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شوراهاي اسالمي در ايران و راهكارهاي و تشكيالتي موانع ساختاري 

  رفع اين موانع
  ٣، مرتضي طبيبي∗٢، محمد كاظم عمادزاده1محمدرضا معين فرد

7/12/1397                    24/4/1398  

  چكيده
شوراهاي باالدست از جمله نهادهاي اساسي خاص در نظام شوراهاي اسالمي شهر و روستا و 

رغم يعل. اندشدهآيند كه بر مبناي نظام عدم تمركز اداري تشكيل يمشمار  بهجمهوري اسالمي ايران 
و  هافرصتبا وجود  و اندشدهاي كه قوانين اساسي و عادي براي اين شوراها قائل يژهواهميت 

ي نوپا در انجام وظايف و اختيارات خود، شوراهاي مذكور با مشكالت هاي قانونيِ اين نهادهايتظرف
. در اين ميان، موانع حقوقي شوراها از نظر ساختار و تشكيالت، اندبودههاي متعددي مواجه يبآسو 

ي جداگانه است. تعارض اصول قانون اساسي در خصوص ساختار و جايگاه شوراهاي بررسقابل
ترين موانع ياساسالزم براي يك نهاد محلي در قوانين عادي، از جمله  نشدن خصايصيدهداسالمي و 

شوند. لذا ارائه نظر تفسيري توسط شوراي نگهبان يمساختاري پيش روي شوراهاي اسالمي محسوب 
گيري و ادارة امور محلي به شوراها، استفاده از يمتصماز اصول قانون اساسي در راستاي واگذاري 

وجود شوراها و تالش مجلس شوراي اسالمي در وضع قوانين مناسب در راستاي هاي حقوقي ميتظرف
  تقويت جايگاه شوراها ضروري است.

  : شوراهاي اسالمي، شخصيت حقوقي، عدم تمركز اداري، موانع ساختاري شوراهاي كليديهاواژه
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  مقدمه
ي مختلف حسب قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات هاردهشوراهاي اسالمي در 

تشكيل شدند. از نظر ساختاري، شوراهاي  1375وراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب ش

يكي از نهادهاي اساسي خاص و در ساختار اداري از  عنوانبهاسالمي در نظام حقوقي ايران 

 ياساسشوند كه با اختصاص اصول متعدد در قانون يممصاديق عدم تمركز اداري محسوب 

اي در يژهو) و برخورداري از قوانين متعدد، داراي جايگاه و اهميت 106تا  100و  7، 6اصول (

  باشند.يمنظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران 

برخورداري از قوانين متعدد، همواره داراي  رغمبهشوراهاي اسالمي شهر و روستا 

تشكيالتي  و موانع حقوقي ساختاري و هاچالش. در اين مقاله، اندبودههايي يكاستو  هاضعف

ين موضوعِ حال حاضر شوراهاي اسالمي شناخت ترمهمفراروي اين شوراها بررسي شد، چراكه 

 طرحقابلي هاپرسش. در اين زمينه، هاستآنو ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع  هاچالش

يي در هاچالش؟ چه اندكدامعبارت است از: موانع ساختاري پيش روي شوراها در قانون اساسي 

 ي مذكورهاچالشي رفع هاراهقوانين عادي از حيث ساختاري فراروي شوراها وجود دارد؟ 

، سپس موانع ساختاري شد الزم براي نهادهاي محلي بيان هاييژگيوابتدا  ؟ در اين راستااندكدام

ارائه هايي براي رفع موانع مذكور كارراهدرنهايت، و  گرديدشوراهاي اسالمي در قوانين بررسي 

  .شد

  

  4هاي الزم براي نهادهاي محلييژگيو. 1
 عنوانبهبراي آنكه نهادهاي منتخب محلي همچون شوراهاي اسالمي از حيث ساختاري 

  باشند: زير هاييژگيو داراي نهاد محلي شناخته شوند بايد

                                                                                                                                  

شخصيت حقوقي و (هاي نهادهاي محلي وگيري از اطناب كالم، از بحث مفصل راجع به ويژگيبراي جل 4.
  .خودداري شد) عدم تمركز اداري
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  5. دارا بودن شخصيت حقوقي1.1

سايي اشخاص حقوقي همچون شوراها براي داشتن شخصيت حقوقي، نيازمند شنا

قانون، شخصيت حقوقي نهاد محلي را به  موجببه؛ لذا مقنن بايستي در اين زمينه گذارندقانون

  دارا بودن شخصيت حقوقي آثار زير را به دنبال دارد:«رسميت شناسد. 

  گيرييمتصماستقالل  -

  استقالل مالي -

وي اقامه دعوا  عليه اشخاص ديگر يا ديگران عليه توانديماستقالل حقوقي: شخص حقوقي  -

  كنند.

، 1390(طباطبائي مؤتمني، » .دشخص حقوقي تابع دولت مركزي نيستناستقالل سازماني: كاركنان  -

81-80(.  

  6. عدم تمركز اداري1.2

امور شده  ادارةالت در كجاد مشيباعث ا يو محل يامور در سطوح مل يو فراوان يدگيچيپ

 يشورهاكن امر در يا. را ندارند يف در سطح محليتوان انجام وظا هادولت كهياگونهبه است

  .شوديمده يد وضوحبهت يو پرجمع وسيع

 يزكتوسط دولت مر توانديم يامور محل يامور آن حت ادارةه ك كوچكشور ك يك در

 يموقع يمحل ينهادها كمكبه  يزكاز دولت مرين. ندارد يلزوم يمحل يل نهادهاكيانجام شود تش

ف يافزايش وظا يوانگه .)Jackson,1951,11» (.اد باشديشور زكآن ت و وسعت يه جمعكاست 

و  هاسازماناز آنها به  يقسمت ادارةسپردن  يجه،درنتف و يانجام وظا ييباعث عدم توانا هادولت

ف يش وظايباعث افزا يزكف دولت مرياد وظايازد« ياني واضح،ب به ؛شده است يمحل ينهادها

 سازنديمز خارج كامور را از صورت متمر ادارةه كبزرگ  يهاتشركهمانند  گردد.يمآن  يادار

                                                                                                                                  
5. Legal Entity 

6. Administrative Decentralization 
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» .نمايديماعطا  يمحل يش را به سطوح مختلف نهادهايارات خوياز اخت ياريز بسين يزكدولت مر

)Owens and Panella, 1991, 59(.  

