
 
 

  1397 پاييز ،27 ةشمار، هفتمسال  ،كشاورزي و تعاون
     

  
  در حقوق ايران شناسي صالحيتي شوراهاي اسالميآسيب

  

  ٣، مرتضي طبيبي٢، محمد كاظم عمادزاده1محمدرضا معين فرد
   12/7/1397تاريخ پذيرش:            25/1/1397تاريخ دريافت: 

 چكيده

برخورداري از قوانين و مقررات دارند. با اين  ةنهادهاي محلي در ايران سابقة طوالني به واسط
حال، براي نيل به هدف مطلوب، همواره با چالش ها و موانع متعدد تاريخي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، 

حاضر درصدد است موانع حقوقي فراروي شوراهاي اسالمي را به  ةاجتماعي و ... مواجه بوده اند. مقال
با روش  ،منظوربه اين لحاظ صالحيت (وظايف و اختيارات) از منظر قوانين مختلف بررسي كند. 

هاي صالحيتي شوراهاي اسالمي شهر و روستا از جمله تعارض اصول تحليلي، موانع و چالش -توصيفي
وراها از وظايف و اختيارات الزم و كافي و عدم تفكيك امور ملي و قانون اساسي،  عدم برخورداري ش

محلي در قوانين عادي بررسي شدند. در اين خصوص، ارائه تفسيري متفاوت و در خور شأن و جايگاه 
هاي فعلي و موجود شوراها شوراهاي اسالمي توسط شوراي نگهبان از قانون اساسي، استفاده از ظرفيت

  سد.رناسب براي شوراها الزم به نظر ميدر وضع قوانين م مقننه ةو اهتمام قو
  

   قانون اساسي ،موانع صالحيتي ،امور محلي ،امور ملي ،شوراهاي اسالمي :يكليد هايواژه
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  مقدمه
رغم برخورداري شوراهاي اسالمي شهر و روستا از قوانين و مقررات متعدد طي ساليان علي

ها و بايستي اذعان نمود كه هنوز اين نهاد داراي كاستيمختلف قبل و پس از انقالب اسالمي، 

فلسفه اصلي تشكيل شوراهاي مذكور مسدود هدف و هاي نيل به هايي است كه به تبع آنها راهضعف

گرديده است. صرف نظر از عوامل و موانع متعدد سياسي، تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، 

ع حقوقي فراروي شوراها بر سر راه كاميابي آنها از حيث وظايف موان ،است دنظرآنچه در اين مقاله م

و اختيارات مي باشد. نگاهي گذرا به تاريخچه تشكيل نهادهاي محلي قبل از انقالب و شوراهاي 

اسالمي بعد از انقالب گوياي اين واقعيت است كه صالحيت نهادهاي محلي بستگي كاملي به 

به عبارتي، شدت و ضعف وظايف و اختيارات ؛ شته استها در هر عصر و زمان داسياست دولت

 و با مالحظه تجربيات وهمين راز نهادهاي مذكور، مولود نگرش دولتمردان به اين موضوع بوده است. 

ت كه عمده موانع و گفتوان حاصل از صالحيت نهادهاي محلي در ادوار مختلف از آغاز تاكنون مي

باشد. اما به ايران در زمينه صالحيت، موانعي غير حقوقي ميعوامل ناكامي نهاد هاي محلي در 

هاي مذكور را از زاويه ديد قسمتي از ناكاميكوشد اين تحقيق مي ،فراخور موضوع مقاله حاضر

. سپري شدن تقريباً دو دهه از عمر شوراهاي اسالمي و كندصالحيتي در قوانين مختلف جستجو 

ه كه بودراها در زمينه وظايف و اختيارات آنها از جمله داليلي عدم تغيير و اصالح مناسب قانون شو

مطالبي در خصوص چالش هاي حقوقي شوراها در زمينه ياد شده  در تحقيق حاضراست سبب شده 

آن است  شدهسؤاالت مطرح  ارائه شود. در اين باره،رفت از چالش هاي مذكور و راهكارهاي برون

ند؟ و اروي شوراها در قانون اساسي و قوانين عادي كدام كه موانع و چالش هاي صالحيتي پيش

ن موانع و چالش ها چيست؟ به اين ترتيب و جهت پاسخ به سؤاالت ايحل هاي برون رفت از راه

ابتدا  موانع صالحيتي شوراهاي اسالمي در قانون اساسي و قوانين عادي شوراها بررسي  ،گفتهپيش

  .ارائه گرديد.نع مذكور راه حل هايي براي رفع موا د، سپسش
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  موانع صالحيتي در قانون اساسي. 1
اصول ششم، هفتم، دوازدهم و فصل هفتم قانون اساسي (اصل يكصدم تا يكصد و ششم) به 
شوراهاي اسالمي اختصاص دارند. بايستي اذعان نمود كه مانع عمده و اصلي فراروي شوراهاي 

 . با مطالعه و بررسي اصولجستجو كرداسالمي از حيث صالحيتي را بايد ابتدا در قانون اساسي 
در خصوص صالحيت شوراهاي اسالمي در قانون اساسي پي مي بريم. در حالي كه  به تناقض ،فوق

عمومي را شوراهاي اسالمي  ياصل ششم قانون اساسي يكي از راه هاي اداره امور كشور با اتكا به آرا
اصل هفتم براي شوراها صالحيت تصميم گيري و اداره امور قائل گرديده  ،دانسته است و در كنار آن

و همچنين اصل دوازدهم اختيار مقرره گذاري براي شوراهاي محلي را در چارچوب مقررات مذهبي 
  اصل يكصدم صالحيت شوراها را  نظارت بر اداره امور قلمداد كرده است.  ،در نظر گرفته است

  
  اصل ششم . 1.1

وري اسالمي ايران، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: در جمه«
انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه 

  »پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.همه
جمهور مردم بايستي عالوه بر انتخاب رئيس يا تكيه بر آراطبق اصل ششم، اداره امور كشور ب

