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چکید ه

فعالیت های اعضای شوراهای شهری د ر ایران را می توان د ر سه سطح وظایف،کارکرد ها و نقش ها مورد  بررسی 

قرار د اد . هد ف این مقاله د سته بند ی وظایف قانونی شوراهای شهر د ر ایران و نشان د اد ن خالء  وظایف و به 

تبع آن سوء کارکرد های مهم شوراها د ر ایران با ارجاع به اید ه آل های مد ل شورا-مد یر شهر و تحوالت جد ید  

د ر سیاست و اد اره اثربخش حکومت های محلی )شهرد اری ها( است. مقاله د ر تحلیل سطح اول به بررسی 

فهرست قانونی وظایف شوراها د ر ایران و مقایسه آن با وظایف شوراهای شهری که با مد ل شورا- مد یر شهر 

کار می کنند  می پرد ازد . د ر این بخش ابتد ا تالش می شود  با مبنا قرار د اد ن فهرست وظایف اید ه ال د ر این 

مد ل، موارد  مشابه و متفاوت و د ر نهایت خالِء  وظایف شوراهای شهری د ر ایران با ارجاع به یک ساختار و 

از  تبیینی  مؤلفه تالش می شود   از چند   استفاد ه  با  اد امه  د ر  مد ل مد یریت شهری جد ید تر مشخص شود . 

تفاوت ها و تنوع های موجود  د ر فهرست وظایف این د و شورا ارائه شود . د ر سطح تحلیل کارکرد ی با استفاد ه 

از یک مد ل مفهومی چهار مؤلفه ای تالش می شود  سوءکارکرد های مهم شورای شهر آمل د ر سیاستگذاری و 

کنترل شهر مورد  شناسایی و تحلیل قرار گیرند . به نظر می رسد  اعمال سیاست و کنترل توسط شورای شهر 

آمل )قابل تعمیم به شهرهای هم رد ه خود ( با موانع نهاد ی،سازمانی و مالی متعد د ی روبه روست. 
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مقد مه
که  »سياست/   اد  اره«  سنتی  د  وگانِه  بنياد  ین  نظریه  براساس 
شهری  منتخب  مقامات  وظيفه  د  ارد    ساله  صد    از  بيش  سابقه ای 
و  است  و مقررات شهری  قوانين  و تصویب سياست ها،  صورتبند  ی 
اند  یشمند  ان  برخی  اگرچه  آنهاست.  اجرای  شهری  مد  یران  وظيفه 
و  سياست  بين  ساد  ه  تفکيک  اخير  د  هه های  د  ر  شهری  حکومت 
د  وگانه  مد  ل  این  برد  ه اند    سوال  زیر  را  شهری  حکومت  د  ر  اد  اره 
البته با اعمال تعد  یل ها و تغييرات قابل توجهی هنوز مبنای تعریف 
و تقسيم وظایف شوراهای شهر با مد  یران شهری است. مقصود   از 
سياست و تمشيت آن د  ر حکومت شهری چيست؟ اصوالًً سياست 
فرایند   سياست گذاری د  ارای چه مراحلی است و شوراهای شهر  و 
مشخصی  فعاليت های  چه  به  سياست  تصویب  و  تد  وین  هنگام  د  ر 
به مد  یران شهری  را  اجرای سياست ها  اگرچه  می پرد  ازند  ؟ شوراها 
واگذار کرد  ه اند   با این حال نقش تعيين کنند  ه ای د  ر تضمين اجرای 
کشور  د  ر  شوراها  قانون  د  ارند  .  عهد  ه  بر  برنامه ها  و  سياست ها 
بر  آن  اجرای  یا  سياست  با  ارتباط  د  ر  کارکرد  هایی  و  وظایف  چه 
ایفای تک تک این وظایف  عهد  ه شوراها گذاشته است؟ شوراها د  ر 
موفق  اجرای  برای  و  می کنند    عمل  چگونه  قانونی  کارکرد  های  و 
روبه رو هستند  .؟  قانونی  یا  سازمانی  نهاد  ی،  با چه چالش های  آنها 
وظایف مند  رج د  ر قانون شوراها د  ر ایران با اید  ه ال های نوین مد  ل 
شورا- مد  یر شهر چه فاصله ای د  ارند  ؟ چه مؤلفه هایی می توانند   وجود   

تفاوت ها و شباهت های بين این د  و را تبيين کنند  ؟ 
برای بررسی پرسش های فوق می توان به شناسایی و تحليل شرح 
وظایف شوراهای شهری د  ر کشورهای مختلف به ویژه شهرهایی که 
از  تأکيد    این  پرد  اخت.  هستند    شورا-  مد  یر  حکومتی  د  ارای شکل 
آن رو است که د  ر اشکال مختلف حکومت شهری چه د  ر مد  ل های 
بریتانيا نقش شوراها بسته به  اروپای قاره ای و چه  امریکایی و چه 
مد  ل حکومتی و منشور شهر و قوانين پارلمان و سنت های مد  یریتی 
آن کشورها متفاوت است. برخی از شوراهای محلی مثاًل د  ر بریتانيا 
بسيار  محلی  حکومت  ارکان  بين  روابط  و  خاص  ساختار  د  ليل  به 
مد  اخله  اجرا  و  اد  اره  امور  د  ر  د  یگر  حکومتی  مد  ل های  از  بيشتر 
کشور  یک  د  ر  حتی  و   )Wilson and Games,1998( می کنند   
مورد    شهری  حکومت  مختلف  مد  ل های  به  بسته  آمریکا  مانند   
است  متفاوت  شوراها  نقش  و  کارکرد  ها  وظایف،  گستره  استفاد  ه، 

)برك پور و اسد  ی، ۱۳۸7(. 
شهرها  برای  ایران  قوانين  د  ر  مشخصی  حکومتی  مد  ل  اگرچه 
تصریح نشد  ه است ولی آنچه از محتوای قانون برمی آید   تقریباًً با مد  ل 
کالسيک شورا- مد  یر شهر انطباق د  ارد  . این مد  ل د  ر واقع نمونه ای 
از کاربرد   مد  ل مد  یریت بازرگانی د  ر حکومت محلی است. بر اساس 
این سيستم، یک شورای نسبتاً کوچک یک مد  یر حرفه ای استخد  ام 
 Donovan(   می کند  تا سياست های مصوب آنها را به اجرا د  رآورد
et al.,    2014(. د  ر این مد  ل شورای شهر جهات سياستی شهر را 
به عنوان نمایند  گان منتخب اجتماع تد  وین و تصویب می نماید   و 
مد  یر شهر با تخصص حرفه ای که واجد   آن است سازمان شهرد  اری 

نظر  مورد   مقاصد   به  آنها  هد  ایت  و  سياست ها  اجرای  هد  ف  با  را 
مقرر  شورا  سوی  از  که  سياستی  جهات  می نماید .  مد  یریت  شورا 
می شود  به شيوه های مختلفی ارائه می شود  مانند  تصویب قوانين و 
مقررات محلی، تصویب اهد  اف کالن و ُخرد   حکومت شهری، تد  وین 
سياست های برنامه ریزی   )طرح جامع و ضوابط منطقه بند  ی(، تد  وین 
سياست های مالی، توصيه بود  جه ساليانه و طرح های سرمایه گذاری 
زیرساختی، تصویب سایر مصوبات و سياست ها و برنامه های مرتبط 
د  ر شورای شهر   )Duggan, 2017(. مد  یر شهر مسئوليت اجرای 
جهات سياستی شورا را بر عهد  ه د  ارد   و این کار را با مد  یریت روزمره 
عملياتی  معاونت های  بر  نظارت  شامل  شهری  وظایف  و  کارکرد  ها 
شهرد  اری به انجام می رساند  . وظایف اصلی مرتبط با این نقش شامل 
استخد  ام و نظارت بر رؤسای معاونت ها، ارائه رهنمود   د  ر خصوص 
اگر  است.  خد  مات رسانی  کيفيت  تضمين  و  ساليانه  بود  جه  اجرای 
خط بين این د  و عرصه کارکرد  ی     )سياست و اد  اره( مغشوش شود   
بد  یهی  البته  بود  .  خواهد    شکست  مستعد    شهر  شورا- مد  یر  مد  ل 
است گستره خاکستری قابل توجهی بين این د  و عرصه وجود   د  ارد   
 Duggan, 2017; Jan(    که هر د  و طرف به وجود   آن اذعان د  ارند

.)Klok and Denters, 2013
بر  عالوه  شهری  حکومت  سيستم  اثربخشی  عد  م  و  ناکارآمد  ی 
این، زمانی روی می د  هد   که د  و رکن سازند  ه آن   )یعنی شورا و مد  یر 
شهر( به د  الیل مختلف فاقد   ظرفيت یا چارچوب نهاد  ی تثبيت شد  ه 
برای عملکرد   مناسب د  ر د  و حوزه مهم سياست و اد  اره هستند  . برای 
مثال انعکاس ارزش های اجتماع محلی د  ر سياست های شورا مستلزم 
ارتباط نزد  یک با شهروند  ان و گروه های مختلف محله ای است. اگر 
)مثالً  عملکرد  ی    ظرفيت  یا  و  قانونی  یا  نهاد  ی  مختلف  د  الیل  به 
تعد  اد   کم اعضای شوراها و نظایر اینها( امکان برقراری ارتباط مستمر 
)به  به عنوان رکن سوم حکومت محلی    با شهروند  ان  الهام بخش  و 
همراه شورا و بد  نه اجرایی( وجود   ند  اشته باشد   یقيناً رابطه توليد  ی 
نبود  ه  برقرار  و سياستگذاری شهری  د  رون د  اد  ه های مشارکتی  بين 
گروه های  تأمين خواسته های  یا  د  لخواه خود  ،  به  اعضای شوراها  و 
ذی نفع خاص و یا رهبران حزبی خود   عمل خواهند   کرد   و نه نيازها 

و خواسته ها و ارزش های محلی. 
به نظر می رسد   هر آنچه اعضای شوراهای شهری د  ر طول د  وره 
را  انجام می د  هند    آن  غير  یا  قوانين مصوب  براساس  خد  مت خود   
بررسی  مورد    تحليل  یا سطح  واحد    مفهوم،  سه  قالب  د  ر  می توان 
این  مشابه  البته  نقش۴.  و  کارکرد  /  عملکرد  ۳،  وظيفه/  کار2،  قرارد   اد   : 
تحليل سه سطحی را می توان د  ر متون تخصصی علم مد  یریت و د  ر 
بررسی وظایف، عملکرد   و نقش مد  یران نيز مشاهد  ه کرد  . برای مثال 
کارکرد  های پایه مد  یریت شامل برنامه ریزی،سازماند  هی، رهبری و 
مينتزبرگ مد  یران سه  براساس گونه شناسی هنری  و  است  کنترل 
د  سته »نقش« عمد  ه را ایفا می کنند  : نقش اطالعاتی، نقش بين فرد  ی 
 .)Jones and George, 2015(   یا ارتباطاتی و نقش تصميم گيری
خصوص  د  ر  مختلفی  کتاب های  و  مقاالت  نيز  حاضر  موضوع  د  ر 



۳۳
ایـران:  د ر  شـهری  شـوراهای  کارکرد هـای  و  وظایـف  تطبيقـی  تحليـل 

آمـل  شـهر  شـورای  مـورد ی  مطالعـه  از  حاصـل  یافته هـای  بر  اسـاس 

شناخت و تحليل وظایف،کارکرد  ها و نقش اعضای شوراهای شهری 
وجود   د  ارد     )ر.ك. به فهرست منابع انتهای همين مقاله(.