 مصداقي از عدم تمركز اداري باشند. عدم تمركز اداري عبارت دنهادهاي محلي بايلذا 

نهادهاي مذكور در  ،انجام امور محلي توسط نهادهاي منتخب محلي. در اين روش :ست ازا

و تصميمات  گيرييمتصمدولت مركزي، راجع به امور محلي  شدةيضتفومحدوده اختيارات 

ست كه دولت مركزي در ا . اعمال سيستم عدم تمركز مستلزم آنكننديماخذشده را در محل اجرا 

هاي در امور محلي و اجراي تصميمات مربوط را به نهاد گيرييمتصمي، قالب قوانين اساسي و عاد

 را امور ملي باموظف است مرزهاي امور محلي  گذارقانون باره،يندرامحلي واگذار نمايد. 

  امور را معين سازد. گونهينامشخص و ضمانت اجراي عدم رعايت مرزهاي 

  

  . ابهامات و موانع ساختاري شوراهاي اسالمي2
مختلف  يهاردهبه لحاظ  ،تار و تشكيالت شوراهاي اسالمي از بدو ايجاد تاكنونساخ

منحصراً با  ،اگرچه در اوايل انقالب اسالمي كهينحوبهداشته است  تكاملروبهروندي  ،شورايي

به  1377از  يژهوبه ،تشكيل شوراهاي روستايي مواجه بوديم، اما پس از گذشت دو دهه از انقالب

تشكيل  رغميعل. يمابوده هااستانمختلف شورايي تا سطح شوراي عالي  يهاردهايجاد شاهد  ،بعد

با  ،از نظر ساختاري متأثر از قوانين اساسي و عادي نهادهااين شوراهاي اسالمي بدين شكل، 

  .اندبوده روروبهبه شرح زير و موانعي  هايبآس

  . موانع ساختاري در قانون اساسي2.1

سي در خصوص ساختار و جايگاه شوراهاي اسالمي با يكديگر تناقض اصول قانون اسا

گيري و ادارة يمتصم در اصول ششم و هفتم قانون اساسي، شوراهاي اسالمي را كهيدرحالدارند. 

، 1386آقايي طوق، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي قرار داده ( 7سطحهمامور كشور 
                                                                                                                                  

رك: صورت مشروح مذاكرات (رسد با توجه به مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به نظر مي7. 
كه نشان از اهميت جايگاه شوراها نزد  )992تا  989، 1364سي نهايي قانون اساسي، ج دوم، مجلس برر
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امور قلمداد  ادارةناظر بر  عنوانبهشوراهاي اسالمي را قانون اساسي،  يكصدمولي اصل  ،)128

به فقدان جايگاه مناسب شوراها در ارتباط با  ،اصل يكصد و سوم مطالعةكرده است. نهايتاً اينكه با 

  .شويميمو مقامات دولتي مواجه  هاارگان

  الف) اتكاي ادارة امور بر انتخابات

جمله انتخاب اعضاي شوراهاي اسالمي در اصل  امور كشور بر آراي عمومي از ادارةاتكاي 

  ششم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصريح گرديده است.

رياست جمهوري و مجلس  سطحهمشوراهاي اسالمي  ،در اين اصل شد،كه بيان  طورهمان

و اين امر نشان از جايگاه واالي نهاد مذكور در قانون اساسي  اندشدهشوراي اسالمي محسوب 

  رد.دا

  كنندهادارهگير و شورا؛ نهادي تصميم ب)

به  هستند كنندهادارهو  گيرندهيمتصمي هايشوراهاي اسالمي نهاد ،در اصل هفتم قانون اساسي

) مانند استان، شهرستان، شهر و روستا( ينمعكه براي محدوده جغرافيايي مشخص و  ترتيباين 

توسط نيروهاي اجرايي شوراها  ،حدوده جغرافياييو مصوبات آنها در همان م كنندمي گيرييمتصم

  .شوديماجرا 

  ج) نظارت بر ادارة امور

امور محلي توسط شوراهاي اسالمي در اصل يكصدم قانون اساسي تصريح  ادارةنظارت بر 

ناظر بر ادارات دولت مركزي، اعمال  عنوانبه ،شده است به ترتيبي كه شوراهاي اسالمي

  .كننديمصد اداري را ر يهاسازمان

                                                                                                                                  

كننده (اصول ششم و هفتم) و فصلي اعضاي اين مجلس داشته و اختصاص دو اصل از اصول كلي و تعيين
ك: فرمان ر(اندركاران نظام جداگانه (فصل هفتم) به شوراها در قانون اساسي و منزلت اين نهاد نزد دست

تشكيل فوري و بالفاصله شوراهاي  نامه اجرايي شوراها وامام خميني مبني بر تسريع در تصويب آيين
سطح بودن شوراهاي اسالمي با قواي خطاب به شوراي انقالب اسالمي) هم 9/2/1358اسالمي مورخ 

  مجريه و مقننه از نظر جايگاه نهادي در قانون اساسي امري خالف انتظار نباشد.
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كه چرا بريم،يمپي  ذكرشدهبه مغايرت اصول  ،پس از مالحظه و بررسي مطالب فوق 

تصميمات و  كنندةيينتعي هاقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصول كلي، شوراها را نهاد

  ي نظارتي معرفي كرده است.هانهاد ،در اصول مربوط به فصل شوراها

  شوراهاد) الزام به رعايت تصميمات 

استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير : «دارديممقرر  اصل يكصد و سوم قانون اساسي

ت يدر حدود اختيارات شوراها ملزم به رعا شونديممقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين 

تصميمات شوراها را رعايت  اندملزممقامات منتصب از طرف دولت  . لذا»تصميمات آنها هستند

  . كنند

كه آيا مقامات دولتي مذكور در اصل فوق  آن است شودميسؤالي كه در اينجا مطرح 

مكلف به اجراي مصوبات و تصميمات شوراها هستند يا خير؟ چالشي كه در اينجا وجود دارد، در 

مفهومي دوپهلو دارد بدين معنا كه مقامات دولتي » رعايت« است.» 8رعايت«خصوص معناي كلمه 

را  آنهاشوراها مخالفت نكنند يا اينكه عالوه بر عدم مخالفت با تصميمات،  تصميمات با تواننديم

كه كلمه  كردندبيان  ياعدهنمايند. در مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي » ٩اجرا«نيز 

قانون  يينها يصورت مشروح مذاكرات مجلس بررس( آورده شود» رعايت«بعد از كلمه » اجرا«

ن پيشنهاد به تصويب نرسيد. ترديد در معناي كلمه يولي ا ؛)999، 1364 وم،جلد د ،ياساس

 دهديمدولتي سوق  يهادستگاهما را به فقدان جايگاه مناسب نهاد شورا در ميان » رعايت«

. اين امر نمايديمكه دولت را مخير بين عدم مخالفت و اجراي تصميمات شوراها  ترتيبينابه

عدم اجراي تصميمات شوراها  يااجرا روابط ميان شوراها و دولت بر سر باعث تشنج در  يتدرنها

مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي استنباط مشروح كه از  طورهمان .)1000 ،(همانگردد يم

علت تدوين اصل فوق اين بود كه مقامات حكومت مركزي مستقر در محل را در برابر  شود،يم

و اهتمام بر اين بود كه شوراها را نهادهايي مستقل و جدا از  دكنتصميمات شوراهاي محلي مطيع 

                                                                                                                                  
8. Consideration 

9  . Enforcement 
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نشان دهد و  - دارند گيرييمتصمصالحيت  ،كه در قلمرو جغرافيايي معين - مقامات دولت مركزي

اين ديگر اينكه در قلمرو مذكور مقامات مركزي در محل بايد از تصميمات آنها پيروي كنند. اما 

مقامات مركزي مستقر در محل صرفاً  ،تصويب شد كه در آن يزبرانگفاختالمبهم و  ياگونهبهاصل 

كه اقدامات مقامات مركزي در محل در حدي  ملزم به رعايت تصميمات شوراها باشند بدان معنا

كه مخالفتي با تصميمات شوراها نداشته باشد كفايت نموده و الزامي به اجراي تصميمات شوراها 

  توسط مقامات مذكور نيست.

  . موانع ساختاري در قوانين عادي2.2

  از: اندعبارتموانع و ابهامات ساختاري شوراهاي اسالمي در قوانين عادي 

براي شوراهاي اسالمي  ،قوانين عادي شوراها با تأسي از اصل يكصدم قانون اساسيالف) 

راهاي اسالمي وظايف و اختيارات شو مطالعةنيستند. اين امر با  قائل» امور محلي كنندةاداره«نقش 

همچون  10يكه وظايف و اختياراتد گفت باي ،. در اين خصوصخورديمدر قوانين عادي به چشم 

ن اجرايي همكاري با مسئوال بررسي و شناخت كمبودها، نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا،

 ،دهاي محلينها هاييژگيويكي از  عنوانبه ،»عدم تمركز اداري«مختلف و ... ما را به  هايينهزمدر 

  .سازدينمرهنمون 

، 136111قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري مصوب  17ماده  موجببه ) گرچهب

حق اقامه «ولي داشتن شخصيت حقوقي منحصراً در  ،شوراها داراي شخصيت حقوقي هستند
                                                                                                                                  

  .مقرر گرديده است 1375 وظايف و اختيارات شوراها در فصل سوم قانون شوراها مصوب .10
از اين ( 1375در قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب 11. 

تي اعمال شده است كه آخرين آنها هاي مختلف، تغييرات و اصالحادر سال) به بعد قانون شوراها
اي از مقرر گرديده است: قانون اصالح پاره 1396قانون اصالحي  108گردد. در ماده برمي 20/4/1396به

و قانون اصالح قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي  1361مواد قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي مصوب 
الحاقات بعدي آنها به استثناي موارد زير نسخ آن و اصالحات و  1369و اصالحات مصوب  1365مصوب 

  گردند:مي
  1361مصوب  20و  18، 17، 14، 11الف) مواد 
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ان كه در قسمت آخر ماده مذكور بي(»دعوي عليه اشخاص و دفاع در مقابل دعاوي آنان عليه شورا

بلكه داشتن شخصيت حقوقي مستلزم مواردي مانند استقالل شوراها  گردد،ينمخالصه  )شده است

اساساً شوراها در كشور ما به لحاظ مالي وابسته به شهرداري يا دولت هستند.  آنكهحال هستنيز 

 قانون تشكيالت 22 براي شوراها شخصيت حقوقي قائل بود. مؤيد اين مطلب ماده توانينملذا 

و  زكاتبودجه شوراها از طريق « :دارديماست كه مقرر  1361 شوراهاي اسالمي كشوري مصوب

وضع  شدهارائهدرآمدهاي محلي و در صورت لزوم از طريق عوارضي كه در مقابل خدمات 

مالحظه .» شوديم جبران ....دولتي يهاكمكتأمين خواهد شد و كمبودهاي آن از راه  گردديم

 يها(كمك يدارپاو ) زكاتعوارض شهرداري و (جه شوراها به منابع ناپايدار كه بود گردديم

قانون ماليات بر  از سويي، 12.وابسته است) دولتي مقرر در قانون بودجه ساالنه كل كشور

وضع عوارض توسط شوراهاي اسالمي را بر مواردي كه در آن قانون،  1387 مصوب افزودةارزش

مالي ديگري براي  و اين نيز خود محدوديت 14م كرده استممنوع اعال 13تعيين تكليف شده

تعيين  افزودهارزشقانون ماليات بر  موجببهعوارض بر مواردي كه  وضعدر صورت  .ستشوراها

  15.در ديوان عدالت اداري است ابطالقابلتكليف شده، مصوبات شوراها 

                                                                                                                                  

  1365مصوب  74و  73، 55، 45، 41ب) مواد 
شود كه قوانين ديگر شوراها از جمله قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي مصوب به اين ترتيب، مالحظه مي

  اصالحات بعدي به قوت خود باقي است.با  1375و قانون شوراها مصوب  1361
رستمي و حسيني پور : ك.براي مطالعه بيشتر در اين باره و نوسان تأمين بودجه ساالنه شوراها ر 12.

 )55 ،1392اردكاني (

مشخص  1387افزوده مصوب به بعد قانون ماليات بر ارزش 38عوارض كاالها و خدمات در ماده  .13
  گرديده است.

 افزودهون ماليات بر ارزشقان 50ماده  .14

. گفتني است كه مصوبات شوراهاي اسالمي در خصوص وضع عوارض بر مواردي كه در قانون ماليات 15
توان به افزوده تعيين تكليف نشده توسط ديوان عدالت اداري ابطال نگرديده است. در اين زمينه ميبر ارزش

اشاره نمود كه  1/3/1397مورخ  355ماره دادنامه رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به ش
... وضع عوارض محلي جديد توسط شوراهاي اسالمي كه تكليف آنها در «در اين رأي مقرر شده است: 
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 يآرا از هاي اسالميعمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبات شورا هيئت يآرا

به رأي وحدت  توانيمبراي نمونه  ؛ 16مصوبات شوراها بسيار زيادتر است ييدتأ در هيئتاين 

قانون ماليات بر  50 مطابق ماده« :استناد نمود 17عمومي ديوان عدالت اداري هيئترويه 

وليدي و نيز برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كاالهاي وارداتي و ت افزودهارزش

ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري 

عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراهاي اسالمي شهرها و ساير مراجع ممنوع 