در انتخاب اعضاي شوراهاي اسالمي تبلور يابد. وانگهي  غيره،و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و 
ي عمومي بايست وراهاي اسالمي به عنوان مظهر آرايآنچه از اين اصل استنباط مي شود آن است كه ش

مومي ع ياداره امور كشور با اتكا به آرا ،به عبارت ديگر ؛را ايفا نمايند در اداره امور كشور نقش خود
ها انتخاب اعضاي شوراهاي اسالمي است تا هاي مختلفي انجام مي شود كه يكي از اين راهاز راه

  مردمي، كشور را اداره نمايند. يشوراهاي مذكور بتوانند با پشتوانه آرا
مردم و نقش نهادهاي مردمي همچون شوراهاي اسالمي را در اداره امور كشور  ياهميت آرا

مي توان از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به هنگام تدوين اصل ششم 
  به شرح زير استنباط نمود:
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 طبق موازين اسالمي و برطبق آنچه كه عنوان جمهوري اسالمي ايجاب مي كند، آنچه در«... 
اداره امور كشور نقش بسيار مؤثر و بنيادي دارد، آراء مردم است. در آن روزها كه پيرامون كيفيت 
حكومت و اداره آن بحث مي كرديم، آنجا كه مربوط به اين كيفيت مي شد، با صراحت و تأكيد 
گفتيم كه حكومتي مي تواند حكومت صحيح و سالم و موفق باشد كه مردمي باشد و مردم او را 

پذيرند و حمايت كنند و اين همان اصلي است كه در طول انقالب روي آن تكيه مي شد. در اين ب
اصول كلي قانون اساسي حتماً الزم است كه روي اين قسمت تأكيد و تكيه بشود و اصلي مستقل 

(اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس » براي نقش آراء عمومي در اداره كشور داشته باشد.
  )400ص )1ج(،1364راي اسالمي، شو

را مي توان بالفاصله در اصل هفتم قانون اساسي مشاهده  »صالحيت شوراها در اداره امور«
  نمود.

  
  اصل هفتم . 1.2 

شوراها، مجلس  "شاورهم في االمر"و  "وامرهم شوري بينهم" طبق دستور قرآن كريم«
، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم شوراي اسالمي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش

گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و 
  »قوانين ناشي از آن معين مي كند.

مستفاد از اصل هفتم قانون اساسي اين است كه شوراهاي اسالمي مي توانند همپاي مجلس 
هاي اداري گيري و در نتيجه مقررات گذاري نمايند و همسان با ارگانشوراي اسالمي  تصميم 

اي واضح و مسلم بوده كشوري، به اداره امور و اجراي مقررات بپردازند. محتواي اصل هفتم به اندازه
 آن ٤است كه نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي بدون صحبت مخالف و به تبع آن موافق

  .)409، 408صص  ،اند (همانرا تصويب نموده

                                                            

  اصوالً وقتي كه مخالفي صحبت نمي كند، صحبت موافق نيز لزومي ندارد. 4.
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  اصل دوازدهم .3 .1
دين رسمي ايران، اسالم و مذهب، جعفري اثني عشري است و اين اصل الي االبد غير قابل «

تغيير است و مذاهب ديگر اسالمي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل 
از اين مذاهب، اكثريت داشته باشند، مقررات محلي  مي باشند... و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك

  »در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود...
گذاري شوراهاي محلي را در چارچوب مقررات مذهبي به اصل دوازدهم اختيار مقرره

  رسميت مي شناسد و بدين ترتيب بر صالحيت تصميم گيري شوراها در اصل هفتم تأكيد مي نمايد. 
  

  اصل يكصدم . 4 .1
براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و «

همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش،  ساير امور رفاهي از طريق
شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت 

  »گيريد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند...يم
 نظارت بر«اسالمي را به عنوان با مالحظه اصل يكصدم قانون اساسي، صالحيت شوراهاي 

مي يابيم. به موجب اين اصل، نهادها و مقامات دولت مركزي در تقسيمات كشوري، امور » اداره امور
مربوطه را اداره نموده، شوراهاي اسالمي نيز در جهت پيشبرد برنامه ها و امور مختلف، بر اداره امور 

  نظارت مي نمايند.
  اصل يكصد و سوم .1.5

شوند نداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مياستا«
  »در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اين اصل نيز صالحيت تصميم گيري شوراها را به رسميت مي شناسد و با تصويب اين 
جغرافيايي معين  يكه در قلمرونشان دهد نهادهايي اصل، اهتمام بر اين بوده كه شوراها را به عنوان 
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 "تصميمات"صالحيت تصميم گيري دارند از آن جهت كه مقامات دولت مركزي را ملزم به رعايت 
  شوراها مي نمايد.
قانون اساسي مي توان تناقض اين اصول  103و  100، 12، 7، 6اصول  هتطبيقي ب با نگاهي

 12و   7، 6را در مورد صالحيت شوراهاي اسالمي به وضوح مشاهده نمود. در حالي كه اصول 
معرفي  "تصميم گيري، مقررات گذاري و اداره امور" صالحيت شوراهاي اسالمي را قانون اساسي

  فروكاسته است. "نظارت"ين صالحيت را به قانون اساسي ا 100مي نمايد، اصل 
با مالحظه صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي  ،در اين مورد

توان درك مناسبي از چگونگي تصويب اصل يكصدم داشت و نيز نمي توان در مورد اين سؤال نمي
ي ابطه با صالحيت آنها پكه چگونه نمايندگان مجلس مذكور به تناقض اصول مربوط به شوراها در ر

نبرده اند، پاسخ درخور و شايسته اي يافت. آيا به جهت تعجيل و تسريع در تدوين اصول قانون 
اساسي اين امر اتفاق افتاده است؟ آيا مي توان گفت نمايندگان مجلس مذكور نسبت به اصول قانون 

  گونه نداشته اند؟ و ... اساسي، نگاهي تماميت نگر و اشراف
ست كه نمايندگان مجلس ا از مذاكرات اصل يكصدم قانون اساسي استنباط مي شود آن آنچه