و  اعضای شورا  کار  و  وظایف  فهرست  و شناسایی  بررسی  برای 
تحليل تطبيقی آنها می توان به متون قانونی مرتبط و نيز مشاهد  ه 
د  ر  قوانين  و  منابع  این  پرد  اخت.  آنها  روزانه  فعاليت های  بررسی  و 
کشوری مثل بریتانيا قوانين مصوب پارلمان است و د  ر کشوری مثل 
ایران  ایالتی و منشور محلی هر یک از شهرها و د  ر  آمریکا قوانين 
قانون اساسی و همچنين قوانين مجلس شورای اسالمی. د  ر آمریکا 
قوانين اساسی فد  رال بحثی د  رباره حکومت های محلی یا شهرد  اری ها 
قانون اساسی  ند  ارد     )Donovan et al., 2014( و »بریتانيا اصوالًً 
حکومت  تا   .)Ryan and Foster, 2014, 21( ند  ارد  «    مد  ون5 
د  ر   .)ibid,   352( برخورد  ار   شود  «    اساسی  قانون  صيانت  از  محلی 
سطوح باالتر، تعریف کارکرد   و نقش اعضای شوراها تنها با مشاهد  ه و 
تحليل ثانوی اقالم وظایف قانونی و کار واقعی اعضا و انتزاع مفهومی 
از آنها شد  نی است. الزم به یاد  آوری است که د  ر برخی مواقع ترسيم 
یک خط مرز بسيار قاطع بين این سه حوزه د  شوار می گرد  د   با این 
حال به لحاظ ماهيت، روش استنباط و سطح تحليل متفاوت د  ر هر 
متمایزی  تفصيلی  استد  الل  و  این سه عرصه می توان بحث  از  یک 

ارائه د  اد  .
بحث  و  وظایف  تطبيقی  تحليل  و  شناسایی  پی  د  ر  مقاله  این 
د  رباره کارکرد  ها و سوءکارکرد  های شوراهای شهری د  ر ایران است. 
د  نبال  د  یگر  مستقل  مقاله  یک  د  ر  می تواند    شوراها  نقش  تحليل 
شود  . تحليل تطبيقی وظایف می تواند   خالء های موجود   د  ر فهرست 
د  یگر که  با شهرهای  مقایسه  د  ر  را  ایران  وظایف شوراهای شهری 
این،  بر  اد  اره می شوند   نشان د  هد  . عالوه  با مد  ل شورا- مد  یر شهر 
می توان انتظار د  اشت که با نشان د  اد  ن تأثير عوامل مؤثر بر بروز این 
حکومتی،  کالن  ساختار  د  موکراسی،  بلوغ  مانند    )عواملی  تفاوت ها   

برای  بتوان توضيح و تبيينی  اینها(  سنت های د  موکراتيک و نظایر 
آن ارائه د  اد . با شناسایی وظایف قانونی شوراها و خالء های موجود  
و جمع آوری اطالعات د  رباره نحوه ایفای فهرست وظایف کنونی از 
سوی اعضا شوراها می توان نشان د  اد   که کد  ام وظایف و کارکرد  ها 
این  برای  می رسند  .  انجام  به  اثربخشی  و  کارایی  از  با چه سطحی 
عمل  مورد    منشور  عنوان  به  شهرد  اری ها  و  شوراها  قانون  منظور، 
شهرد  اری ها   )حکومت های شهری( د  ر ایران مورد   بررسی و تحليل 
قرار می گيرد   تا مشخص شود   قانونگذار چه د  امنه ای از اختيارات و 
کارکرد  ها را   )د  ر قياس با هنجارها و مد  ل های اید  ه آل شورا- مد  یر( 
برای شوراهای شهری د  ر ایران د  ر عرصه »سياست« مشخص نمود  ه 
است و اعضای شورا د  ر انجام هر کد  ام از این وظایف چگونه عمل 
می کنند  . شاید   اگر بحث تحليل تطبيقی وظایف شوراهای شهر د  ر 
به تمامی شوراهای شهری کشور تعميم د  اد    بتوان  را  مقاله حاضر 
د  ر  شهر  شوراهای  سوءکارکرد  های  و  کارکرد    تحليل  وجود    این  با 
پيمایش  از  به د  ست آمد  ه  د  انش  و  اطالعات  بر  مبتنی  اینجا عمد  تاً 
شناخت  این  بود  .  خواهد    آمل  شهر  شورای  کارکرد  های  و  وظایف 
حاصل مصاحبه های متعد  د   با اعضای شورای شهر آمل د  ر خصوص 
نحوه ایفای وظایف قانونی ایشان و نيز فعاليت هایی است که به شکل 
مستمر د  ر شورا به انجام می رسانند  . د  ر این مصاحبه ها انواع کارها و 
فعاليت های مختلفی که اعضا ذیل فهرست وظایف قانونی خود   انجام 
می د  هند   و نيز موانع و محد  ود  یت های پيش رو د  ر انجام بی عيب و 
نقص آن وظایف مورد   پرسش قرار گرفته است. به نظر می رسد   با 
توجه به قانون واحد   مالك عمل د  ر تمام شوراهای شهری کشور و 
نيز نوع چالش ها و سطح پيچيد  گی مشابه نظام مد  یریت شهری این 
رد  ه از شهرها، شاید   بتوان بخش بزرگی از سوءکارکرد  های فهرست 
شوراهای  از  بزرگی  بخش  به  را  آمل  شهر  شورای  مطالعه  از  شد  ه 

شهری موجود   د  ر این رد  ه جمعيتی تعميم د  اد .  

1. تحلیل وظایف و کار شورای شهر
از  ناشی  شورا  اعضای  نقش های  و  کارکرد  ها  وظایف،  تمامی 
مرد   می  منتخب  اعضای  عنوان  به  آنها  که  است  موضعی  و  جایگاه 
د   ر  آنچه«  »هر  برابر  د   ر  را  آنها  نهایت  د   ر  که  هستند    آن  واجد   
شهرد   اری می افتد   مسئول می سازد     )Stewart,1990(. این همان 
د   ليلی است که به شورا به عنوان یک هيأت جمعی مشروعيت الزم 
 - شهری  زند  گی  ابعاد    از  بزرگی  بخش  د   ر  سياستگذاری  برای  را 
 .)Barron et  al., 1991(    که د  ر قانون د رج شد  ه است-  می بخشد
اگر        کارکرد  اصلی شورا را تد  بير سياستگذاری شهری بد  انيم بخش 
نيز  و  اصلی  کارکرد   همان  ذیل  د  ر  باید   را  وظایف  این  از  زیاد  ی 
الزامات عملکرد  ی مرتبط با تضمين اجرای همان سياست ها فهرست 
شهری  شوراهای  وظایف  فهرست  بهتر  د  رك  است  بد  یهی  کنيم. 
د  ر  سياست  موضوع  د  ارد .  سياستگذاری  موضوع  د  رك  به  بستگی 
اینجا از حيث محتوایی شهر و ابعاد  و الزامات مختلف زند  گی شهری 
مطلوب از یک سو و ساختار و سازمان شهرد  اری از سوی د  یگر است. 
ابعاد   به هد  ایت  معطوف  باید   از حيث محتوایی سياست های شورا 

باال برای  با کيفيت  ایجاد  محيطی  با هد  ف  مختلف زند  گی شهری 
اجزای  هد  ایت  باید   نه تنها  هد  ف  این  برای  باشد .  ساکنان  زند  گی 
برنامه های  تصویب  طریق  )از  گيرد     قرار  نظر  مورد   شهر  سازند  ه 
مختلف کالبد  ی، اقتصاد  ی، اجتماعی و نظایر اینها( بلکه باید  د  رباره 
ساختار و تشکيالت شورا و شهرد  اری و اد  اره و کنترل آن نيز تمرکز 
تد  وین  چون  مفاهيمی  قالب  د  ر  نيز  رویه ای  ابعاد   و  عناصر  نمود . 
معيارها  تد  وین  راهبرد  ها،  و  سياست ها  ارائه  ُخرد ،  و  کالن  اهد  اف 
سازمان  بر  نظارت  و  کنترل  عملکرد ،  اند  ازه گيری  شاخص های  و 

شهرد  اری و د ر نهایت تجد  ید  نظر سياستی خود  را نشان می د  هد . 
شوراهای  وظایف  فهرست  تطبيقی  تحليل  و  شرح  که  آنجا  از 
شهرهای مختلف د  ر اینجا ممکن نيست تنها برای فراهم کرد  ن مواد  
تحليلی مرتبط با موضوع به ذکر وظایف یک شورای شهر د  ر آمریکا 
با  آن  مقایسه موجز  و  با مد  ل شورا-   مد  یر شهر کار می کند -  -که 
این  نتيجه  د  ر  پرد  اخت.  خواهيم  ایران  د  ر  شهر  شوراهای  وظایف 
مقایسه تفاوت های موجود  د  ر اقالم وظایف شوراها د  ر ایران   )و احياناً 
خواهد    معلوم  لوینگستون  شورای  وظایف  اقالم  به  نسبت  خالءها( 
به  وظایف  اقالم  د  ر  موجود   ماهوی  تفاوت های  این،  بر  عالوه  شد . 
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نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۴  شماره ۳  پایيز ۱۳۹۸

 

ظاهر مشابه نيز مورد  شناسایی قرار می گيرد . د  ر نهایت اقالم وظایف 
متفاوت د  ر این د  و شورا نيز مورد  بررسی قرار می گيرد . بخش قابل 
ناشی  توجهی از شباهت ها د  ر فهرست وظایف این د  و شهر عمد  تاً 
یا عزل  انتخاب  آنهاست مثل  از مد  ل مشترك حکومت شهری د  ر 
شهرد  ار از سوی شورا و نظایر اینها. اما آنچه برای تحليل تطبيقی 
د  ر اینجا برای ما اهميت بيشتری د  ارد  تبيين تفاوت هایی است که 
به چشم می خورد . روشن است این تبيين به معنی توجيه ماند  گاری 
و ایستایی این شرایط و عد  م اصالح عاجل این فهرست ناکارآمد  و 

غيراثربخش به حساب نمی آید .