برقراري و دريافت عوارض ديگر از  يادشدهقانون  52 ماده موجببهاعالم شده است و 

بنا به مراتب مصوبه . خدمات ممنوع است كنندگانارائهكاالها و  واردكنندگانيدكنندگان و تول

 %5 شوراي اسالمي شهر قزوين در قسمت مورد شكايت مبني بر اخذ 14/11/1389-583 شماره

كه از مصاديق ارائه خدمات است و اخذ عوارض از آن ممنوع است،  هايشگاهنماكليه  يتبلبهاي 

 ماده 1 و به استناد بند شوديمو خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده  خالف قانون

 .»شوديمابطال  1392 قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 88 و ماده 12

عالوه بر اين، موارد زير گوياي عدم استقالل شوراها در برابر دولت و فقدان جايگاه مناسب آنها 

  :ستشخصيت حقوقي شوراها فقدان يجه،درنتر كشور و در ساختا

                                                                                                                                  

توان رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان يا مي». افزوده مشخص نشده مجاز استقانون ماليات بر ارزش
را ذكر نمود كه در خصوص درخواست ابطال  19/11/1395مورخ  1237عدالت اداري به شماره دادنامه 

مصوبه شوراي مذكور صرفاً ناظر بر «مصوبه شوراي اسالمي چهاردانگه، هيئت مذكور مقرر نمود كه 
؛ لذا مصوبه »عوارض قانوني بوده است كه هنگام صدور پروانه ساختمان، متقاضيان پروانه بايد بپردازند

  ت.مذكور مغاير قانون نيس
در  1395رأي صادرة هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در سال  40براي مثال از مجموع تقريبي  .16

رأي در ارتباط با ابطال مصوبات شوراها و  38خصوص موضوع تصويب عوارض توسط شوراهاي اسالمي، 
  ).1397هش، ديوان عدالت اداري، معاونت حقوقي، پيشگيري و پژو( رأي در تأييد مصوبات شوراها بود 2

 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 3/11/1393 مورخ 1848 رأي شماره. 17
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مقامات  در صورت دعوت شوراها از ،1375قانون شوراها مصوب  13. به موجب ماده 1

ن اجرايي، مقامات مذكور در فرماندار، استاندار و ساير مسئوالدولت مركزي مانند بخشدار، 

مقامات  مكلف نمودناز  گذارونقانقانوني،  رةدر اين مقر 18نمود. خواهندجلسات شورا شركت 

ماده  2به موجب تبصره  آنكهحالدولت مركزي به شركت در جلسات شورا احتراز نموده است، 

جلسه به درخواست وزير كشور، موظف به تشكيل  هااستانهمان قانون، شوراي عالي  14

فقدان جايگاه مناسب  بر عدم استقالل شوراها در برابر دولت و ايينهقر. اين امر است العادهفوق

  .استآنها در ساختار كشور 

روستا  يكي از وظايف و اختيارات شوراي 1375قانون شوراها مصوب  76ماده » د«. بند 2

 عنوانبهعنوان نموده است. اين امر استقالل شوراها را » دولت هايياستستبيين و توجيه «را 

 ا،يمسعودن( كنديمابزاري از شوراها را هموار  راه استفاده و دارخدشهنهادي مدني در مقابل دولت 

1384 ،131(.  

عدم تشكيل شوراهاي « توانيمساختاري شوراها در قوانين عادي را  يهاچالشاز  ج)

كه اين جزء از  جهتازآن) 98، 1386، ويسي و حافظ نيا(» دانست 1375 محله در قانون شوراهاي

اي شهر در قانون مذكور در نظر گرفته نشده و ساختار شور يريگشكلتقسيمات كشوري در 

به ترتيبي كه مقرر  شناسديمشوراهاي محل را به رسميت  ،است. قانون اساسي در اصل هفتم

مجلس شوراي اسالمي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و : شوراها.... «: دارديم

گرچه شوراي محل در فصل اختصاصي ». رندامور كشو ادارةو  گيرييمتصمنظاير اينها از اركان 

يكي از  عنوانبهولي در اصل هفتم  نشده،بينييشپ) 106تا  100شوراها در قانون اساسي (اصل 

  قانون اساسي تصريح شده است. كنندةيينتعاصول كلي و 

نيز به تأسي از اصل هفتم قانون اساسي، تشكيل شوراي شهرها  )1361( در قانون شوراها
                                                                                                                                  

باشد. اين استنباط در مقايسه  »الزام«مطلقاً داراي بار معنايي  »شركت خواهند نمود«رسد قيد به نظر نمي .18
ر كشور ملزم به ها به درخواست وزيشود؛ جايي كه شوراي عالي استانبا روي ديگر قضيه بيشتر نمايان مي

  تشكيل جلسه هستند.
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پيش بيني شده بود كه ابتدا شوراي محله، سپس از ميان شوراهاي  گونهيناظ ساختاري از لحا

نظام كنوني شوراي . گرفتيمو نهايتاً شوراي شهر شكل  شديمشوراي منطقه تشكيل  ،محالت

ها و نيازهاي شهر به مردمي در شهرها و نيز امكان انتقال خواست يهامشاركت توسعةشهر امكان 

  .كندينمفراهم منتخبان را 

به رسميت شناخته شده و  »محل« شوراي ،در اصل هفتم قانون اساسي ينكها با ،هرحالبه

، در قانون كرده استواحد شهري معرفي  ينتركوچكرا  »محله« قانون تقسيمات كشوري نيز

راجع به چگونگي برگزاري انتخابات و يا وظايف و  يامقررههيچ  ،1375 شوراها مصوب

 .شوراي محله وجود ندارد و لذا اين جزء از تقسيمات كشوري ناديده گرفته شده است اختيارات

اعتراضات گسترده  ةواسطبهساختاري شوراها تزلزل جايگاه شوراها  يهاچالشيكي از  د)

توضيح اينكه . ستبه شوراها از جهت ابطال مصوبات، انحالل و سلب عضويت اعضاي شوراها

، شوراهاي مافوق، مقامات دولتي در محل و )1375( شوراها قانون 90ه ماد 2 و 1 يهاتبصرهطبق 

و  كننددر مورد ابطال مصوبات شوراها اقدام  تواننديماشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي 

در مورد ابطال مصوبات، انحالل و  توانديموزارت كشور  ،قانون همان 89 ماده 2 حسب تبصره

مقررات موجب تزلزل و عدم  گونهينا«ورد اقدام نمايد. سلب عضويت اعضاي شوراها حسب م

بدين شرح كه گستردگي  )1393،130امامي، استوارسنگري،( »گردديم آنهاثبات شوراها و جايگاه 

و فارغ از  نفسهيف، كنندهاعتراضدامنه اعتراضات به شوراهاي اسالمي از حيث تعدد اشخاص 

را از  يجمعدستهآن فشار افكار عمومي، روحيه كار  تبعبهبودن اعتراض و  يرموجهغموجه يا 

