامع مدیریت شهری و واگذاری فعاليتهای
قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها نيازمند بهرهگيری از تجربيات
کشورهای دیگر در زمينه تمرکززدایی است.
در نهایت اینکه باید گفت تجربه شوراها در ایران ،تجربهای جدید و مربوط به
قرن اخير است .پس شاید بتوان نوبنياد بودن و جدیدالتأسيس بودن این نهاد را
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بهعنوان یکی از مهمترین علل ساختاری بعضی از ضعفها و ناکارآمدیهای
این نهاد در نظر گرفت .البته این موضوع فقط در مورد نهاد شوراها صدق
نمی کند ،بلکه درخصوص هر پدیده اجتماعی جدید چنين مشکلی صادق است.
نهادهای شکلگرفته اجتماعی برای اینکه بتوانند عنصر جدیدی را در کنار خود
جای دهند و با آن به تعامل بپردازند غالباً مقاومت نشان میدهند .اما وجود نهاد
شوراها موجب تمرکززدایی ،نهادینه کردن مردمساالری ،فراهم کردن ساختار و
امکانات معقول و منطقی تر برای پاسخگویی به نيازها و تقویت کارآمدی و
مشروعيت ساختار سياسی در چشماندازی طوالنی مدت خواهد شد .بنابراین
تقویت و حذف موانع بالنده شدن شوراها برای تحقق توسعه کشور ،امری
ضروری و حياتی است.
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