1. 2. تحلیل تطبیقی ماهیت و د امنه وظایف قانونی شوراهای 
شهری 

یا مطالعه تطبيقی د  ر  روشن است که هد  ف هر نوع مقایسه و 
مطالعات  د  ر  موجود    و شباهت های  تفاوت ها  نمود  ن  فهرست  ابتد  ا 
Ra-(    تمورد  ی و د  ست آخر تبيين و د  رك تنوع موجود   د  ر آنها اس

است:  این  اینجا  د  ر  اصلی  پرسش   .)gin and Amoroso, 2011
از مد  ل شورا-  مد  یر شهر تبعيت می کنند    این د  و شهر هر د  و  اگر 
با  د  و شهر  این  د  ر  شوراها  وظایف  فهرست  از  عمد  ه ای  بخش  چرا 
هم متفاوت است؟ کد  ام متغيرهای سياسی،اقتصاد  ی و یا اجتماعی 
وظایف  اقالم  از  یک  هر  د  ر  موجود    تفاوت های  می تواند    که  است 
DiGaeta-(     مرتب منابع  از  برخی  مرور  د  هد  .  توضيح  را  طشوراها 

که   )no and Klemanski, 1999; Staltzstein et al., 2008
تالش کرد  ه اند   تفاوت های ماهوی موجود   د  ر وظایف و کارکرد  های 
حکومت های محلی کشورهای مختلف را تبيين کنند   نشان می د  هد   
چند  ین مؤلفه مهم می تواند   برای توضيح و تبيين این تفاوت ها مورد   
بررسی و ارجاع قرار گيرند   مؤلفه هایی مانند  : الف(  بلوغ د  موکراسی6، 
ب( نوع و ماهيت نظام حکومتی کشورها   )بسيط، فد  رال، مختلط(، 
ج( سنت های د  موکراتيک، د  ( چشم اند  از اصالح شهری، و ه( جایگاه 
و تعریف قانون اساسی حکومت های محلی و نظایر اینها. د  ر اد  امه 
تالش می شود   با ارجاع به مؤلفه های فوق تبيينی د  رباره تفاوت های 
موجود   د  ر د  و فهرست وظایف مورد   بحث ارائه شود     )برای مشاهد  ه 

فهرست وظایف ر.ك.به جد  ول ۱(. 
اصوالًً د  موکراسی د  ر هر قلمرو و سطح حکومتی مستلزم وجود   سه 
شرط اساسی است: الف( وجود   نهاد  ها و رویه های »تثبيت شد  ه ای« 
د  رباره  را  خود    اولویت های  می توانند    آن  طریق  از  شهروند  ان  که 
سياست ها و حکمرانان به گونه ای »اثربخش« بيان کنند  ، ب( وجود   
چارچوب ها و محد  ود  یت های نهاد  ینه شد  ه که اعمال قد  رت از سوی 
برای  مد  نی  آزاد  ی های  تضمين  ج(  و  می کند  ،  مقيد    را  حکمرانان 
این  با   .)www.nationsencyclopedia.com( شهروند  ان    تمام 
حال، به نظر می رسد   د  موکراسی امری د  ارای تشکيک است چون  
هر سه شرط معرف آن د  ر نظام های د  موکراسی مختلف با شد  ت و 
ابتد  ایی  نمایند  گی  د  موکراسی  از  به طوری که  است،  ضعف همراه 
را  بالغ  کاماًلً  و  تکثرگرا، مشارکتی  د  موکراسی مستقيم،  تا  نابالغ  و 
 )Letki,  2005(   می توان د  ر این طيف مشاهد  ه کرد  . از د  ید   لِتکی
د  ر د  موکراسی نابالغ با سطح باالیی از کسری د  موکراتيک7 روبه رو 
نهاد  های  نوع د  موکراسی ها، ميزان د  موکراسی د  ر  این  هستيم. د  ر 

است.  ناکافی  نظری  اید  ه آل های  با  مقایسه  د  ر  رویه ها  و  سياسی 
متوازن می کنند    را  قد  رت  اصلی که ساختار  د  موکراتيک  نهاد  های 
این  د  ر  این،  نيافته اند  . عالوه بر  توسعه  به خوبی  یا  و  نگرفته  شکل 
کشورها و شهرها شاهد   انواع آسيب های مرتبط با عملکرد   نهاد  های 
غلبه  تا  پاسخگویی  و  فقد  ان شفافيت  از  بود  ،  د  موکراتيک خواهيم 
تکنوکراسی و فقد  ان مشارکت شهروند  ی. د  ر د  موکراسی های بالغ، 
امکان نهاد  ی و سازمانی مد  اخله و مشارکت مستقيم شهروند  ان چه 
به شکل فرد  ی و چه د  ر قالب تشکل های غيرد  ولتی، یا کميته های 
گروه های  د  یگر  یا  و  شورا  توسط  تأسيس شد  ه  شهروند  ی۸  مشاوره 
ذی نفع فراهم شد  ه است. به عقيد  ه اسلک   )Slack,  2004( وجود   
این نزد  یکی بين حکومت کنند  گان و حکومت شوند  گان باعث افزایش 
شفافيت و پاسخگویی شد  ه و کنترل شهروند  ی بر امور عمومی را 

تضمين می نماید  .
و جمعی  فرد  ی  نفوذ  امکان  ایرانی  نابالغ  د  موکراسی محلی  د  ر 
بسته است و  ایران تقریباً  شهروند  ان بر تصميم گيری های شورا د  ر 
مکانيزمی نهاد  ینه شد  ه برای بيان واقعی و مؤثر این اولویت ها د  رباره 
انتخاباتی که هر  ااّل  ند  ارد  ،  نيز خود   حکمرانان وجود    تصميمات و 
چهار سال یکبار اتفاق می افتد  . د  ر اینجا هيچ الزام قانونی برای د  ر 
نظر گرفتن اید  ه ها و نظرات شهروند  ان پيش از تصویب تصميمات 
شهر  شورای  وظایف  شرح  د  ر  که  حالی  د  ر  ند  ارد    وجود    شورا  د  ر 
لوینگستون وظایف  پنج، شش و هفت بر ضرورت ایجاد   کميته های 
شهروند  ی و مشاوره با آنها بسيار تأکيد   شد  ه است. اثر بلوغ د  موکراسی 
شهری  شوراهای  وظایف  شرح  د  ر  تفاوت  مورد    سه  این  به  تنها 
نظر د  اشت وظيفه شماره هفت،تمامی  د  ر  با  زیرا  نمی شود    محد  ود   
طرح ها و برنامه های فضایی جامع شهر   )وظایف شماره نُه،   د  ه،  یازد  ه 
و د  وازد  ه( و د  یگر سياست ها و ضوابط و مقرارت مصوب شهری باید   
با اخذ د  رون د  اد  ه های مشارکت   )از عموم مرد  م و گروه های مشاوره 
کشور  شهری  شوراهای  قانون  د  ر  برسند  .  تصویب  به  شهروند  ی( 
مشاوره  گروه های  ایجاد    د  ر ضرورت  هيچ صراحتی  اینکه  وجود    با 
شهروند  ی   )مانند   شورایاری ها( وجود   ند  ارد   با این حال عد  ه ای بند   
هفتم ماد  ه ۸0 قانون شوراها »اقد  ام د  ر خصوص تشکيل انجمن ها 
و  قانونی  معنای  به  را  و...«  اجتماعی،امد  اد  ی،  ارشاد  ی  نهاد  های  و 
از  برخی  وجود    با  می کنند  .  تفسير  شورایاری ها  انتخاب  مجاز بود  ن 
موارد   انتخابات مثاًل د  ر تهران، هنوز بسياری از شهرهای کشور فاقد   
برای گسترش مشارکت شهروند  ی هستند  . شهر  چنين تشکيالتی 
آمل نيز د  ر حال حاضر فاقد  شورایاری است. البته بد  یهی است تنها 
یک  نمی تواند   ضامن شکل گيری  کميته های شهروند  ی  این  ایجاد   

جریان اطالعات واقعی و الهام بخش برای شورا باشد  .  
اینکه ماهيت و ساختار کالن حکومتی کشورها چيست می تواند   
ساختار های  د  ر  باشد  .  تأثيرگذار  محلی  شوراهای  وظایف  د  امنه  بر 
حکومتی بسيط بيشتر قد  رت و کارکرد  های خد  مات رسانی عمومی 
و قد  رت سياستگذاری فضایی د  ر د  ست نهاد  های حکومت مرکزی 
و شعب محلی و منطقه ای آنها است. مراجع و حکومت های محلی 
ضعيف هستند   و وظایف کمی به عهد  ه د  ارند   و حتی ممکن است با 
هيأت های غير منتخبی اد  اره شوند  Razin,  2000(   ۹(. با این وجود  ، 
د  ر برخی از کشورهایی که د  ارای ساختار حکومتی بسيط هستند   
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جد ول 1- مقایسه محتوایی وظایف شورا د ر شهرهای ایران و آمریکا )مد ل شورا -مد یر شهر(.
مأخذ: )www.livingstoncity.com و قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور مصوب 1375 و اصالحیه آخر آن1396(.

ایـران:  د ر  شـهری  شـوراهای  کارکرد هـای  و  وظایـف  تطبيقـی  تحليـل 
آمـل  شـهر  شـورای  مـورد ی  مطالعـه  از  حاصـل  یافته هـای  بر  اسـاس 

وظیفه یا کار شورای شهر  ردیف
 وظایف شوراهای شهری ایرانو تحلیل خالصه موارد مشابه  (Livingstonلوینگستون)

ها و ضوابط  تصویب مقررات، مصوبات، سیاست 1
حال و برای تضمین سالمتی، ایمنی و رفاه ساکنان 

 آینده شهر

 مورد در الزم مقررات عمومی؛ وضع مایحتاج فروش و خرید برای عمومی های میدان اداره و ایجاد به مربوط مقررات وضع
غیره؛  و بازرگانی هنری، کشاورزی، هاینمایشگاه کردن دایر برای ذیربط هایبنگاه و ادارات با شهرداری مساعی تشریک

شهری؛  غیرمحصور اراضی جهت الزم مقررات شهری؛ تصویب تاسیسات مسیرهای و مجاری حفر بر نظارت و مقررات وضع
 روی بر تابلو و آگهی نوشته، نوع هر الصاق یا و مطلب نوع هر نوشتن جهت شهرداری پیشنهاد به الزم مقررات تصویب

یران چه در مقام نظر)متن های استراتژیک در شوراهای ا به خصوص سیاست« تدوین سیاست»االصول  علی .شهر دیوارهای
مراتب تصمیمات بیشتر درگیر اتخاذ قانونی( و چه در عرصه عمل وجود ندارد؛ اغلب شوراهای شهر در ایران از حیث سلسله
 تصمیمات اجرایی و در باالترین سطح بر وضع مقررات و ضوابط در امور جزئی متمرکزند.

مین کارآمد و أها برای ت تدوین و تصویب سیاست 2
 اثربخش خدمات شهری

دهد که در برخی مواقع، برخی  با وجود این، مطالعه شورای آمل نشان می .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
الزام به  رسانی شهری، مثالً های خدمات های موردی برای کاهش هزینه تصمیمات اجرایی و یا ضوابط و دستورالعمل

 صی، تدوین شده است.واگذاری تولید خدمات به بخش خصو

تدوین و تصویب اهداف کالن و خرد و معیارهای  3
 عملکردی برای حکومت و مدیر شهر

برای سنجش  روشن شوراهای شهری در کشور فاقد معیارهای عملکردی .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
 عملکرد شهردار و بدنه اجرایی هستند.