  19.كنديمجايگاه شورا را متزلزل  ويك نهاد سلب  عنوانبهاعضاي شورا و مجموعه شورا 
                                                                                                                                  

طور كه شوند همانممكن است گفته شود كه اگر شوراها خالف قانون اقدامي نكنند اين امور واقع نمي .19
اگر دولت مقررات مغاير قانون تصويب نكند ابطال مصوبات كم خواهد شد يا اگر كارمندان تخلف نكنند 

بايد گفت كه در اينجا، محور بحث، حدود كمي اعتراضات و آثار محكوم به اخراج يا انفصال نخواهند شد. 
و تبعات ناشي از آن بر نهاد معترض عنه است. در مورد دولت و كارمندان آن دامنه اعتراضات به وسعت 

  شوراهاي اسالمي نيست.
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محلي  يرمتمركزغاصوالً نهادهاي . شوراهاست 20چالش ديگر در خصوص مرجع انحالله) 

انين اساسي و عادي اقدام نمايند بايستي در محدوده اصول مقرر در قو 21يموميتيقبر اساس نظارت 

موجبات انحالل گردد و تلقي ميوگرنه خروج از حدود مقرر، انحراف از وظايف و اختيارات 

بحث مرجع تشخيص انحراف و انحالل نهادهاي محلي  ،در اينجا. كنديمفراهم را نهادهاي مذكور 

ف عدم تمركز در كه شدت و ضع شوديماهميت اين بحث زماني آشكارتر . شوديممطرح 

مسلماً هر چه مرجع انحالل از حيث . شناسنديمكشورها را با معيار ماهيت چنين مرجعي 

. و برعكس شوديماز شدت عدم تمركز كاسته  ،تركيب دولتي بيشتري داشته باشد ،ساختاري

 حل اختالف مركزي و استان واگذار شده هاييئتهبه  )1375( انحالل شوراها در قانون شوراها

مذكور با تركيبي  هاييئته يلهوسبهرسيدگي به انحرافات شوراها و انحالل آنها  22.است

صورت مشروح مذاكرات ( و با استقالل شوراها منافات دارد يستدولتي قابل توجيه ن - حكومتي

  .)31، 1375مجلس شوراي اسالمي،

در ماده  گذارنقانو. چالش ساختاري ديگر، جانشيني شوراهاي شهر پس از انحالل استو) 

وزير  ،ماده مذكور 1، استاندار را جانشين شوراي شهر و حسب تبصره )1375( قانون شوراها 99

ويژگي  برخالفاين امر . كشور را جانشين شوراي شهر تهران پس از انحالل معرفي نموده است

  .تمركززدايي نهادهاي محلي و مردمي بودن اين نهادهاست

توسط استاندار داراي تالي فاسد و تبعات منفي زيادي  چالش جانشيني شوراهاي شهر

 يك مقام دولتي در قالب مصوبه براي امور محلي گيرييمتصمتوان به مي جملهآن از كه  است

مطابق اين . است 23عمومي ديوان عدالت اداري هيئتمؤيد اين نظر، رأي وحدت رويه . اشاره كرد

تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و  1375 قانون شوراها 24 71 ماده 16 طبق بند« ،رأي
                                                                                                                                  
20. Dissolution 

 )245- 219، 1381هريسي نژاد (: ك.براي مطالعه نظارت قيموميتي بر نهادهاي محلي ر .21

  1375قانون شوراها  91ماده  .22
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 18/1/1387-11 رأي شماره .23

  .تغيير يافته است 80 اين ماده در اصالحات قانون شوراها به ماده .24
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قانون  8525 نيز تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراي شهر قلمداد شده و به موجب ماده

  .»مذكور در غياب شوراي شهر وظايف شوراي مزبور به استاندار مربوط محول گرديده است
  

  هاحلراه. 3

ت قوانين مرتبط با شوراهاي اسالمي از نظر راهكارهاي زير جهت برطرف شدن ابهاما

  است: طرحقابلساختاري 

 . راهكارها در خصوص ابهامات قانون اساسي3.1

براي تناقض اصول قانون اساسي و چالش اصل يكصد و سوم قانون  ،از نظر ساختاري

  شود:يمراهكارهاي زير پيشنهاد  ،اساسي

  الف) راهكار رفع تناقض اصول قانون اساسي

شوراي بازنگري قانون اساسي  ،قانون اساسي 177ا شايسته است كه مطابق اصل ،بتددر ا

مغايرت اصول اين قانون در زمينه تعارض جايگاه شوراهاي اسالمي را برطرف  شود تاتشكيل 

مردمي نظام جمهوري اسالمي ايران، براي شوراهاي اسالمي  يستأسكه با توجه به  ياگونهبهنمايد 

آن ز نظارت در نظر گرفته شود. مستفاد از مذاكرات اصل يكصدم قانون اساسي نيز نقشي واالتر ا

قلمداد نموده است نه » 26كنندهاداره«كه مجلس خبرگان قانون اساسي، شوراها را نهادي  است

  .»27ناظر«

  از: اندعبارتاز اين مذاكرات  برخي

بدانند در اياالت و  ندخواهيميكي از انواع حاكميت، حاكميت اداري است كه مردم « .1

بر سر اين است كه اين اختيار را چطور عمل بكنند...  مسئلهواليات اينها اختياراتشان چيست و 

                                                                                                                                  

  تغيير يافته است. 99اين ماده در اصالحات قانون شوراها به ماده  .25
26. Director 

27. Observer 
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 آنهااينها بدانند تا چه اندازه است.  خواهنديممقصد اختيارات در مورد حاكميت اداري است كه 

به خودش  واهدخيممجلس شوراي ملي و حكومت مركزي آن حاكميتي را كه  گوينديم

ما با منطقه خودمان و با  .ما را آزاد بگذارد مانديماختصاص بدهد تعيين كند و در آن چيزي كه 

بكنيم... مردم بايد  كارچه دانيميمروحيات خودمان آزادتر و با فرهنگ خودمان آشناتر هستيم و 

جش اين است كه اين را احساس كنند و بدانند كه اين حكومت ديگر حكومت سابق نيست و عال

و اختيارات اياالت و اختيارات مردم همه منطقه تعيين بشود البته اين اختيارات  هااستاناختيارات 

، مجلس بررسي نهايي قانون اساسي صورت مشروح مذاكرات» (شوراها تعيين بشود... يلهوسبهبايد 

  .)989 ،1364 جلد دوم،

ايالتي و  يهاانجمنراجع به  92و  91، 90ما در قانون اساسي سابق هم سه اصل « .2

اينكه استبداد بود ولي االن حكومت،  يبرا واليتي را داشتيم كه اين اصول اجرا نشد چرا اجرا نشد؟