و اصوالً در  دانسته» اداره امور«بررسي نهايي قانون اساسي در مذاكرات خود، صالحيت شوراها را 
 )2ج( همان( هيچ صحبتي به ميان نيامده است» نظارت«سرتاسر مذاكرات مربوط به اين اصل از واژه 

  .)989-992 صص
مبني بر تشكيل شوراهاي اسالمي مورخ  5 در اين ميان، فرمان حضرت امام خميني (ره)

  است: 6خطاب به شوراي انقالب اسالمي بسيار قابل توجه 9/2/1358
                                                            

  كشور به عنوان يكي از منابع حقوق اساسي هر كشور محسوب مي شوند. فرامين رؤساي .5

تأكيد اين توجه بدان جهت است كه فرمان مذكور قبل از افتتاح مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (مرداد  .6

)صادر شده و با توجه به اينكه فرامين رؤساي كشور از منابع حقوق اساسي محسوب مي شوند، اين 1358ماه 

ن مي توانست سرلوحه كار نمايندگان اين مجلس در تدوين اصول مربوط به شوراهاي اسالمي باشد. فرما

  اشاره نموده است.» اداره امور محلي«در اين فرمان به نقش شوراها در  قابل ذكر است كه امام خميني (ره)
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در جهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از «
دانم بي درنگ به تهيه آيين نامه اجرايي شوراها براي ضرورت هاي جمهوري اسالمي است، الزم مي 

اداره امور محلي شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابالغ نماييد تا 
  »بالفاصله به مرحله اجرا در آورد.

اين است كه قانونگذار در تعيين صالحيت شوراها و تبيين  باشدميم آنچه مسل، به هر حال
به عنوان ركني از اركان كشور، همپاي ساير اركان، من  ،و اختيارات شفاف و غيرمبهم آنها وظايف

در مورد قواي مقننه و  قانونگذارتوجهي نموده است. در حالي كه جمله قواي مقننه و مجريه، كم
مجريه به تفصيل در خصوص وظايف و اختياراتشان اصولي را وضع نموده است، اما بايستي اظهار 

ود كه اصل يكصدم قانون اساسي يك سير قهقرايي را نسبت به اصول كلي قانون اساسي داشته و نم
توان تركيبي ابهام بر انگيز از شوراهاي اسالمي ارائه كرده است و با توجه به وضعيت فعلي شوراها مي
هاي دگفت كه تشكيل شوراها با صرف هزينه هاي سنگين، تنها اضافه كردن نهادي نظارتي به نها

  متعدد نظارتي موجود و يك موازي كاري بوده است.
  

  اصل يكصد و دوم. 6 .1
شوراي عالي استانها حق دارد در حدود « دارد: اصل يكصد و دوم قانون اساسي مقرر مي

  .»وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد كند...
هايي جهت وضع ها داراي صالحيت تهيه طرحشوراي عالي استان ،به موجب اين اصل

قوانين در محدوده وظايف خود مي باشد. مشاهده مي شود كه در اصل مذكور هرگونه ابتكار و طرح 
آور شود بايد به مجلس شوراي اسالمي ها براي اينكه واجد خصيصه قانوني و الزامشوراي عالي استان

د بررسي قرار گيرد. با توجه به ضرورت تفكيك امور به امور ملي و امور تقديم شده و در آنجا مور
ها در امور ملي الزم است به اين شكل (ارائه پيشنهاد هاي شوراي عالي استانمحلي، در مورد طرح

به مجلس) عمل شود. اما تنزل صالحيت شوراها در حد ارائه طرح حتي در امور محلي و خصوصاً 
  مذكور در صورت ارائه اليحه، قابل تأمل است. ياههاددخالت دولت در پيشن
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  موانع صالحيتي شوراها در قانون عادي. 2
آخرين مقرره قانوني  .شده استراجع به شوراهاي اسالمي تصويب  ٧قوانين عادي متعددي

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور "با عنوان  1375در اين رابطه در سال 
كليه قوانين و مقررات « دارد:اين قانون كه مقرر مي 96مي باشد. با توجه به ماده  "خاب شهردارانو انت

صوب مموانع در قانون در اين قسمت مالك بررسي، اهم » دمغاير اين قانون لغو مي گردن
  شوراها با اصالحات و الحاقات بعدي و كليه قوانين غيرمغاير با آن خواهد بود.1375

  
  فقدان صالحيت تصميم گيري و اداره امور .2.1

ابتدا بايد بيان نمود كه قوانين شوراها با الگوبرداري از روي قانون اساسي در ارتباط با اين 
امور  تصميم گيري و اداره«براي شوراها صالحيت  ،يعني با تأسي از اصل يكصدم قانون اساسي ،نهاد

ف و اختيارات شوراها در سطوح مختلف در قوانين اين امر با مطالعه وظاي قائل نيستند.» محلي
  شوراها به چشم مي خورد:

شوراها در قسمت وظايف و اختيارات شوراهاي روستا، وظايف  1375قانون  68به موجب ماده    
و اختيارات زيادي مبني بر نظارت، همكاري، پيگيري، ارائه پيشنهاد، بررسي، مشاركت، تشويق و 

هاي دولت و غيره مشاهده و از اختيارات مبتني بر تصميم گيري و اداره  ترغيب و توجيه سياست 
امور بسيار كم ديده مي شود. تنها يك مورد از اين دسته از اختيارات انتخاب دهيار مي باشد كه در 

 شوراهاي روستا به بخشدار واگذار اين تنها اختيار تصويبيِ نيز صدور حكم اجرايي شدنِباره اين 
لذا قانونگذار به نهادي كه منتخب محل و آشناتر به محل بوده صالحيت  ،)68(بند م ماده شده است

                                                            
 )ب  ،شوراي انقالب 1358اليحه قانوني شوراهاي محلي مصوب  )از: الف است اين قوانين عبارت. اهم  ٧

قانون اصالح قانون  )ج ،مجلس شوراي اسالمي 1361ور مصوب شقانون تشكيالت شوراهاي اسالمي ك
  .مجلس شوري اسالمي 1365تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 
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گيري اعطا نموده است. در نظر گرفتن اين گونه اختيارات براي شوراها فاصله زيادي با غيرتصميم
  رد. اد -كه در اين قانون مقرر شده اداره امور با تكيه بر شوراها باشد-جايگاهشان در قانون اساسي 