 دولت؛ تصویب عمومی سیاست گرفتننظر در با آن میزان و نوع تغییر همچنین و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب اهش خدمات شهریافزودن، حذف یا تعدیل و ک 4
 کرایه نرخ ها؛ تصویب شهرداری معامالت و مالی نامه آیین رعایت با آن به وابسته های سازمان و شهرداری خدمات نرخ

ها توسط حکومت مرکزی تعیین می شود و عدول یا فراتر  وظایف شوراها و شهرداری فهرست .شهری درون نقلیه وسایل
  .می باشد« خارج از حوزه صالحیت»رفتن از آنها مصداق حکم حقوقی 

ها، دفاتر و ادارات  ها، بخش ایجاد و تاسیس معاونت 5
های مشاوره شهروندی با هدف ارتقای  کمیته و

 کارآمدی و اثربخشی حکومت شهری

 تشکیل خصوص در کشور؛ اقدام وزارت موافقت و ییدأت با شهرداری به وابسته های شرکت و موسسات اساسنامه تصویب
 اجتماعی، خدمات انجام در مردم مشارکت خصوص در ریزی ؛ برنامه...و ارشادی امدادی، اجتماعی، نهادهای و ها انجمن

ها، دفاتر و... تنها در  ایجاد معاونت .ذیربط های دستگاه موافقت با رفاهی امور سایر و آموزشی فرهنگی، عمرانی، اقتصادی،
های مشاوره شهروندی با همان ماهیت  ها قابل انجام است؛ هنوز چیزی مشابه کمیته بندی شهرداری چارچوب الزامات درجه

  در شهرهای ایران شکل نگرفته است.

 شهر،کارکنان مدیر بر قانونی نظارت اعمال 6
 و شهروندی مشاوره های کمیته مشاوران، ای، حرفه

 کارکنان و کارکنان، داوطلبان دیگر تمامی
 شهر منتخب غیر

 این که صورتی در خدماتی های سازمان سایر و شهرداری امور در مصوب های طرح و شورا مصوبات اجرای حسن بر نظارت
 و منقول اموال و جنسی نقدی، داراییهای و سرمایه حفظ و اداره حسن بر نگردد؛ نظارت امور این عادی جریان مخل نظارت

 شهرداری امور عادی جریان مخل که ای گونه به آنها هزینه و درآمد حساب بر نظارت همچنین و شهرداری غیرمنقول
 حفظ و شهرداری تابعه و وابسته شرکتهای ، موسسات ، سازمانها کلیه و شهرداری مالی امور اداره حسن بر نباشد؛ نظارت

 حسابرس انتخاب با هزینه و درآمد حساب بر نظارت همچنین و شهرداری، اختصاصی و عمومی اموال ها، دارایی سرمایه،
 های قانونی است. های سیستمی قابل توجهی در اعمال نظارت بررسی عملکرد شورای شهر آمل حاکی از وجود نقص رسمی.

 برای شهروندی مشاوره های کمیته با کار 7
 شهر شورای به پیشنهادات و ها توصیه صورتبندی

  ها پروژه و ها سیاست زمینه در

فقدان سازوکارهای قانونی مداخله و مشارکت شهروندی؛ عدم تشکیل و یا  .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
بلوغ دموکراسی محلی در  از عدم هایی های مشاوره شهروندی؛ دموکراسی نمایندگی ناکارآمد که همگی نشانه تثبیت کمیته
 ایران است.

 استراتژیک و مدت بلند ریزی برنامه در مشارکت 8
 محلی اجتماع

ریزی بلندمدت و استراتژیک برای اجتماعات محلی و شهرداری  اصوال برنامه .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
 مصوب دولت مرکزی.های کاربری زمین  گیرد، به غیر از طرح صورت نمی

 توسط آن ارائه از پس شهرها قانونی محدوده و حریم و تفصیلی و شهرسازی جامع و هادی های طرح تآئید و بررسی زمین  کاربری جامع طرح تصویب 9
شوراها در تصویب طرح جامع شهری نقشی بر عهده  نهایی. تصویب جهت قانونی ربط ذی مراجع به ارسال و شهرداری

 پردازد کننده طرح با شورا به رایزنی می البته در برخی موارد و در حین تهیه طرح، مشاور تهیهندارند 

تصویب طرح جامع آب و فاضالب، سیالب،  10
 ها و تسهیالت شهری  پارک

خارج از ها در ایران  ها و برنامه بخش قابل توجهی از محتوای این گونه طرح .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
 ها است. حوزه وظایف شوراها و شهرداری

 تمامی و نفوذ شهری، حوزه مرزهای تصویب 11
 شهر محدوده به الحاقات

 توسط آن تهیه از پس شهرسازی جامع و هادی های طرح رعایت با شهر حدود طرح تصویب جهت شهرداری با همکاری
 شوراها در تصویب مرزها، حوزه نفوذ و الحاقات به شهر نقش .شهرسازی و مسکن وزارت و کشور وزارت تایید با شهرداری

 بر عهده ندارند. البته در حین تهیه طرح، مشاور تهیه کننده طرح با شورا در این خصوص به رایزنی می پردازد. رسمی

 و ها تفکیک بندی،منطقه تغییرات تمامی تصویب 12
 تجاری و صنعتی های پالن سایت

طرح  5بررسی و تصویب این تغییرات در ایران بر عهده کمیسون ماده . ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
 تفصیلی است نه شورا.

 و ساخت با ای توسعه توافقات تمامی تصویب 13
 صنعتی و مسکونی، تجاری سازگران

تخفیف بر عوارض و جرایم ساخت مصادیق برخی از این توافقات مانند اعمال . در متن قانون شوراهای ایران همانندی ندارد
   وساز ، بعد از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، از شوراها سلب شده است.

ها  شهرداریشاید بتوان الزام دولت برای تهیه برنامه عملیاتی پنج ساله برای . ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در ساله پنج ای سرمایه بهبود طرح یک تصویب 14
 قانون نوسازی و عمران شهری را جایگزین این بند به حساب آورد. 15در قالب ماده 

 نامه آیین رعایت با شهرداری به وابسته های شرکت و موسسات و شهرداری ساالنه بودجه متمم و اصالح بودجه، تصویب شهر سالیانه بودجه تصویب 15
اختیار تصویب بودجه در هر دو شورا کامال یکسان است اگرچه  شهر. شورای بودجه تصویب همچنین و ها شهرداری مالی

 تواند به صالحدید شورا تغییر کند. های بودجه در شورای امریکایی می ردیف

 و ایالتی فدرال، دولت با خوب روابط بهبود و ایجاد 16
 شهری های سازمان و نهادها دیگر و شهرستان

ند و عضو هست های دولتی کمیسیوناعضای شوراهای شهری در برخی از  .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
  .کند نها را در برخی امور الزام میآ دولت مرکزی همکاری و مشارکت

 با کار در فعالی نقش شهر شورای و شهردار 17
 و قلمرویی بین موضوعات زمینه در مقتضی مقامات
  داشت خواهند ای منطقه مسائل

ارائه می کنند  خدمات شهری غیردولتی که عمومی موسسات و دولتی موسسات و ها سازمان کلیه شهرستانی واحدهای
 و قوانین حدود در شهرستان تآمین شورای نمایند؛ همکاری با ارائه شورا را به خود شهری خدمات ساالنه برنامه موظفند

نگرش  .آنان درخواست به بنا مختلف های زمینه در مملکتی های سازمان و نهادها و اجرایی مسئولین با مقررات؛ همکاری
گیرد برای مثال مدیریت  قلمرویی به مسائل در مدیریت قلمرویی ایران کمتر مورد توجه قرار می ای، فرابخشی و بین منطقه
 ه است.قلمرویی هنوز الینحل ماند ای و بین شهرهای شمالی به دلیل فقدان رویکرد منطقهدر  پسماند

 برای ای منطقه های کمیسیون در وظیفه انجام 18
 سطوح فرامحلی در شهر منافع پیشبرد

ها یا  اعضای شوراها در ایران نیز به فراخور نیاز و یا دعوت در کمیته .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
 یابند. حضور می های نهادهای محلی و استانی مختلف برای حفظ منافع شهرداری کارگروه

 در آراء اکثریت با البته شهر، مدیر عزل و نصب 19
 ضرورت صورت

هر دو شورا در داشتن این اختیار یکسان هستند  .سال و عزل آن با رعایت مقررات قانونی چهار مدت برای شهردار انتخاب
 رو است.هزیادی روبزدگی  البته در اعمال این اختیار متفاوتند. در ایران انتخاب شهردار با سیاست

 .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در .یابد ضرورتبه دالیلی  که سایر وظایف اجرای 20

 



۳6
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۴  شماره ۳  پایيز ۱۳۹۸

 

نوعی تمرکززد  ایی کارکرد  ی صورت گرفته است که د  ر نتيجه آن 
مانند    د  ارند    برعهد  ه  وظایف گسترد  ه ای  حکومت های محلی طيف 
بریتانيا، اما د  ر کشوری مثل ایران که د  ارای ساختار حکومتی بسيط 
واگذاری  قانون  تصویب  وجود    با  تمرکززد  ایی  این  است  متمرکز  و 
به  مرکزی  وزارتخانه های  و  اجرایی  د  ستگاه های  وظایف  از  بخشی 
قانون  برنامه پنجساله سوم و ۱۳7  قانون  )ماد  ه ۱۳6  شهرد  اری ها     
شهرد  ارها  و  نشد  ه  عملی  هنوز  سال   20 گذشت  با  چهارم(  برنامه 
طيف وظایف اند  کی را بر عهد  ه د  ارند  . اگر به فهرست وظایف شورای 
عملکرد  ی  طيف  نشانه های  از  بخشی  برگرد  یم،  لوینگستون  شهر 
د  ر  می توان  را  محلی  حکومت های  باالی  استقالل عمل  و  گسترد  ه 
قد  رت تام آنها د  ر تهيه و تصویب طرح های جامع کاربری زمين و نيز 
طرح های موضوعی د  یگر مانند   آب و فاضالب، کنترل سيالب و د  یگر 
زیرساخت های شهری مشاهد  ه کرد     )وظایف شماره نه، د  ه و د  وازد  ه(. 
د  ر حالی که د  ر خصوص موارد   بسيار فوق، اعضای شوراهای شهری 
د  ر ایران فاقد   قد  رت رسمی و قانونی هستند  ، عرصه هایی که هد  ایت 
واقعی توسعه فضایی شهر و مناطق شهری بسيار به آنها وابسته است. 
سنت های د  موکراتيک متفاوت کشورها نيز می توانند   د  ر تحليل 
این تنوع به ما کمک کنند  . د  ر اواخر د  هه ۱۸۸0 د  ر آمریکا به واسطه 
استقالل  محلی  حکومت های  محلی۱0،  خود  فرمانی  کسب  جنبش 
عمل باالیی کسب کرد  ند  . د  ر نتيجه این جنبش حکومت های محلی 
می توانستند   منشوری برای خود  ۱۱ وضع کرد  ه و این حق را کسب 
می کرد  ند   که خود  شان به طور مستقل شکل حکومتی مورد   نظر، 
خد  مات  طيف  و  انتخابيه  حوزه  و  شهری  محد  ود  ه های  و  مرزها 
 .)Saltzstein et al., 2008(     مطلوبشان را تعریف و ترسيم کنند
این کاماًل متفاوت با شرایط کشوری مثال بریتانيا یا ایران است که 
د  ر آن هرگونه تأسيس شهر یا شهرد  اری منوط به تصویب پارلمان یا 
اند  ازه،  د  رباره  که  است  مرکزی  حکومت  این  و  بود  ه  د  ولت  هيأت 