مردم  حالتابهكمي فرصت و اختيار بدهيد و چون  ،حكومت جمهوري اسالمي است .... به اياالت

  .)990،همان(» دشان اداره كنند.مسائل را خو فرصت بدهيد و بگذاريد اندبودهمحروم 

 ييروزها باشد. يرنظكمشوراها دارند شايد  مسئلهاهميت و توجهي كه به  رهبر انقالب« .3

شوراها بود. وقتي اين  مسئلهكه مطرح شد  يمسائلكه ايشان در پاريس تشريف داشتند يكي از 

شوراهاي منطقه اختيار  سقوط رژيم سابق بايد محضبهمطرح شد نظر ايشان اين بود كه  مسئله

مناطق را به دست بگيرند... ايشان دستور فرمودند كه در مورد شوراها مطالعات الزم بشود تا چيزي 

بگيرد، منتها بعد  آن رااينكه رژيم سقوط كرد، نظام شورا جاي  محضبهبراي شوراها نوشته شود و 

پياده نشد. بعداً ايشان دستور  پيش آمد و نظام شوراها ياالعادهفوقاز سقوط رژيم، موضوع 

  .)991همان،(» فرمودند در اين مورد تسريع شود...

شوراها به معناي حقيقي و واقعي از پايين به باال به شكل شوراي ده و تصميم  مسئله« .4

به باال و انتقال قدرت از دست حكومت و دولت به مردم كه  ازآنجا، انتقال فكر يجمعدسته

در سرنوشت  بايستيمو  اندسرنوشت، بايد به آنها منتقل شود كه صاحب اندقدرتصاحبان اصلي 
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» نه كسي در آن ترديد دارد. ونه مخالف دارد نه دودلي  مسئلهآزاد باشند. اين  معناتمامبهخود 

  .)992، (همان

از زاويه ديد حقوق تطبيقي هم در كشورهاي پيشرفته اساساً براي نهادهاي محلي در اين 

به ترتيبي كه ديدگاه كشورها در مورد نهادهاي محلي در «است.  يجاد شدها ياتازهرويكرد زمينه 

با اين توضيح كه اگر در . بسيار تغيير يافته است) 20 قرنقبل (نسبت به ) 21قرن ( قرن جديد

نهادهاي مذكور ديدگاه قديمي، نهادهاي محلي حافظان دولت مركزي بودند، در ديدگاه جديد، 

 اييهنظرشوراي نگهبان نيز شايسته است  ».گيري و ادارة امور محلي هستنديمتصمداراي اختيار 

نگاه خود را در مورد شوراها به فراتر و  ارائهقانون اساسي  7و  6تفسيري با توجه و تكيه بر اصول 

 يها(دههماني مختلف است كه شوراي نگهبان در مقاطع ز گفتني از نقش نظارت اصالح نمايد. 

) صرفاً بر نقش نظارتي شوراهاي اسالمي و عدم واگذاري اختيار 1380و  1370، 1360

ديدگاه شوراي  يهانمونه و تأكيد داشته است.كرده و تصويب به اين نهاد اشاره  گيرييمتصم

مي راجع در بررسي و اظهارنظر در مورد مصوبات مجلس شوراي اسال توانيممذكور به شوراها را 

  به شوراها مالحظه نمود:

مصوبه مجلس شوراي اسالمي راجع به شوراها  21شوراي نگهبان در خصوص ماده  .1

كه به تصويب انحالل هر شورا توسط شوراي مافوق اشاره داشت، در  ،10/6/1361مورخ 

شرح كه اين مقرره را مغاير اصل يكصدم قانون اساسي شناخته به اين  ،1/7/1361اظهارنظر مورخ 

ه است به آنها اعطا ناختقانون اساسي براي شوراها ش ازآنچهمذكور صالحيتي فراتر  21ماده 

  .)154، 1371(مهرپور، كنديم

در بررسي و  توانيمنمونه ديگر ديدگاه شوراي نگهبان به شوراهاي اسالمي را  .2

نمود. اين  مالحظه مجلس شوراي اسالمي راجع به شوراها 1375اظهارنظر در مورد مصوبه مورخ 

ست تا جايي كه در ايرادي شوراهاو تصويب به  گيرييمتصمني بر عدم واگذاري اختيار تديدگاه مب

كه در شرح  انددهكربيان  گونهينابه مصوبه مجلس شوراي اسالمي راجع به وظايف شوراي شهر 
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: (رك استفاده نماييد »تأييد«  خودداري و به جاي آن از كلمه »تصويب« وظايف اين شورا از كلمه

  .)32، 1375، صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي

طرح اصالح قانون  دربارهشوراي نگهبان  15/8/1381مورد ديگر اظهارنظر مورخ  .3

. در اين اظهارنظر، شوراي نگهبان صالحيت شوراها را منحصراً نظارتي است 1375شوراها مصوب 

 100بر وظايف نظارتي مندرج در اصل  زائدويبي شوراها را قلمداد كرده و همه اختيارات تص

  .)117-124، 1382رك: مهرپور، (قانون اساسي دانسته است 

 2، 1اليحه اصالح مواد  درباره 14/4/1382ديگري به تاريخ  اظهارنظرشوراي نگهبان در . 4

اسي وظيفه بيان نمود كه شوراهاي موضوع اصل يكصدم قانون اس )1375(قانون شوراها  7و 

  .)309همان، ( نظارتي دارند
  

  ب) راهكار رفع چالش اصل يكصد و سوم

به نظر » رعايت«در خصوص چالش اصل يكصد و سوم قانون اساسي راجع به معناي كلمه 

كه نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در هنگام تصويب اصل مذكور و  رسديم

و آنها را  نداشته، به اقتدار شوراها اعتقادي »رعايت«كلمه از  پس» اجرا«مخالفت با افزودن كلمه 

با فاصله گرفتن از  درواقع. اگر قائل به اين نظر باشيم، اندنمودهفقط عامل شور و مشورت قلمداد 

 رسديم. به نظر ايميرفتهپذ» يك نهاد صوري« عنوانبهقانون اساسي، شوراها را  7و  6اصول 

اصل يكصد و سوم قانون اساسي نيز  ،بان از اصول راجع به شوراهاهمگام با تفسير شوراي نگه

يك  عنوانبهگردد بدين نحو كه جايگاه شوراها را » رعايت«خالي از ابهام در خصوص معناي كلمه 

  .ايمهپذيرفته و نهادهاي دولتي را نيز موظف به اجراي تصميمات آنها دانست» گيرتصميم«نهاد 