) عالوه بر اينكه همانند شوراهاي روستا اموري 71در مبحث وظايف شوارهاي شهر(ماده
مانند نظارت، مشاركت، بررسي، همكاري ، تشويق و ترغيب و وظايف و اختياراتي از اين دست 
ذكر شده، لكن نوعي از توسعه صالحيت تصميم گيري در محدوده اختيارات شوراي شهر مالحظه 

نونگذار يعني نگاه قا ؛ته اين صالحيت هاي تصويبي فقط محدود به امور شهرداري استمي شود و الب
بر اين پايه استوار بوده كه جايگاه شوراهاي شهر به لحاظ تصميم گيري فقط در خصوص شهرداري 

محلي را از نظر تصميم گيري در صالحيت شوراي شهر ندانسته  و بدين ترتيب ساير امور است
در امور مذكور، اجازه مشاوره و ارائه طرح و پيشنهاد به شوراهاي  ،طبق قانون است. همچنين بر

شهر داده شده كه در اين زمينه اصوالً ادارات دولتي در محل عالقه اي به پذيرش پيشنهادات مذكور 
هاي صادره از مركز و تصميمات ناشي از كارشناسان خود را در مقابل بخش نامه ها و دستور العمل

  هاي شهر از حيطه تصميم سازي خارج مي شوند. اه و عمالً شورنداشت
هاي بخش، شهرستان و استان نيز بايد گفت كه غير از تصويب بودجه دبيرخانه ادر مورد شور

شوراهاي شهرستان و استان، تمام اختيارات و وظايفشان به صالحيت هاي نظارتي، پيگيري، 
جالب ترين مقرره در قسمت اختيارات ). 1مكرر 78و  78، 70هماهنگي و غيره ختم شده است (مواد 

شوراي استان مي باشد كه اشاره به عضويت و حق حضور رئيس شوراي استان در جلسات شوراي 
البته اين حق نيز با توجه  .)1مكرر  78ماده  7برنامه ريزي و توسعه استان، بدون حق رأي دارد (بند

) مصوب 1390-1394ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران(قانون برنامه پنج 178به بند الف ماده 
منتفي گرديده است. با توجه به مقرره مذكور مبني بر تعيين اعضاي شوراي برنامه ريزي 15/10/1389

  شوراي برنامه ريزي و توسعه استان عضويت ندارد. و توسعه استان، رئيس شوراي استان در
يجه گرفت كه شوراهاي منطقه اي (بخش، شهرستان، با توجه به مطالب فوق مي توان نت    

وظايف  ترينكه بايد از مهم –استان) از تصميم گيري و برنامه ريزي جهت توسعه منطقه مربوطه آنها
  منع شده اند. -و اختياراتشان باشد



 27 ة شمار - و كشاورزي تعاون                                                                    180

قانون  2مكرر 78ماده  3ها بايد گفت كه مقرره مذكور در بند در مورد شوراي عالي استان
بني بر ارائه كليه طرح ها و پيشنهادها شامل طرح هاي ملي و محلي به مجلس به لحاظ شوراها م

جايگاه اين نهاد، مانعي پيش روي تصميم گيري شوراي عالي استان ها جهت امور محلي هماهنگ 
  كشوري به حساب مي آيد. 

 اجراينظارت بر حسن  وظايف و اختياراتي مانند بررسي و شناخت كمبودها، ،به هر حال
ن اجرايي در زمينه هاي مختلف و... ما را به انتظارمان از شوراها به مصوبات، همكاري با مسئوال

عنوان نهاد غير متمركز با صالحيت هاي تصميم گيري و اداره امور رهنمون نمي سازد. در حال 
 ت صنفي واموري مانند آب و برق، نظارت بر بيمارستان ها، پرورشگاه ها و رفع اختالفا« ،حاضر

بسياري از امور ديگر به ترتيب بر عهده  شركت آب و فاضالب ، سازمان برق منطقه اي، وزارت 
بهداشت، سازمان بهزيستي، اتحاديه  اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارگان هاي اداري 

تصميم گيري در خصوص امور  1334ديگر قرار دارد. حال آنكه مطابق قانون شهرداري مصوب 
  .)420، 1389(هريسي نژاد، » مذكور و ديگر امور مهم شهري در اختيار انجمن هاي شهر بوده است.

  
  عدم تفكيك امور ملي و محلي و آثار آن. 2.2

يكي از مباني چالش برانگيز شوراها از حيث صالحيتي را مي توان عدم تفكيك امور ملي و 
امر، ما را در تعيين حوزه صالحيت شوراها و محلي و تبعات ناشي از آن دانست. عدم انجام اين 

د. سازدولت دچار سردرگمي ساخته، حدود وظايف و اختيارات شوراهاي اسالمي را ناقص و ابتر مي
در نظام  با دقت« اين امر زماني آشكارتر مي شود كه اصل را بر ملي بودن امور بدانيم؛ توضيح اينكه

نباط نمود كه در قوانين ما اصل بر ملي بودن امور است حقوقي جمهوري اسالمي ايران مي توان است
 مگر آنكه خالف آن ذكر شود. لذا در مواقع شك و ترديد در خصوص آنكه امري در صالحيت كدام

بايستي اصل را بر ملي بودن آن قرارداد و در نتيجه  ،يك از مقامات يا نهادهاي ملي يا محلي است
  دانست.آن را در صالحيت مقام يا نهاد ملي 
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 نمي تواند و اختيارات شوراهاي اسالمي را محدود ساخته ياين استنباط از قوانين، قلمرو
انتظار مورد نظر از شوراها را برآورده سازد. با نگاهي اجمالي به مواد مرتبط با اختيارات شوراها از 

اختيارات  به محدوديت قلمرو 1375قانون شوراها مصوب 71جمله فصل سوم و خاصه بندهاي ماده 
  .)118  ،1388حبيب نژاد، » ( شوراها پي مي بريم.