تصميم  آن  مالی  منابع  و  وظایف  و  اختيارات  شهرد  اری،  مرزهای 
می گيرد  . به این ترتيب سنت د  موکراتيک متفاوت آمریکا است که 
د  ر تضاد   با ایران و یا بریتانيا به شوراهای شهری اجازه می د  هد   تا 
را  بخشی  و  کرد  ه  اعمال  تغييراتی  شهری  خد  مات  طيف  د  ر  راساً 
حذف و یا موارد  ی را به آن اضافه نماید     )وظيفه شماره چهار(؛ و یا 
د  رباره مرزهای شهر، حوزه نفوذ و تمامی الحاقات به محد  ود  ه راسا 
تصميم گيری نماید     )وظيفه شماره ۱۱(؛ و حتی اد  غام شهرد  اری های 
رفراند  وم های  نتایج  به  منوط  صرفاًً  آنها  یکپارچه سازی  و  کوچک 
د  ر  فراد  ست.  حکومت  نظر  نه   )Hamilton,  1999( است    محلی 
مرکزی  حکومت  توسط  شهرد  اری  خد  مات  و  وظایف  بستِه  ایران 
مشخص شد  ه و عد  ول و یا فراتررفتن از آنها می تواند   مصد  اق اصل 
و  موانع  با  و  شد  ه  قلمد  اد    صالحيت«۱2  حوزه  از  »خارج  حقوقی 

مجازات های قانونی همراه شود  .  
است  د  یگری  مؤلفه  شهری  حکومت  اصالح  جنبش  بود  ونبود   
که می تواند   د  ر تبيين تنوع موجود   کمک کند  . از جمله نشانه های 
به  می توان  کشورها  د  ر  شهری  حکومت  اصالح  جنبش  وجود   
جد  یت و استمرار بحث ها د  ر خصوص مد  ل های متفاوت و متناسب 
مد  یریت شهری، واگذاری و یا عد  م واگذاری وظایف از حکومت های 
شهری به حکومت های فراد  ست کالن شهری یا منطقه ای و یا حتی 
کسب  صاحبان  و  شهروند  ان  مشارکت  صحيح  ميزان  ُخرد   محلی، 
عملکرد    و  کارایی  افزایش  راه های  د  یگر  و  شوراها  امور  د  ر  کار  و 
برای  اقد  امات  و  جنبش ها  این گونه  کرد  .  اشاره  شهری  حکومت 
کار  د  ستور  د  ر  زمانی  بيشتر  شهری  حکومت های  عملکرد    بهبود   
قرار می گيرند   که چالش های اقتصاد  ی، سياسی و محيط زیستی د  ر 
)Saltzstein et al., 2008(13. موج  حال فشرد  ن گریبان شهرند   
اصلی چالش های اقتصاد  ی فراروی حکومت های محلی، د  ر بریتانيا 
با  تاچر   )۱۹7۹( و د  رآمریکا هم زمان  به قد  رت رسيد  ن  با  هم زمان 

وظیفه یا کار شورای شهر  ردیف
 وظایف شوراهای شهری ایرانو تحلیل خالصه موارد مشابه  (Livingstonلوینگستون)

ها و ضوابط  تصویب مقررات، مصوبات، سیاست 1
حال و برای تضمین سالمتی، ایمنی و رفاه ساکنان 

 آینده شهر

 مورد در الزم مقررات عمومی؛ وضع مایحتاج فروش و خرید برای عمومی های میدان اداره و ایجاد به مربوط مقررات وضع
غیره؛  و بازرگانی هنری، کشاورزی، هاینمایشگاه کردن دایر برای ذیربط هایبنگاه و ادارات با شهرداری مساعی تشریک

شهری؛  غیرمحصور اراضی جهت الزم مقررات شهری؛ تصویب تاسیسات مسیرهای و مجاری حفر بر نظارت و مقررات وضع
 روی بر تابلو و آگهی نوشته، نوع هر الصاق یا و مطلب نوع هر نوشتن جهت شهرداری پیشنهاد به الزم مقررات تصویب

یران چه در مقام نظر)متن های استراتژیک در شوراهای ا به خصوص سیاست« تدوین سیاست»االصول  علی .شهر دیوارهای
مراتب تصمیمات بیشتر درگیر اتخاذ قانونی( و چه در عرصه عمل وجود ندارد؛ اغلب شوراهای شهر در ایران از حیث سلسله
 تصمیمات اجرایی و در باالترین سطح بر وضع مقررات و ضوابط در امور جزئی متمرکزند.

مین کارآمد و أها برای ت تدوین و تصویب سیاست 2
 اثربخش خدمات شهری

دهد که در برخی مواقع، برخی  با وجود این، مطالعه شورای آمل نشان می .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
الزام به  رسانی شهری، مثالً های خدمات های موردی برای کاهش هزینه تصمیمات اجرایی و یا ضوابط و دستورالعمل

 صی، تدوین شده است.واگذاری تولید خدمات به بخش خصو

تدوین و تصویب اهداف کالن و خرد و معیارهای  3
 عملکردی برای حکومت و مدیر شهر

برای سنجش  روشن شوراهای شهری در کشور فاقد معیارهای عملکردی .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
 عملکرد شهردار و بدنه اجرایی هستند.

 دولت؛ تصویب عمومی سیاست گرفتننظر در با آن میزان و نوع تغییر همچنین و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب اهش خدمات شهریافزودن، حذف یا تعدیل و ک 4
 کرایه نرخ ها؛ تصویب شهرداری معامالت و مالی نامه آیین رعایت با آن به وابسته های سازمان و شهرداری خدمات نرخ

ها توسط حکومت مرکزی تعیین می شود و عدول یا فراتر  وظایف شوراها و شهرداری فهرست .شهری درون نقلیه وسایل
  .می باشد« خارج از حوزه صالحیت»رفتن از آنها مصداق حکم حقوقی 

ها، دفاتر و ادارات  ها، بخش ایجاد و تاسیس معاونت 5
های مشاوره شهروندی با هدف ارتقای  کمیته و

 کارآمدی و اثربخشی حکومت شهری

 تشکیل خصوص در کشور؛ اقدام وزارت موافقت و ییدأت با شهرداری به وابسته های شرکت و موسسات اساسنامه تصویب
 اجتماعی، خدمات انجام در مردم مشارکت خصوص در ریزی ؛ برنامه...و ارشادی امدادی، اجتماعی، نهادهای و ها انجمن

ها، دفاتر و... تنها در  ایجاد معاونت .ذیربط های دستگاه موافقت با رفاهی امور سایر و آموزشی فرهنگی، عمرانی، اقتصادی،
های مشاوره شهروندی با همان ماهیت  ها قابل انجام است؛ هنوز چیزی مشابه کمیته بندی شهرداری چارچوب الزامات درجه

  در شهرهای ایران شکل نگرفته است.

 شهر،کارکنان مدیر بر قانونی نظارت اعمال 6
 و شهروندی مشاوره های کمیته مشاوران، ای، حرفه

 کارکنان و کارکنان، داوطلبان دیگر تمامی
 شهر منتخب غیر

 این که صورتی در خدماتی های سازمان سایر و شهرداری امور در مصوب های طرح و شورا مصوبات اجرای حسن بر نظارت
 و منقول اموال و جنسی نقدی، داراییهای و سرمایه حفظ و اداره حسن بر نگردد؛ نظارت امور این عادی جریان مخل نظارت

 شهرداری امور عادی جریان مخل که ای گونه به آنها هزینه و درآمد حساب بر نظارت همچنین و شهرداری غیرمنقول
 حفظ و شهرداری تابعه و وابسته شرکتهای ، موسسات ، سازمانها کلیه و شهرداری مالی امور اداره حسن بر نباشد؛ نظارت

 حسابرس انتخاب با هزینه و درآمد حساب بر نظارت همچنین و شهرداری، اختصاصی و عمومی اموال ها، دارایی سرمایه،
 های قانونی است. های سیستمی قابل توجهی در اعمال نظارت بررسی عملکرد شورای شهر آمل حاکی از وجود نقص رسمی.

 برای شهروندی مشاوره های کمیته با کار 7
 شهر شورای به پیشنهادات و ها توصیه صورتبندی

  ها پروژه و ها سیاست زمینه در

فقدان سازوکارهای قانونی مداخله و مشارکت شهروندی؛ عدم تشکیل و یا  .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
بلوغ دموکراسی محلی در  از عدم هایی های مشاوره شهروندی؛ دموکراسی نمایندگی ناکارآمد که همگی نشانه تثبیت کمیته
 ایران است.

 استراتژیک و مدت بلند ریزی برنامه در مشارکت 8
 محلی اجتماع

ریزی بلندمدت و استراتژیک برای اجتماعات محلی و شهرداری  اصوال برنامه .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
 مصوب دولت مرکزی.های کاربری زمین  گیرد، به غیر از طرح صورت نمی

 توسط آن ارائه از پس شهرها قانونی محدوده و حریم و تفصیلی و شهرسازی جامع و هادی های طرح تآئید و بررسی زمین  کاربری جامع طرح تصویب 9
شوراها در تصویب طرح جامع شهری نقشی بر عهده  نهایی. تصویب جهت قانونی ربط ذی مراجع به ارسال و شهرداری

 پردازد کننده طرح با شورا به رایزنی می البته در برخی موارد و در حین تهیه طرح، مشاور تهیهندارند 

تصویب طرح جامع آب و فاضالب، سیالب،  10
 ها و تسهیالت شهری  پارک

خارج از ها در ایران  ها و برنامه بخش قابل توجهی از محتوای این گونه طرح .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
 ها است. حوزه وظایف شوراها و شهرداری

 تمامی و نفوذ شهری، حوزه مرزهای تصویب 11
 شهر محدوده به الحاقات

 توسط آن تهیه از پس شهرسازی جامع و هادی های طرح رعایت با شهر حدود طرح تصویب جهت شهرداری با همکاری
 شوراها در تصویب مرزها، حوزه نفوذ و الحاقات به شهر نقش .شهرسازی و مسکن وزارت و کشور وزارت تایید با شهرداری

 بر عهده ندارند. البته در حین تهیه طرح، مشاور تهیه کننده طرح با شورا در این خصوص به رایزنی می پردازد. رسمی

 و ها تفکیک بندی،منطقه تغییرات تمامی تصویب 12
 تجاری و صنعتی های پالن سایت

طرح  5بررسی و تصویب این تغییرات در ایران بر عهده کمیسون ماده . ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
 تفصیلی است نه شورا.

 و ساخت با ای توسعه توافقات تمامی تصویب 13
 صنعتی و مسکونی، تجاری سازگران

تخفیف بر عوارض و جرایم ساخت مصادیق برخی از این توافقات مانند اعمال . در متن قانون شوراهای ایران همانندی ندارد
   وساز ، بعد از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، از شوراها سلب شده است.