ضمن اصالح اصل يكصد و سوم قانون اساسي،  گردديمسخن ديگر اينكه پيشنهاد 

ضمانت اجراي عدم انجام تصميمات شوراها توسط مقامات دولتي نيز در قانون اساسي بيان شود 

انحراف از وظايف  يجةنت دركه در قانون اساسي انحالل شوراها را  گونههمانن توضيح كه يبا ا

جايگاه شوراها در ارتباط با  يبراي رفعت و ارتقا، شايسته است كه يمانموده بينييشپقانوني 
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، ضمانت اجراي عدم انجام تصميمات شوراها توسط دولت را در قانون يدولت و مقامات دولت

مثالً پيشنهاد بركناري مقامات دولتي را در اين زمينه براي شوراهاي اسالمي قائل  اسي بيان كنيم؛اس

  .)1004، 1364 جلد دوم، ،يقانون اساس ييهان يصورت مشروح مذاكرات مجلس بررسشويم (
  

  ي رفع ابهامات قوانين عاديهاراهج) 

ي زير براي برطرف شدن موانع و ابهامات قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي هاراه

  است: طرحقابل
  

  ارائه طرح جهت تقويت جايگاه شوراها توسط مجلس -

دولت اقتضا  شدنفربهكزي و مصلحت كشور و شرايطي همچون ازدياد وظايف دولت مر

كه قوه مقننه در خصوص ارتقاي موقعيت نهادهاي محلي در ايران بر مبناي توسعه  كنديم

  .اختيارات آنها از طريق وضع قانون گام بردارد
  

  تقويت جايگاه نظارتي شوراها -

امور در قانون اساسي تصريح شده است. براي عينيت  ادارةنظارت شوراهاي اسالمي بر 

را از از طريق وضع قانون عادي اقدام نمود و انجام اين امر  توانيمخشيدن به وظيفه مذكور ب

 يهادستگاهناظر بر امور  عنوانبهبه ترتيبي كه شوراهاي اسالمي  شوراهاي اسالمي دريغ نداشت

هاي انتظار داشت كه ارگان توانيمو اداري نظارت داشته باشند. در اين نوع نظارت  اجرايي

يا رد داشته باشند.  ييدتأ صورتبهنظارت شوراي اسالمي محل را  ،اجرايي قبل از انجام امور محلي

در قالب مواد قانوني به تصويب  يگذارقانونگرچه نظارت شوراها بر امور در ادوار مختلف 

تا در راستاي تقويت جايگاه نظارتي  گردديمولي پيشنهاد است،  مجلس شوراي اسالمي رسيده

  بر امور نظارت نمايد. 28راهاي اسالمي، اين نهاد در قالب نظارت استصوابيشو

                                                                                                                                  
28. Approval Supervision 



 30 ةشمار –و كشاورزي تعاون                                                                      210

  تفكيك درآمدهاي ملي و محلي -

ولي وابستگي  ،نهادهاي محلي داشتن شخصيت حقوقي كامل نيست هاييژگيواگرچه از 

معمول نهادهاي محلي همچون شوراها به لحاظ عوامل مختلف مانند بودجه و امور مالي  ازحديشب

 شوديمپيشنهاد  جهتينبد. يستن يشهرداري و دولت شايسته شأن و موقعيت شوراهاي اسالم به

خودكفايي مالي نسبي  منظوربهو  شودكه در كشور ما درآمدهاي ملي و محلي از يكديگر تفكيك 

اين . شوراهاي اسالمي، منابع درآمد محلي اعم از ماليات و عوارض محلي به شوراها واگذار گردد

  .ستمستلزم واگذاري ارائه خدمات محلي توسط شوراهاامر 

در كشورهاي ديگر نيز ) استقالل نسبي شوراها در امور مالي( اين موضوع ،از لحاظ تطبيقي

در انگلستان بودجه شوراهاي محلي از تسهيالت دولت مركزي، عوارض « .پذيرفته شده است

ال تحت مالكيت مؤدي گرفته يك نوع ماليات محلي است كه بر اساس ارزش امو( شوراها

 ييزداجرماز ارائه خدمات خاصي مانند اجراي برنامه  حاصلسود بازرگاني و درآمدهاي  ،)شوديم

  .»شوديمتأمين  هاپاركاز 

كه  ياگونهبه در كشورهاي پيشرفته ديگر نيز نهادهاي محلي براي خود مستقالً درآمد دارند

منابع درآمد براي نهادهاي  ينترمهم... كاربران برق، آب و درآمدهاي مالياتي و دريافت هزينه از

درآمدهاي مالياتي بر منابع ديگر تسلط دارند و دريافت ، در اتحاديه اروپا. شونديممذكور محسوب 

درآمدهاي مالياتي در صدر منابع در ژاپن و نيوزيلند نيز . هزينه خدمات در رتبه بعدي قرار دارد

  اي دارند.درآمدي نهادهاي محلي ج

براي استقالل مالي و داشتن شخصيت حقوقي نسبي، شوراهاي اسالمي در كشور  ،هرحالبه        

از ارائه خدمات  حاصلما بايستي استقالل چشمگيري در زمينه تعيين ماليات محلي، عوارض 

صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي ( در اين موارد داشته باشند گيريمحلي و حق تصميم

لذا شايسته است متن زير به قانون شوراها اضافه شود و مقررات  29.)30، بعد به 1374،يماسال

                                                                                                                                  

نمايندگان مجلس در مذاكرات يادشده، بر وضع و لغو عوارض توسط شوراها، خاصه شوراي روستا، و  .29
 .اندمصرف عوارض در همان روستا تأكيد نموده
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عوارض در محدوده شوراهاي اسالمي  هرگونهوضع و لغو : قبلي به اين صورت اصالح گردد

همچنين ادامه . در اين قانون توسط هر شخص و مقام و دستگاه ديگر ممنوع است شدهبينييشپ

  .استرض سابق بر اين قانون منوط به تأييد شوراي اسالمي مربوطه اخذ و يا لغو عوا
   

  اصالح قانون جهت تغيير نظام انتخاب اعضاي شوراي شهر -

گفت كه  توانيم )1375( در مورد چالش عدم تشكيل شوراي محله در قانون شوراها

ر در نظام قانون عادي شوراها بايستي در راستاي اجراي اصل هفتم قانون اساسي جهت تغيي

اين امر باعث حضور نمايندگان مردم از نقاط مختلف . انتخاب اعضاي شوراي شهر اصالح شود

و مكمل  يرمجموعهز عنوانبههمچنين تشكيل شوراهاي محله و مناطق شهري  .دوشميشهر 

  .اين نهاد مردمي را افزايش دهد ييكارا توانديمشوراي شهر 

 عنوانبه ،در كشور فرانسه تشكيل شوراي محالت كه گفت توانيماز نظر تطبيقي نيز 

امور قلمداد  ادارة گيرييمتصمزيربناي ساختاري شوراي شهر، نماد مشاركت بيشتر شهروندان در 