 

  انتخاب شهردار. 3 .2
از جمله موانع صالحيت تصميم گيري شوراهاي شهر، انتخاب مهم ترين مقام محلي يعني 
شهردار است كه مي توان اين انتخاب را مهم ترين وظيفه شوراي شهر دانست. حال با توجه به 

مشاهده مي شود كه در صورت اختالف نظر بين  1375 قانون شوراها مصوب 71( ماده 3تبصره 
مقامات دولتي در محل و شوراي شهر در خصوص شهردار انتخابي، صالحيت رفع اختالف و 

گيري در مورد شهردار مورد نظر بر عهده هيئت حل اختالف استان با تركيب اعضاي اكثراً تصميم
اض مقامات دولتي در خصوص نظر شورا راجع به شهردار دولتي مي باشد يعني در صورت اعتر

هيئتي تقريباً دولتي بر اساس  ،منتخب و عدم عدول شوراي شهر از تصميم خود در انتخاب شهردار
قانون، صالح به رسيدگي بوده كه اصوالً مصالح و منافع حكومت مركزي را در اين خصوص رعايت 

  دن اعضاي نهاد محلي (شوراي شهر) مي باشد.نموده كه اين امر دور از شأن انتخابي بو
  
  اختيارات و استقالل عمل ضعيف شوراها در ارتباط با دولت. 2.4

با بررسي قوانين شوراها شاهد تغييرات و تحوالتي در خصوص اختيارات و استقالل عمل 
ن فقدا شوراها در ارتباط با دولت و سازمان هاي دولتي بوده ايم كه حكايت از ضعف اختيارات و

  استقالل الزم در عملكرد شوراها در ارتباط با دولت دارد:
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير  ،1361 قانون شوراها مصوب 15طبق ماده  .2.4.1

مقامات كشوري داراي حق شركت در جلسات شوراهاي حوزه  مسئوليت خود بوده و در صورت 
 1375ربط در قانون الزم دانستن شوراها، مكلف به حضور هستند. اين تكليف براي مقامات ذي
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ربط موظف به شركت در جلسات شوراهاي ذي ،)1375(حذف شده است. مطابق مفاد قانون شوراها 
ليكن اين وظيفه براي حضور مقامات دولتي  ،نهادهاي دولتي بنا به درخواست مقامات دولتي هستند

 .)13و تبصره آن و ماده 10در نظر گرفته نشده است (ماده  در جلسات شوراها

توانند بيان مي نمايد كه شوراها مي  1361سال مصوب قانون شوراها  18ماده  .2.4.2
اطالعات الزم در ارتباط با وظايف شورا را از ادارات و سازمان هاي وابسته به دولت بخواهند و 

حذف  1375 آنان موظفند اطالعات الزم را در اختيار آن شورا قرار دهند. اين ماده نيز در قانون سال
 شده است. 

ين قوانين عادي شوراها قانون اساسي در تدو 7رويكرد مبهم به شوراها در فصل  .2.4.3
بند به شرح وظايف شوراي اسالمي  34در  1375 قانون شوراها مصوب 71كامالً نمود دارد. ماده 

در عنوان قانون عادي شوراها در  "اختيارات شوراها"شهر پرداخته است. جدا از عدم قيد اصطالح 
 كه تفسير حقوقي ر حالياز شرح وظايف شوراهاي شهر حذف شده است د "اختيار"ماده فوق عنوان 

ي تواند م "وظيفه"وظيفه يا وظايف و اختيار يا اختيارات متفاوت از يكديگرند و صرف وجود واژه 
  به شوراها نقش تشريفاتي بدهد.

پاسخگو بودن مديران سازمان هاي دولتي شهر به مسئوالن مافوق موجب شد تا آنها  .2.4.4
انند. وانگهي در صورت خودداري مديران دولتي از درخواست هاي اعضاي شوراها را مهم ند

  گويي به تقاضاهاي شورا هيچ گونه ضمانت اجراي مشخصي وجود ندارد.پاسخ
. هاي دولتي استاجراي مصوبات و تصميمات شوراها منوط به تأييد و موافقت ارگان .2.4.5

تصويب  ،)11تصويب طرح حدود شهر (بند ،1375 قانون شوراها مصوب 71مثالً با توجه به ماده 
تصويب لوايح برقراري يا لغو  ،)15اساسنامه مؤسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري (بند

هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و ) و بررسي و تأييد طرح16عوارض شهر(بند 
منوط به تأييد نهادهاي دولتي ) مواردي هستند كه اجرايي شدن آنها 34(بند محدوده قانوني شهرها

  است.
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مقابل اختيارات محدود شوراها بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه در شرح وظايف و  در
ها هيچ قانوني مبني بر پيروي از مصوبات شوراها وجود ندارد. حتي ها و سازماناختيارات وزارتخانه

در ارتباط هستند فاقد عضو  ركردي با شوراهايي كه به لحاظ كاندر بيشتر موارد، شوراها در سازما
 مثالً شوراي عالي شهرسازي و معماري و شوراي :مي باشد و يا عضويتشان جنبه تشريفاتي دارد

ستان رئيس شوراي اسالمي ا ،طور كه قبالٌ بيان گرديدهمان ،ريزي و توسعه استان. در اين راستابرنامه
قانون   94ان عضويت ندارد. همچنين به موجب ماده در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه است

ند در ا، فرمانداران و بخشداران موظفاستانداران ،27/8/1386و اصالحي 6/7/1382شوراها الحاقي 
هرستان) ش ريزيوظايف شوراها (به جز كميته برنامهتمام شوراها و كميته هاي تخصصي مرتبط با 

از نماينده شوراي بخش، شهر، شهرستان و استان در مقام عضو  ،كه در سطح منطقه تشكيل مي دهند
  ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند. 

با توجه به مطالب فوق امكان هماهنگي، همكاري و تشريك مساعي شوراها با نهادهاي 
  دولتي خيلي محدود خواهد بود.