ها  شهرداریشاید بتوان الزام دولت برای تهیه برنامه عملیاتی پنج ساله برای . ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در ساله پنج ای سرمایه بهبود طرح یک تصویب 14
 قانون نوسازی و عمران شهری را جایگزین این بند به حساب آورد. 15در قالب ماده 

 نامه آیین رعایت با شهرداری به وابسته های شرکت و موسسات و شهرداری ساالنه بودجه متمم و اصالح بودجه، تصویب شهر سالیانه بودجه تصویب 15
اختیار تصویب بودجه در هر دو شورا کامال یکسان است اگرچه  شهر. شورای بودجه تصویب همچنین و ها شهرداری مالی

 تواند به صالحدید شورا تغییر کند. های بودجه در شورای امریکایی می ردیف

 و ایالتی فدرال، دولت با خوب روابط بهبود و ایجاد 16
 شهری های سازمان و نهادها دیگر و شهرستان

ند و عضو هست های دولتی کمیسیوناعضای شوراهای شهری در برخی از  .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
  .کند نها را در برخی امور الزام میآ دولت مرکزی همکاری و مشارکت

 با کار در فعالی نقش شهر شورای و شهردار 17
 و قلمرویی بین موضوعات زمینه در مقتضی مقامات
  داشت خواهند ای منطقه مسائل

ارائه می کنند  خدمات شهری غیردولتی که عمومی موسسات و دولتی موسسات و ها سازمان کلیه شهرستانی واحدهای
 و قوانین حدود در شهرستان تآمین شورای نمایند؛ همکاری با ارائه شورا را به خود شهری خدمات ساالنه برنامه موظفند

نگرش  .آنان درخواست به بنا مختلف های زمینه در مملکتی های سازمان و نهادها و اجرایی مسئولین با مقررات؛ همکاری
گیرد برای مثال مدیریت  قلمرویی به مسائل در مدیریت قلمرویی ایران کمتر مورد توجه قرار می ای، فرابخشی و بین منطقه
 ه است.قلمرویی هنوز الینحل ماند ای و بین شهرهای شمالی به دلیل فقدان رویکرد منطقهدر  پسماند

 برای ای منطقه های کمیسیون در وظیفه انجام 18
 سطوح فرامحلی در شهر منافع پیشبرد

ها یا  اعضای شوراها در ایران نیز به فراخور نیاز و یا دعوت در کمیته .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در
 یابند. حضور می های نهادهای محلی و استانی مختلف برای حفظ منافع شهرداری کارگروه

 در آراء اکثریت با البته شهر، مدیر عزل و نصب 19
 ضرورت صورت

هر دو شورا در داشتن این اختیار یکسان هستند  .سال و عزل آن با رعایت مقررات قانونی چهار مدت برای شهردار انتخاب
 رو است.هزیادی روبزدگی  البته در اعمال این اختیار متفاوتند. در ایران انتخاب شهردار با سیاست

 .ندارد همانندی ایران شوراهای قانون متن در .یابد ضرورتبه دالیلی  که سایر وظایف اجرای 20
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ریاست جمهوری ریگان   )۱۹۸0( پد  ید  آمد  ه و تأثيرات بزرگی د  ر 
بافتار، آموزه  این  الگوهای حکمروایی محلی بر جای گذاشتند  . د  ر 
مد  یریت عمومی نوین به مجموعه اصول سازمان د  هند  ه مسلط د  ر 
مد  یریت  نفوذ  رشد    می شود  .  تبد  یل  عمومی  خد  مات  اصالحات 
که  شد     اصولی  کارگيری  به  آغازگر   ۱۹۸0 د  هه  د  ر  نوین  عمومی 
ویژگی ها  این  از  برخی  ند  اشتند  .  وجود    عمومی  قلمرو  د   ر  پيشتر 
د  وم(  کنند  ،  مد  یریت  مد  یران  بگذار  نخست(  از:  عبارتند    اصول  و 
بر  تأکيد    روشن، سوم(  عملکرد  ی  معيارهای  و  استاند  ارد  ها  اجرای 
کنترل خروجی ها و هد  ایت منابع به سمت حوزه هایی که به واسطه 
چهارم(  می شوند  ،  مشخص  عملکرد    شاخص های  اند  ازه گيری 
و  خصوصی سازی  طریق  از  عمومی  تجزیه   بخش  سمت  به  حرکت 
از  استفاد  ه  طریق  از  بيشتر  رقابت  به  گذار  پنجم(  بنگاه سازی۱۴، 
قرارد  اد  ها و رویه های مزاید  ه و مناقصه رقابتی عمومی، ششم( تأکيد   
بر شيوه های مد  یریت بخش خصوصی و انعطاف پذیر د  ر استخد  ام و 
پاد  اش د  هی و هفتم( تأکيد   بر صرفه جویی و انضباط د  ر استفاد  ه  از 
 .)Todnem and Macleaod, 2009(   منابع و کم کرد  ن هزینه ها
اثرات روشن تحوالت نوین د  ر د  انش و عمل مد  یریت سازمان های 
تصویب  و  تد  وین  »چون  وظایفی  وجود   د  ر  می توان  را  عمومی 
سياست ها برای تأمين کارآمد  و اثربخش خد  مات شهری«   )وظيفه 
معيارهای  و  ُخرد    و  کالن  اهد  اف  تصویب  و  د  و(،»تد  وین  شماره 
سه(  شماره  )وظيفه  شهر«    مد  یر  و  شهر  حکومت  برای  عملکرد  ی 
ضرورت  که   ۱۸ تا   ۱6 شماره  وظایف  این،  عالوه بر  کرد  .  مشاهد  ه 
انجام همکاری و ایجاد   روابط بين قلمرویی مؤثر با سطوح فراد  ست 
حکومتی و د  یگر واحد  های حکومت محلی همجوار را یاد  آور می شود   
بين قلمرویی حکمروایی شهری  و  چند   سطحی  ماهيت  بر  نوعی  به 
تأکيد   د  ارد  . این همکاری می تواند   اشکال مختلفی را د  ربربگيرد   از 
توافقات غيررسمی تا رسمی برای تأمين خد  مات مشترك بين شهری 
تا ایجاد   شوراهای منطقه ای فراگير برای برخورد   با مسائل منطقه ای 

 .)Hamilton,  1999(   و تأمين خد  مات بزرگ مقياس
لوینگستون  شهر  شورای  وظایف  بند  های  مهم ترین  از  یکی 
نهاد   می د  هد   وظيفه شماره  این  به  اختيارات وسيعی  و  قد  رت  که 
مقررات  سياست ها،  »تصویب  اختيار  اساس،  این  بر  است.  آن  یک 
و ضوابط الزم برای تضمين بهد  اشت،ایمنی و رفاه ساکنان حال و 
آیند  ه« وظيفه اول شورا است، که عرصه بزرگی برای نقش آفرینی 
شورا د  ر حوزه سياستگذاری و تصميم گيری باز می کند  . د  ر مقابل 
و  وظایف  تشکيالت،  قانون  د  ر  مند  رج  وظایف  از  یک  هيچ  د  ر 
اختيارات شوراهای اسالمی کشور و... اصوالًً هيچ اشاره ای بر وظيفه 
سياستگذاری شوراها د  ر ایران وجود   ند  ارد  . د  ر بيشترین حالت بر 
شد  ه  تأکيد    و  اشاره  جزئی  امور  د  رباره  ضوابط«  و  »مقررات  وضع 
است. برای موارد   همتای آن د  ر ایران ر.ك.به جد  ول ۱. د  ر نتيجه 
به نظر می رسد   آنچه قانونگذار از شوراهای شهری د  ر ایران انتظار 
د  ارد   بيشتر از جنس اتخاذ تصميمات اجرایی۱5 است تا تصميمات 
معنی مسير  به  مفهوم سياست  و  واژه  اصوالً  و سياستی.  راهبرد  ی 
اقد  ام، خط مشی و یا چارچوب تصميم گيری نه تنها د  ر متن قانون 
مذکور مشاهد  ه نمی شود    )به شکِل د  ِ ژور(، بلکه د  ر عمل )د  ِ فاکتو( 
این  از  حاکی  آمل  شهر  شورای  اخير  یکسال  مصوبات  بررسی  نيز 

حقيقت است   )ر.ك به تحليل ماهيت مصوبات شورای شهر آمل(. 

2. تحلیل کارکرد  های شوراها

اصلی  کارکرد  های   )Svara, 1999( اِسوارا    تحقيق،  یک  د  ر 
بلند  ؛ تنظيم  شوراها را بد  ین شرح خالصه می کند  : تد  وین اهد  اف 
به  خد  مت د  هی  رأی د  هند  گان؛  تقاضاهای  به  پاسخ  ساالنه؛  اهد  اف 
رأی د  هند  گان؛ شناسایی و برخورد   با مسائل واقعی شهری؛ بررسی 
عملکرد    ارزیابی  برنامه ها؛  اثربخشی  بازنگری  بود  جه؛  تصویب  و 
لند  ری    اِسوارا،  نظر  مشابه  و  د  یگر  جایی  د  ر  اجرایی.  نيروهای 
نظر  اصلی د  ر  پنج کارکرد    برای شوراهای شهر   )Landry,  1997(
می گيرد   که اگر به د  رستی انجام شود   می توانند   اثربخشی حکومت 
شهری را تضمين کنند  ، این پنج کارکرد   عبارتند   از: تد  وین اهد  اف 
کالن و ُخرد  ؛ تد  وین استراتژی برای تحقق این اهد  اف کالن و ُخرد  ؛ 
ایفای جد  ی نقش نظارت و ارزیابی سيستم حکومت شهری به عنوان 
و  مشارکت  د  رونی کرد  ن یک سيستم  و  تثبيت  منتخب؛  مقام  یک 

بازخورد   شهروند  ی؛ اِعمال رهبری د  ر امور اجتماع محلی.
د  ر   )Svara,1985; Svara,  1999; Svara,  2002( اِسوارا   
تحقيقات د  یگر و د  ر ارزیابی صحت و د  قت مد  ل د  وگانه سياست و 
اد  اره د  ر حکمروایی شهری، کل کارکرد  های حکمروایی شهرد  اری ها 
بُعد   بسط می د  هد  : تعریف مأموریت۱6؛ سياستگذاری۱7؛  را به چهار 
و  اهد  اف  تعيين  خصوص  د  ر  تصميم گيری  مد  یریت۱۸.  و  اد  اره 
تعيين  است.  حکمروایی  بُعد    اولين  شهر  حکومت  مأموریت های 
شمار  به  بُعد    د  ومين  ميان مد  ت  برنامه های  و  سياست ها  تعریف  و 
می آید  . اد  اره و اجرای سياست سومين بُعد  است که مستلزم اجرای 
نهایت چهارمين  د  ر  است.  به شهروند  ان  و خد  مات رسانی  برنامه ها 
بعد    سه  از  پشتيبانی  و  حمایت  د  ر  سازمانی  منابع  مد  یریت  بعد   

مأموریت، سياست و اد  اره است. 
د  وگانه  کالسيک  واژه شناسی  بخواهيم  اگر  می رسد    نظر  به 
د  هيم،  قرار  مبنا  را  اِسوارا  چهاروجهی  مد  ل  یا  و  اد  اره  و  سياست 
کارکرد   اصلی شوراهای شهری به عنوان یک هيأت جمعی و انتخابی 
را می توان د  ر »تد  وین و تصویب مأموریت/  سياست« یا سياستگذاری 
سياستگذاری  فرایند    زیرا  نيست.  ماجرا  همه  این  اما  کرد  .  خالصه 
از  جزیی  نيز  آن  اجرای  بلکه  نمی شود    تمام  سياست  تد  وین  با 
برنامه ریزان  از  بسياری  که  همانطور  می شود  .  محسوب  فرایند    این 
استراتژیک   )Bruton and Nicholson,1985( استد  الل می کنند   
فرایند   سياستگذاری با تد  وین راهبرد  ها و سياست ها تمام نمی شود   
بلکه این یک چرخه بازخورند  ی است و اثربخشی سياست تنها د  ر 
تمهيد  ات  پيش بينی  بد  ون  سياستگذاری  شد  .  خواهد    معلوم  اجرا 
این  از  بود  .  خواهد    بی فاید  ه ای  کار  عمال  تجد  ید  نظر  و  اجرا  برای 
تد  وین و تصویب سياست می پرد  ازد    به  یا گروهی که  رو، آن فرد   
کارکرد  های  و  د  اشته  مسئوليت  نيز  آن  اجرای  تضمين  برای  باید   
مرتبط با آن را نيز بر عهد  ه بگيرد  . به این ترتيب شورا هم مأموریت 
و سياست را تعيين می کند   و هم د  ر اد  اره و مد  یریت تا جایی که 
بتواند   اجرای سياست های خود   را ضمانت کند   د  خالت خواهد   کرد  . 
نمود  ار ۱ چهار عرصه حکمروایی شهرد  اری و نقش هيأت انتخابی و 

بد  نه اجرایی د  ر هر یک از آنها را نشان می د  هد  .