به چندين حوزه تقسيم  )پاريس، مارسي و ليون( سه شهر مهم كشور فرانسه ،مثالبراي «.شده است

 با ييهاكمونهمچنين در . تخب خاص خود دارديك شوراي من هاحوزههر يك از اين . اندشده

با  تواننديمشوراهاي محالت . شوراي محالت ايجاد شده است ،نفر جمعيت 80000 بيش از

 كمتر از يهاكمونايجاد شوراهاي محالت در . بدهند هايييشنهادپبه او كنند و شهردار مشورت 

به ساكنان محالت خود  يرساناطالعه نمايندگان محالت وظيف. جمعيت جنبه اختياري دارد 20000

  »..محله را به عهده دارند هاييتفعالو تشويق آنها به مشاركت در 

  به انحراف شوراها از وظايف قانوني هادادگاهرسيدگي 

عاملي كه باعث انحالل شوراها د گفت در خصوص چالش مرجع انحالل شوراها باي

بديهي است . راف آنها از وظايف قانوني استانح ،قانون اساسي 106 ، به تصريح اصلشوديم
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در  30.استتشخيص انحراف و مصاديق آن امري قضايي و در صالحيت محاكم دادگستري 

دادگستري در اين زمينه  يهادادگاهمذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز صالحيت 

صورت مشروح (. ولي مشخص نيست چرا با اين پيشنهاد مخالفت شده است، پيشنهاد گرديده

) 1010-1009 ،1364مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 

جهت ، 31طرفيبمرجع  عنوانبهدر قانون شوراها، محاكم دادگستري  شوديمپيشنهاد  ،هرحالبه

و براي تأمين استقالل شوراها از  32شوندصدور حكم انحراف شوراها از وظايف قانوني تعيين 

  .طبق حكم دادگاه واگذار شود 33حاظ ساختاري صدور دستور انحالل هر شورا به شوراي مافوقل
  

  منحلِيني شوراي مافوق براي شوراي جانش -

واگذاري «كه  گفت توانيمدر مورد چالش جانشيني شوراهاي شهر پس از انحالل 

اصل تمركززدايي و  برخالف )استاندار و وزير كشور( يدولتمسئوليت شوراهاي مذكور به مقام 

و يا  يريگشكلكه در صورت انحالل، عدم  شوديمپيشنهاد . مردمي بودن نهادهاي محلي است

هاي مافوق واگذار ابه شور يادشدهبالتكليفي در شوراهاي مذكور، مسئوليت شوراهاي  يهادوره

است ماده لذا الزم . رعايت شده بود 1361 قانون شوراها مصوب 13 اين موضوع در ماده .شود

  .)41، 1394، الهويردي زاده و همكاران(».مربوطه در اين خصوص در قانون شوراها گنجانده شود

                                                                                                                                  

- )، مرجع تشخيص انحراف از وظايف قانوني شوراها هيئت1375قانون شوراها ( 91به موجب ماده . 30 

  ند.باشهاي حل اختالف مي
31. Impartial Authority 

ها قانون اساسي، رسيدگي به اعتراض در مورد انحالل به دادگاه 106طور كه به موجب اصل همان .32
 واگذار شده است.

مجلس شوراي اسالمي، شوراي عالي : اند ازسلسله مراتب شوراها طبق اصل هفتم قانون اساسي، عبارت .33
  ن، شهر، بخش، روستا.ها، شوراي استان، شهرستااستان
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  گيرييجهنت
و افزايش مشكالت در سطوح ملي و  طرفيكازگستردگي وظايف دولت در ابعاد مختلف 

ي محلي كه وظايف و اختيارات محلي مطلقاً در اختيار نهادها كنديم يجابا يگردمحلي از طرف 

قرار گيرد. براي انجام اين مهم، اصالح قانون اساسي و وضع قانون عادي كارآمد و مناسب 

 ه در اين زمينه بايستي انجام شوداقدامي است ك ينترمهمقانون اساسي  اصالح ضروري است.

خصوص موقعيت نهاد شوراها  ) در100و  7، 6(كه تناقض اصول قانون اساسي  جهتازآن

. متعاقباً مجلس شوراي شوديمانع و چالش حقوقي پيش روي شوراها محسوب م ترينياصل

كه طرح جامع  اكنونهمرا جهت تقويت جايگاه شوراها وضع نمايد و  يامصوبه توانديماسالمي 

موانع ساختاري و كند و به اين امر توجه  ،مديريت شهري توسط مجلس در دست بررسي است

قانون اساسي  94مرتفع سازد. وانگهي شوراي نگهبان نيز طبق اصل تشكيالتي شوراهاي اسالمي را 

با توجه به مقتضيات كشور و جايگاه مردمي شوراهاي اسالمي،  توانديمدر مقام تفسير اين قانون 

از اين طريق بدون نياز به  دهد ومرتبط با شوراها را تغيير  تفسير خود از اصول قانون اساسيِ

تا  شوديماقدام نمايد. اين امر باعث  ،راستاي استحكام شأن شوراهادر  ،اصالح قانون اساسي

از  يابند وامور محلي دست  ادارةو  گيرييمتصمشوراهاي اسالمي به وظايف ذاتي خود مبني بر 

) 7و  6اصول (فلسفه تصويب چندين اصل راجع به اين نهاد در اصول كلي قانون اساسي  ،اين راه

  بيشتر نمايان شود. )فصل هفتم(و فصل اختصاصي 
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Abstract 

 Islamic urban and rural councils and upper-hand councils are among 

special fundamental institution in Islamic republic of Iran that have been 

founded based on the system of decentralization. Despite the particular 

importance attached to Islamic councils by constitutions and ordinary laws and 

the fact that this newly establish has had opportunities and capacities for doing 

its duties and powers, this councils have faced several challenges in the face of 

those opportunities.in this respect legal obstacles of councils can be studied 

separately in terms of structure and organization. Conflict articles of 

constitutions concerning structure and status of Islamic councils and the lake of 

necessary features for a local institution in ordinary laws are considered as one 

of the most fundamental structural barriers facing Islamic councils. It seems 

necessary for the guardian council to provide an interpretation of the 

constitution in line with relegation of decision making and administration of 

local affairs to councils, using legal capacities of councils present and effort of 

Islamic council assembly in enacting of appropriate laws in line with 

reinforcing the position of council. 

 

Keywords: Islamic Councils, Legal Entity, Administrative Decentralization, 

Structural Barriers of Councils. 
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