 

  هاحلراه .3
راها در قوانين اساسي و عادي ها و موانع صالحيتي پيش روي شوبراي رفع چالش

  راهكارهاي زير پيشنهاد مي گردد:
 در مورد موانع قانون اساسي. 3.1

مانع اصلي و عمده از حيث صالحيتي پيش روي شوراها، تناقض  ،طور كه قبالً بيان شدهمان
در اصول قانون اساسي راجع به صالحيت شوراهاي اسالمي است. لذا قبل از ارائه هرگونه پيشنهاد 

قانون اساسي  103و  12، 6،7و راه حلي، بايستي چاره اصلي مشكل را در قانون اساسي ديد. اصول 
 12و  6،7بوده و در اين ميان اصول » ري و اداره امور توسط شوراهاتصميم گي«بيان كننده صالحيت 

ل ست كه اصوا در رديف اصول كلي و تعيين كننده قانون اساسي آمده اند. ويژگي اصول كلي آن
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(از جمله اصل يكصدم) بايستي در راستاي مفاد اصول  قانون اساسي راجع به موضوع بحث ديگر
  كلي و تعيين كننده باشند.

توجه به مطالب فوق پيشنهاد مي گردد كه شوراي بازنگري قانون اساسي، اصل يكصدم با 
با اصول  -توسط شوراها تأكيد شده است "نظارت بر اداره امور"كه در آن بر  -قانون اساسي را 

طور همان –اين موضوع زماني آشكارتر مي شود كه . ٨كلي و تعيين كننده همخوان و سازگار نمايد
نمايندگان  ،قانون اساسي 100در مذاكرات اصل  -در بحث موانع قانون اساسي بيان شدكه قبالً 

 بحث "اداره امور و افزايش اختيارات شوراها"مجلس بررسي نهايي قانون اساسي عمدتاً راجع به 
  .باشدهيچ گفتگويي نشده  "نظارت"كرده و در مورد 

نگهبان مي تواند در مقام تفسير سواي بازنگري قانون اساسي، در وضعيت موجود، شوراي 
اصول قانون اساسي، بر صالحيت شوراها در تصميم گيري و اداره امور كشور تأكيد نمايد. توضيح 
اينكه با توجه به مقتضيات و شرايط كنوني كشور(گستردگي وظايف و اختيارات دولت، ازدياد 

...)پيشنهاد مي شود تا در راستاي كاهش التهاب اوايل انقالب و دو دهه پس از آن و  مشكالت مردم،
شوراي نگهبان در تفسيري نو،  ،كاهش حجم وظايف دولت و رفع مشكالت و نيازهاي مردم

گيري و اداره امور محلي را به شوراهاي اسالمي واگذار نمايد. از لحاظ تطبيقي نيز در كشور تصميم
قررات و اداره امور محلي شكل هاي پيشرفته و با سابقه، صالحيت نهادهاي محلي در قالب وضع م

  .٩گرفته است

                                                            

ل وقانون اساسي، اصبر خالف نظر بعضي از نويسندگان حقوق اساسي كه در خصوص تعارض اصول  ٨.

) بايستي بيان داشت كه اصول كلي همواره نقش راهنماي اصول 41، 1382مدني، دانند (الحق را قابل اجرا مي

 بعدي قانون اساسي را ايفا مي نمايند و نظر فوق در اينجا كارساز نيست.

ر قدرت بر مبناي در ممالك توسعه يافته و نظام هاي حقوقي الگو جايگاه شوراهاي محلي در ساختا 9.

 ريزي، نظارت و تعيين مديريت هاي اجرايي منطقه(و اداره امور محلي) استوار است (ر.ك: گودرزي،برنامه

1392(.  
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در مورد اصل يكصد و دوم قانون اساسي به نظر مي رسد با توجه به شباهت و تناسب 
ها و مجلس شوراي اسالمي وجود دارد، منطقي كه ميان جايگاه و شأن شوراي عالي استان ١٠سنخيتي

  ها لحاظ گردد.عالي استاناست كه تصميم گيري در باب امور محلي جزو صالحيت هاي شوراي 
  

  در مورد چالش هاي قوانين عادي. 2 .3
با توجه به اينكه موانع و چالش هاي صالحيتي پيش روي شوراها از منظر حقوقي در ابتدا 
از قانون اساسي سرچشمه مي گيرد، لذا قانونگذار عادي نيز نتوانسته است در اين راستا گام صحيح 

با عدم اتخاذ بينشي متفاوت از اصول قانون اساسي راجع به شوراهاي ن، بنابراي و استواري بردارد.
راهكارهاي زير در ارتباط با  حال،اسالمي نمي توان به قوانين عادي متعدد شوراها دل بست. با اين 

  موانع صالحيتي شوراها در قوانين عادي پيشنهاد مي شود:
مجلس شوراي اسالمي با توجه به مصلحت كشور و در نظر گرفتن شرايط و  .1 .2 .3

طرحي را در راستاي تقويت صالحيت شوراهاي اسالمي مبتني بر  -كه قبالً بيان شد –مقتضيات 
افزايش اختيارات آنها در امور محلي (اعم از تصميم گيري و اداره اين امور) به تصويب رسانده، در 

ي نگهبان، با تأكيد بر مصلحت نظام در اين رابطه از اهرم مجمع تشخيص صورت عدم تأييد شورا
  مصلحت نظام جهت تصويب نهايي طرح استفاده نمايد.