ایـران:  د ر  شـهری  شـوراهای  کارکرد هـای  و  وظایـف  تطبيقـی  تحليـل 
آمـل  شـهر  شـورای  مـورد ی  مطالعـه  از  حاصـل  یافته هـای  بر  اسـاس 
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به این ترتيب، شورا باالترین مرجع حکومت شهری د  ر خصوص 
تصميم گيری د  ر امور سياستی است. برای آنکه یک شورا نقشی فعال 
و سازند  ه د  ر عرصه های کارکرد  ی اصلی خود   بازی کند   باید   د  رك 
روشنی از فرایند   سياستگذاری و مراحل آن د  اشته باشند  . به طور 
معمول فرایند   سياستگذاری شامل مراحل زیر است: تعریف مسائل 
وتعيين  تعریف  محلی؛  اجتماع  اهد  اف  تصویب  و  تد  وین  نيازها؛  و 
ارزیابی  آلترناتيو   )شامل  راه حل های  تحليل  و  تد  وین  ُخرد  ؛  اهد  اف 
اثرات بلند  مد  ت و کوتاه مد  ت گزینه ها(؛ تعيين و تعریف اولویت ها؛ 
تهيه و تد  وین راهبرد  ها و پروگرام ها؛ اجرای پروگرام ها یا راهبرد  ها؛ 
پایش و ارزیابی پروگرام ها یا راهبرد  ها؛ بازخورد  گرفتن؛ تجد  ید  نظر 
را  فوق  سياستگذاری  فرایند    اگر  راهبرد  ها.  یا  و  برنامه ها  بهبود    و 
مبنا قرار د  هيم کارکرد  های سياستی شورا   )د  ر طرز تلقی وسيع از 
سياست که اجرا و پایش را نيز د  ر بر می گيرد  ( را می توان بد  ین شرح 
خالصه کرد  : بررسی مسائل و نيازهای شهر   )از طریق ایجاد   پيوند   و 
ارتباط نزد  یک با شهروند  ان و تضمين د  رون د  اد  ه های مرد  می حاصل 
از مشارکت شهروند  ی فعال(؛ تد  وین اهد  اف کالن و ُخرد    )هم برای 

شهر و هم سازمان شهرد  اری(؛  
شاخص های  مبنای  بر  برتر  سياست های  و  راهبرد  ها  انتخاب 
راهبرد  ها،  اجرای  ارزیابی  و  پایش  مصوب؛  اهد  اف  از  مستخرج 
سياست ها و پروگرام های مصوب د  ر عرصه های مختلف و د  ر نهایت 
تجد  ید   نظر د  ر اهد  اف و راهبرد  ها د  ر صورت لزوم. بنابراین عالوه بر 
تد  وین سياست، یکی از مهم ترین کارکرد  های شورا، پایش، ارزیابی 
حساب  به  سياست  اجرای  برای  ضمانتی  که  است  اجرا  کنترل  و 
 )Stewart, 1990( استوارت    که  همانگونه  است  بد  یهی  می آید  . 
اد  اره  د  ر  به شکل مد  اخله مستقيم  اعمال کنترل  این  د  ارد    تأکيد   
و اجرا و یا مد  یریت منابع نخواهد   بود   زیرا این نوع مد  اخله مخل 
اعمال  این  بلکه  بود  ،  خواهد    شورا-  مد  یر  مد  ل  اثربخشی  و  کارایی 
عملکرد  ی  شاخص های  و  معيارها  تعریف  و  وضع  طریق  از  کنترل 
برای حوزه های مختلف سياستی، بخشی و سازمانی و نيز سنجش و 

ارزیابی آنها شد  نی است. 

د  ر  شهری  شوراهای  سوءکارکرد  های  و  کارکرد  ها  تحلیل   .1  .3
ایران

اگرچه د  ر لفاظی های مرسوم اغلب بيان می شود   که شورا بد  نه 
سياستگذاری و شهرد  اری بد  نه اجرایی نظام مد  یریت شهری ایران 
و  کشور  د  ر  شوراها  وظایف  فهرست  تحليل  اما  می شود    محسوب 
مقایسه آن با شرح وظایف شورای لوینگستون حاکی از عد  م اعتبار 
کامل این شکل از تقسيم وظيفه حد  اقل د  ر شورای شهر آمل، به 
عنوان یک نمونه از شهرهای هم رد  ه خود   است. همانگونه که نشان 
د  اد  ه شد   اصوالً مفهوم سياست، خط مشی یا مسير اقد  ام و تعریف آن 
برای »شهر« یا »شهرد  اری« د  ر فهرست وظایف شوراهای شهری د  ر 
ایران وجود   ند  ارد  . د  ر بيشترین حالت از قالب یا ابزارهایی چون وضع 
تسهيل  یا  روزمره  مسائل  حل  برای  آیين نامه ها  و  ضوابط  مقررات، 
تعيين  د  ر  است  بد  یهی  است.  آمد  ه  ميان  به  سخن  قوانين  اجرای 
باید   د  ستورالعمل های  موارد   هم  از همين  زیاد  ی  و تصویب بخش 
سطوح حکومتی فراد  ست مراعات شوند  . تفاوت جایگاه اهد  اف کالن 
و ُخرد   یا سياست با وضع ضوابط و مقررات روشن است. د  ر د  سته اول 
شورا به تعریف یک چارچوب یا مسير برای تمام تصميم گيری های 
ُخرد   و کالن د  ر شهر و شهرد  اری، از جمله مقررات و ضوابط، اقد  ام 
می کند  . د  ر فقد  ان سياست و اهد  اف روشن، اتخاذ تصميات و وضع 
مقررات متعد  د   نمی توانند   سمت و سوی مشخصی برای توسعه شهر 
و شهرد  اری رقم بزنند  . د  ر فقد  ان اهد  اف و سياست های باالد  ست، 
نمی توان ارزیابی روشمند  ی از تصميمات یا آثار اقد  امات د  ر شهر یا 
شهرد  اری به عمل آورد  . زمانی که چنين مرجع راهنمایی د  ر سازمان 
و  مرتبط  می تواند    اقد  امات  و  تصميمات  همه  باشد    ند  اشته  وجود   
کارکرد  ی  عرصه  می کند    تأکيد    اِسوارا  که  همانگونه  باشد  .  مربوط 
اصلی شوراها را می توان نقش آفرینی اساسی آنها د  ر تعریف مأموریت 
و سياست شهر و شهرد  اری و اعمال نظارت عمد  تاً غير مستقيم بر 

)Svara, 1985, 2006( :نمود ار 1- میزان مد اخله شورای شهر و بد نه اجرایی د ر چهار بُعد  حکمروایی شهرد اری. مأخذ
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د  و بعد   د  یگر حکمروایی شهرد  اری یعنی اد  اره و مد  یریت د  انست. 
د  ر اد  امه تالش می کنيم تا با تحليل فعاليت های شورای شهر آمل 
ذیل هر یک از اقالم وظایف شورا، برخی از سوءکارکرد  های شوراهای 

شهری و کاستی های مولد   آنها را بررسی کنيم.

بُعد  نخست حکمروایی شهرد اری: تعریف مأموریت 
نقل  به   UNDP( ملل    سازمان  توسعه  برنامه  تعریف  براساس   
مأموریت  اجزای  تهران،۱۳۸5(  شهر  برنامه ریزی  مطالعات  مرکز  از 
و  شورا  اینکه  شرح  سازمان؛  اهد  اف  الف(  قرارند :  این  از  سازمان 
کار  غایي  نتيجه  شد  ه اند  ؟  تأسيس  منظوری  چه  براي  شهرد  اری 
شهرد  اری  و  شورا  کار  سازمان؛  کسب وکار  ب(  چيست؟،  سازمان 
اجرایي  برنامه هاي  یا  و  خد  مات  طيف  مقصود    اینجا  د  ر  چيست؟ 
سازمان براي تعقيب اهد  افش می باشد  . د  ر این بيانيه  باید   به طور 
باید    کالنی  فعاليت هاي  چه  که  د  اد    پاسخ  پرسش  این  به  خاص 
ارزش هاي عمد  ه  و ج(  یابد  ؟  تحقق  اهد  اف سازمان  تا  گيرد    انجام 
د  ر  سازمان  اعضاي  کليه  که  هستند    اعتقاد  اتي  ارزش ها  سازمان؛ 
آنها اشتراك نظر د  ارند   و براي تحقق آنها تالش مي کنند  . ارزش ها 
راهنماي اعضاي سازمان د  ر انجام کارهایشان است، برای مثال تعهد   
و عزم به ارائه عالي ترین خد  مات به شهروند  ان و یا تعهد   و عزم به 

حفظ محيط   زیست طبيعي د  ر هر نوع فعاليت برنامه ریزی شهری. 
می تواند    عمومی  سازمان های  برای  مأموریت  تد  وین 
و  برنامه ریزی  اصوالًً  باشد  .  قانونی  الزام  یا  و  امری   خود  انگيخته 
روشن  مأموریت  و  چشم اند  از  د  اشتن  بد  ون  استراتژیک  مد  یریت 
فقد  ان  ایران  د  ر  بررسی فهرست وظایف شوراها  نيست.  امکان پذیر 
مد  یران  و  اینکه شورا  البته  و  نشان می د  هد    را  قانونی  الزام  چنين 
شهری به شکل خود  انگيخته به این کار اقد  ام کنند   با لحاظ بافتار 
اقد  ام د  ر نظام مد  یریت شهری کنونی، که اعمال تغييرات برای بهبود   
د  ور  امری  پيش می رود  ،  به  د  شوار  بسيار  مد  یریت شهری هميشه 
و عمران شهری  نوسازی  قانون  ماد  ه ۱5  نظر می رسد  .  به  از ذهن 
عملياتی  برنامه  تهيه  به  ملزم  را  شهرد  اران  که  نيز   ۱۳۴7 مصوب 
پنجساله شهر و شهرد  اری می کند   اگرچه برخی مواقع و به شکلی 
راهبرد  ی  برنامه  یک  جایگزینی  و  تهيه  برای  د  ستاویزی  حد  اقلی 
قلمد  اد   می شود   ليکن روشن است فاصله زیاد  ی بين این د  و یعنی 
بيانيه مأموریت شهر و شهرد  اری   )سند  ی حاوی چشم اند  از، اهد  اف 
سياست های  و  راهبرد  ها  و  شهرد  اری  و  شهر  کالن  ارزش های  و 
ميان مد  ت  عملياتی  برنامه  یک  و  آیند  ه(  توسعه  برای  استراتژیک 

وجود   د  ارد  . 