برداري از وضعيت موجود قانون مجلس شوراي اسالمي مي تواند با بهره .2 .2 .3
ي را در راستا ايمذكور در اصل ياد شده، مصوبه "نظارت"اساسي(اصل يكصدم) و تكيه بر ابزار 

تقويت و پررنگ نمودن صالحيت نظارتي شوراها به تصويب برساند يا درصدد اصالح قانون فعلي 
پيشنهاد مي شود صالحيت نظارتي شوراها در قالب  ،شوراها در اين زمينه برآيد. در اين خصوص

                                                            

ها منتخب تمام مناطق ست كه از آن جهت كه اعضاي شوراي عالي استانا . منظور از تناسب سنخيتي آن10

همسنگ با جايگاه مجلس شوراي  سامحبه تنهاد را  كشور و به نوعي منتخب مردم مي باشند مي توان اين

  دانست. -كه اعضاي آن منتخب مردم مي باشند  -اسالمي
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جام امور، ان به تصويب برسد تا در اين راستا مقامات و ارگان هاي دولتي براي"نظارت استصوابي"
قبل از هر گونه اقدامي، تأييد شوراي اسالمي محل را كسب نمايند. اين امر عالوه بر تحقق عملي 

استقالل عمل شوراها در ارتباط با نهاد هاي دولتي  ياصل قانون اساسي(اصل يكصدم) باعث ارتقا
 شوراها، ضمانت مي گردد. وانگهي قانونگذار عادي مي تواند براي مؤثرتر شدن صالحيت نظارتي

يني باجراهايي همچون بطالن اقدامات دولتي را در صورت عدم تأمين نظر شوراي اسالمي محل پيش
  نمايد.

هيچ مانع و رادعي براي مجلس شوراي اسالمي در جهت  ،طور كه مالحظه مي گرددهمان
ست ا مي گردد آناستحكام صالحيت نظارتي شوراها وجود ندارد. در اينجا سؤالي كه به ذهن متبادر 

رغم عدم ممنوعيت قانوني در راستاي فعال نمودن صالحيت مذكور، مجلس شوراي كه چرا علي
اسالمي پس از گذشت بيش از سه دهه از عمر قانون اساسي، اراده الزم براي تدوين يا اصالح قانون 

  ؟١١عادي در اين زمينه به كار نبسته است
امور ملي و محلي مي توان گفت كه گرچه قراردادن مرز در مورد چالش عدم تفكيك  .3.2.3

تقسيم امور به ملي و محلي، امري نظري بوده و مرز «بين امور مذكور چندان كار ساده اي نيست و 
لكن پيشنهاد مي گردد مجلس  ،)51 ،1384طباطبائي مؤتمني،» ( مشخص بين آنها وجود ندارد.
ري بر اين مبنا تصميم گي و ا از امور محلي تفكيك نمودهامور ملي ر ،شوراي اسالمي با وضع قانوني

در امور محلي را به شوراهاي اسالمي واگذار كند. اين امر عالوه بر اينكه باعث تعيين محدوده 
اختيارات ذاتي شوراها و دولت مي شود، كه هر گونه شك و ترديد در اين زمينه را مرتفع نموده، 

ي دولتي و شوراها جلوگيري مي نمايد. در اين قسمت به مصاديقي هاگانروانگهي از تداخل وظايف ا
هاي آنها در ميان شوراهاي كه صالحيت ،از وظايف و اختيارات مرتبط با شوراهاي شهر و استان

  شود:اشاره مي ،اسالمي به نظر مي رسد گسترده تر باشد
                                                            

. اين رخوت و سستي در كار قانونگذاري حكايت از عدم توجه و اعتقاد به شوراهاي اسالمي داشته است. 11
اسالمي معتقدند كه شوراهاي اسالمي در اين راستا بايد به اين باور برسيم كه نهادهايي مانند مجلس شوراي 

عمالً بود و نبودشان خللي در اداره و پيشبرد امور كشور ايجاد نمي كند و بر اين پايه، شوراهاي اسالمي عمالً 
  نقش مؤثري را در كشور نمي توانند ايفا نمايند.» دكور«به صورت 
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عمومي، ساخت  امور پيشنهادي براي تصميم گيري شوراي اسالمي شهر: حمل و نقل الف)
، آب وبرق، مخابرات شهري، ١٢آموزش ابتدايي و ساز شهري، ايجاد خيابان و معابر عمومي،

  .غيره هاي فرهنگي و هنري، محيط زيست شهري ومجتمع
امور پيشنهادي در جهت تصميم گيري شوراي اسالمي استان: تحصيالت عالي و  ب)

ها و حمل و نقل حمل و نقل بين شهري، فرودگاههاي بين شهري، ها و بزرگراهها، جادهدانشگاه
  بنادر و حمل و نقل دريايي و غيره ريلي،

در مورد واگذاري كار تعيين تعرفه آب به شوراهاي اسالمي  ، توضيحاتي در زيرنمونهبراي 
  .شودميارائه و اجراي طرح مسكن مهر در سال هاي اخير 

ي اسالمي موجب منطقي شدن قيمت آب يقيناً واگذاري تعيين تعرفه هاي آب به شوراها
زمينه  در .شود؛ توضيح آنكه شرايط انتقال آب و وضعيت جغرافيايي مناطق كشور مختلف استمي

 آبرا كه چ ،انتقال آب مي توان گفت كه شرايط انتقال آب به نقاط شهري و روستايي متفاوت است
تأمين مي شود و حتي آب شربي كه  هابرخي مناطق از چاه آببرخي شهرها و روستاها از سدها و 

ط هر بنابراين بايد متناسب با شراي. براي مشتركان تأمين مي شود، از لحاظ كيفيت متفاوت است
وقتي تأمين آب براي مناطق مختلف با كيفيت متفاوت و  ،از اين جهت. منطقه، نرخ آب تعيين شود

  .با شرايط مختلفي همراه است نبايد قيمت آب يكسان باشد
توان گفت كه شكل مسكن، متراژ، هاي اخير نيز مير مورد اجراي طرح مسكن مهر در سالد

در ديگر شهرها نظير بندر عباس نيز  ،همان گونه كه در تهران اجرا شد ،مصالح و ساير موارد مرتبط
اي راج. در حالي كه نيازها، مقتضيات و شرايط اين دو شهر با هم تفاوت اساسي دارند آمددراجرا  به

طرح مذكور نيز بايستي به شوراهاي اسالمي داده مي شد چرا كه شوراهاي مذكور اطالعات بيشتري 

                                                            

شوراهاي استان و عالي  تحصيلي داخل در صالحيت گيري در خصوص آموزش مقاطع ديگر. تصميم12

  هاست.استان
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به همين دليل طرح هايي از اين دست را به نحو بهتري اجرا  و در مورد نيازهاي منطقه خود داشته
 . كنندمي

است  شده دركشورهاي ديگر نيز وظايف و اختيارات فوق كمابيش به نهادهاي محلي سپرده«
مثالً در انگلستان شوراهاي شهرستان خدمات اجتماعي، تحصيالت، حمل و نقل، بزرگراه ها و ... را 

بهداشت محيط و استانداردهاي  به عهده دارند. شوراهاي بخش نيز در خصوص ساخت و ساز،
 )Sharland,2006, 3( »تجاري مسئوليت دارند.

 ،ندرايي هستجكه فاقد نهاد ا ،راي اسالمي استاننكته ديگر آنكه درمورد شوراهايي مانند شو
شوراي استان و... انجام برگزيده پيشنهاد مي شود كه اجراي تصميمات و اداره امور توسط افراد 

شوراهاي منطقه اي (استان و....) مديراني متخصص را جهت انجام تصميمات ، شود؛ به عبارت ديگر
  بر كار آنها نظارت مي كنند.و اداره امور انتخاب نموده، در عين حال 

درمورد چالش انتخاب شهردار و اختالف بين مقامات دولتي و شوراي شهر در اين  .3.2.4
در صورت اعتراض مقامات  ،زمينه پيشنهاد مي گردد كه جهت حفظ استقالل عمل شوراهاي شهر

ين در نمايد. ادولتي به شهردار منتخب، دادگستري محل به موضوع رسيدگي و حكم مربوط را صا
  امر شائبه طرفداري نهاد حل و فصل كننده اختالف را از مقامات دولتي از بين مي برد.

اي درمورد چالش اختيارات و استقالل عمل ضعيف شوراها در رابطه با دولت، چاره. 3.2.5
 تبديلجز لزوم تغيير رويكرد مجلس شوراي اسالمي جهت اصالح قانون شوراها در اين زمينه و 

نظارت حكومت و قوه اجرايي بر « همچنين. ثير گذار نيستأت نمودن شوراها به عنوان نهادي فعال و
رش سلسله نگ. ها، تصميمات و مصوبات شوراها بايد از منظر قانوني باشد نه سلسله مراتبيفعاليت

درت از اختيار و ق و ههاي دولتي و تابع دولت نمودمراتبي به نهادهاي محلي، آنها را تبديل به سازمان
  ).41، 1394 ،و همكاران الهويردي زاده(.» گيري آنها كاسته مي شودتصميم
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  گيرينتيجه
شوراهاي اسالمي شهر و روستا به رغم برخورداري از قوانين متعدد قبل و بعد از انقالب 

همواره داراي ضعف ها و كاستي هايي بوده اند. گر چه موانع غير حقوقي زيادي بر سر راه  ،اسالمي
قرار داشته و پيشرفت اين نهاد را با كندي مواجه نموده اند، اما آنچه در اين آنها موفقيت و كاميابي 

المي سمقاله مورد بررسي قرار گرفته است، چالش ها و موانع حقوقي صالحيتي فراروي شوراهاي ا
ترين موضوعي كه در حال حاضر در مورد شوراهاي اسالمي بايد به آن به نظر مي رسد حياتي است.

  ها و انتخاب راهكارهاي مناسب براي مقابله با آنهاست. پرداخت، شناخت چالش
ترين مانع حقوقي پيش روي شوراها از حيث صالحيتي، طرز تلقي و برداشت از اصول مهم

و » نظارت«و » اداره امور«جايي كه در تقابل وظايف و اختيارات  ؛به آنهاست قانون اساسي راجع
وظيفه و اختيار اخير را براي شوراها در نظر گرفته اند و همين برداشت از قانون اساسي به قوانين 
عادي شوراها نيز سرايت نموده است. اين مانع در كنار موانع ديگر باعث شده كه شوراهاي اسالمي 

  ان از نظر كاركردي با موانعي مواجه باشند.در اير
 هاي شوراها بايستي از همان آغاز يعني قانون اساسي اقدام نمود.رفت از چالشبراي برون

اصالح قانون اساسي يا بيان تفسيري متفاوت از اصول شوراها در قانون اساسي توسط شوراي نگهبان 
ق مجلس شوراي اسالمي به طري ،باشد. پس از آنله ئمي تواند راهگشاترين وسيله براي حل اين مس

مستقيم و يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند قوانين اصالحي الزم را در راستاي 
افزايش اختيارات شوراها  وضع نمايد. به هر حال، از ديدگاه نگارنده تغيير رويكرد قانون اساسي و 

يات و شرايط فعلي كشور(حجيم شدن وظايف دولت و قوانين عادي در اين زمينه با توجه به مقتض
و ...) امري ضروري است تا در راستاي آن بتوان قسمت اعظم ١٣ازدياد مشكالت و نيازهاي مردم

  مشكالت را در قالب اداره امور توسط شوراهاي اسالمي برطرف نمود.

                                                            
اي هبه گون. پيچيدگي و فراواني امور درسطوح ملي و محلي باعث ايجاد مشكالت در اداره امور شده است 13

اين امر دركشورهاي با وسعت زياد و پرجمعيت به . ها توان انجام وظايف در سطح محلي را ندارندكه دولت
  ولتدتواند توسط مي ،حتي امور محلي ،كوچك كه امور آن يك كشور درگفتني است  .وضوح ديده مي شود
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Abstract 
The history of local institutions in Iranian system of law is long in terms of 

having rules and regulations. However, achieving the desired goal has always 
faced various historical, political, cultural, economic and social barriers and 
obstacles. In the meantime, legal qualification (duties and authorities) barriers 
facing Islamic councils can be separately studied from the standpoint of different 
laws. The inherent contradiction of the principles of the Constitution in this 
regard, lack of having sufficient duties and authorities of councils and lack of 
separation of national and local affairs in ordinary law are among the most 
significant qualification obstacles facing urban and rural Islamic councils in 
Islamic Republic of Iran. In this respect, it seems necessary for the Guardian 
Council to provide a different interpretation of the Constitution befitting the 
status and dignity of Islamic councils and to employ the current capacities of 
councils as well as Legislature to have its efforts in enactment of appropriate 
laws. 
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