بُعد   د  وم حکمروایی شهرد  اری: تد  وین سیاست
نظر  د  ر  سياست  از  تلقی  د  و  می توان  شد    اشاره  که  همانگونه 
مورد    مد  ل  که  آنجا  از  خاص.  تلقی  و  فراگير  و  عام  تلقی  د  اشت: 
بر  مبتنی  مقاله  این  د  ر  شورا  کارکرد  های  ارزیابی  برای  استفاد  ه 
این  از  است   )Svara, 1985,  2006(   اِسوارا فرایند  چهار مرحله ای 
تلقی اخير از سياست استفاد   ه شد   ه و بخش اجرا و کنترل سيستم 
مد  یریت  و  اد   اره  یعنی  مد   ل  این  د   یگر  بُعد     د   و  قالب  د   ر  اجرایی 

بررسی خواهد   شد  . 

الف( شناخت مسائل و نیازهای شهر و شهرد  اری

آن،  اخص  معنای  د  ر  سياستگذاری  فرایند    د  ر  مرحله  اولين 
قانونی  وظایف  فهرست  است.  شهری  مسائل  و  نيازها  شناخت 
شوراهای شهر د  ر ایران د  ر این خصوص با ابهام و کاستی روبه روست. 
ظاهراًً بند  د  وم فهرست مذکور وظيفه »بررسی و شناخت کمبود  ها،  
آموزشی،بهد  اشتی،  فرهنگی،  اجتماعی،  نارسایی های  و  نيازهای 
پيشنهاد  ات  و  طرح ها  تهيه  و  انتخابيه  حوزه  رفاهی  و  اقتصاد  ی 
اصالحی و راه حل های کاربرد  ی د  ر این زمينه ها جهت برنامه ریزی 
شهر  شورای  عهد  ه  بر  را  ذی ربط«  مسئول  مقامات  به  آن  ارائه  و 
می گذارد  . همچنانچه اشاره شد   چند  ین ابهام د  ر اینجا وجود   د  ارد  . 
به نظر می رسد  ، همانطور که تصور و تفسير اعضای شورای شهر آمل 
از شناخت  قانونگذار  به همين سياق است، مقصود    بند    این  از  نيز 
د  ر حوزه وظایف  نيازهای مذکور موارد  ی است که عمد  تاً  فهرست 
و اختيارات تام شهرد  اری ها قرار ند  ارند  . برای مثال براساس تقسيم 
وظایف موجود   د  ر بين نهاد  های عمومی و د  ولتی، شهرد  اری به طور 
خاص وظایفی د  ر حوزه آموزش یا توسعه اقتصاد  ی و اجتماعی و یا 
حتی بهد  اشتی د  ر معنای عام آن بر عهد  ه ند  ارد . عالوه بر این، این 
بند   از وظایف عالوه بر شناخت مسائل و   نيازها، وظيفه تهيه طرح ها 
و پيشنهاد  ات اصالحی و ارائه راه حل های کاربرد  ی را نيز بر عهد  ه 
به  را  آنها  تهيه  از  بعد    می خواهد    آنها  از  و  گذاشته  شوراها  همين 
مقامات مسئول ذی ربط ارائه نمایند  . اگر مرجع این مسائل و نيازها 
و نيز مجری آن برنامه ها و پيشنهاد  ات شهرد  اری ها می بود   این امر 
می توانست به شکل روشن د  ر متن قانون تصریح شود  . اما »مقامات 
را  د  ولتی  نهاد  های  از  گسترد  ه ای  طيف  ظاهراً  اینجا  د  ر  ذی ربط« 
شامل می شود  . این بند   از وظایف قانونی بسيار پاراد  وکسيکال است 
زیرا د  ر یک سيستم حکومتی بسيط و متمرکز، ظاهراً د  ولت مرکزی 
از شوراهای محلی می خواهد   نيازها و مسائل موجود   د  ر عرصه کاری 
نهاد  های خد  ماتی بخشی را پيمایش کرد  ه و برنامه ایی برای برآورد  ن 
آن نيازها تد  وین نمود  ه و به مقامات مسئول ذی ربط تحویل د  هد  . 

چند   اشکال به این خواسته وارد   است.
د  ولت  اجرایی  بازوهای  که  متمرکز  نظام حکومتی  د  ر  اصوالً   *
تا مقياس ُخرد    محلی گسترد  ه است بررسی و تهيه فهرست نيازها 
و برنامه ریزی برای رفع آنها اصوالً وظيفه سازمانی همان نهاد   است 
نه شورای شهر که نه از حيث کارکرد  ی اختياراتی د  ر این خصوص 
د  ارد   و نه از لحاظ سازمانی ظرفيتی برای این وظيفه بسيار بزرگ و 

خطير برایش پيش بينی شد  ه است.
* عالوه بر این، تهيه طرح ها و پيشنهاد  ات از سوی شورای شهر 
و ارائه آن به نهاد  های بخشی مرکزی که صرفاًً پاسخگوی وزارتخانه 
اقتد  ار۱۹ د  ر  به مغشوش شد  ن اصل خط  متبوع خود   هستند   صرفاً 

مد  یریت سنتی و سلسله  مراتبی کشور خواهد   انجاميد  .
با این حال می توان قرائت د  یگری از بند   مذکور د  اشت و آن هم 
اینکه این وظيفه کاماًلً ارشاد  ی است. زیرا از آنجا که شوراهای شهری 
می شوند    محسوب  مرکزی  و حکومت  بين شهروند  ان  واسط  حلقه 
خواسته ها  می توانند    بهتر  د  ارند    محلی  مرد  م  با  نزد  یکی  ارتباط  و 
و  سياست ها  قالب  د  ر  و  کرد  ه  شناسایی  را  آنها  واقعی  نيارهای  و 
چنين  د   ولت  که  این روست  از  د  هند  .  انعکاس  مختلف  راه حل های 
وجود    با  است.  گذاشته  انتخابی  نهاد     این  برعهد   ه  ارشاد   ی  وظيفه 

ایـران:  د ر  شـهری  شـوراهای  کارکرد هـای  و  وظایـف  تطبيقـی  تحليـل 
آمـل  شـهر  شـورای  مـورد ی  مطالعـه  از  حاصـل  یافته هـای  بر  اسـاس 
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آنها  برای شنيد  ن مطالبات  و  تشکل های غير د  ولتی د  ر د  فتر شورا 
از  زیاد  ی  بخش  اغلب  البته  قرار می گيرد  .  پذیرش  مورد    و  بررسی 
مطالبات این نوع گروه ها خارج از حوزه اختيارات شوراها وشهرد  اری 
است. با این حال برخی از د  رخواست های این گروه ها برای مثال برای 
انجمن معتاد  ان گمنام آمل«،  برای  »تأمين مکان قرار و نشست ها 
یا »د  رخواست انجمن های صنفی برای جمع آوری د  ستفروش ها به 
ویژه د  ر ایام عيد  «، یا »د  رخواست هایی مانند   ارائه تخفيف د  ر بهای 
خد  ماتی چون جمع آوری زباله از سوی انجمن شهرك های صنعتی 

شهرستان« با مساعد  ت شورا به نتيجه می رسد  . 
که  فعاليتی  تنها  می د  هد    نشان  شورا  فعاليت های  بررسی   *
حيطه  از  خارج  نيازهای  و  مسائل  شناخت  خصوص  د  ر  اعضا 
انتقال   )البته  وظایف شهرد  اری ها انجام می د  هند   بيشتر د  ریافت و 
غير نظام مند  ( برخی از مسائل و نيازهای محلی به نهاد  های بخشی 
است، برای مثال برگزاری جلسات با مسئولين اد  اره برق یا گاز برای 
مکرر  برق  قطع  رفع  برای  شهروند  ان  د  رخواست  انتقال  و  پرسش 

برخی محالت شهری یا رفع افت فشار گاز د  ر محالت د  یگر است. 
گذشته از فقد  ان مکانيزهای نظام مند   برای د  ریافت  د  رون د  اد  ه های 
سياست  تد  بير  برای  د  یگر  مشکل  مستمر،  پيمایش های  و  مرد  می 
شهر از سوی شورا فقد  ان نيروی انسانی تخصصی است. اصوالً بد  نه 
هزار   250 شهر  یک  برای  است  قرار  که  شورایی  برای  کارشناسی 
نفری سياستگذاری انجام د  هد   وجود   ند  ارد  . کارکنان موجود   شورای 
آمل شامل د  و نفر مسئول د  فتری، د  و نفر رانند  ه، د  و نفر آبد  ارچی، 
د  و نفر روابط عمومی، د  و نفر مسئول د  فتر رئيس شورا و نایب رئيس 
شورا و سه نفر پرسنل د  بيرخانه هستند   و خود   این حاکی از فقد  ان 

پيش اند  یشی برای تعهد   یک سياستگذاری نظام مند   است.
غير  اعضای  برای  می تواند    که  تخصصی  شناخت  د  یگر  ابزار 
متخصص شورا د  ر د  رك مسائل و موضوعات شهری بسيار راهگشا 
آنها د  ر قالب کميسيون های تخصصی شورا  باشد   حضور و فعاليت 
است. این کميسيون ها می تواند   برای شور و همفکری اعضای شورا 
با بد  نه اجرایی شهرد  اری و نيز د  ریافت نظرات نيروهای کارشناسی 
پيش نویس  د  ر  جلسات  یافته های  انعکاس  و  شهرد  اری  بيرون 
از  اگرچه شناخت حاصل  باشند  .  لوایح تخصصی شورا بسيار مفيد   
این  از  متأثر  تصميمات  و  بود  ه  تخصصی  عمد  تاً  کميسيون ها  این 
حال  این  با  بود  ،  خواهد    تکنوکراتيک  مصوباتی  لزوما  کميسيون ها 
بررسی های چهار سال اخير فعاليت شورای آمل حاکی از این است 
اگر  و  بود  ه  مورد  ی  شکل  به  اغلب  کميسيون ها  این  جلسات  که 
نتيجه اساسی چنين کميسيون های تخصصی را تد  وین پيش نویس 
مصوبات برای طرح و تصویب د  ر جلسه شورا بد  انيم چنين نتيجه ای 

حاصل نشد  ه است. 

ب( ارائه راه حل د  ر برابر مسائل )تعریف و تصویب سیاست ها، 
مقررات و سند   بود  جه(

بررسی قوانين موجود   نشان می د  هد   قانونگذار به جای الزام شورا 
به توليد   سياست و اسناد   راهبرد  ی برای توسعه شهر و شهرد  اری، 
اتخاذ سطوح ُخرد  تر تصميمات را د  ر قالب وضع مقررات و ضوابط آن 
هم برای تد  بير امور جزیی و رفع مسائل ُخرد   مجاز می د  اند   )ر.ك.به 

و  پيشرو  کارکرد  ی،  اید  ه  این  اجرای  برای  حاضر  شرایط  د  ر  این 
د  موکراتيک که سياست را امری مشارکتی و از پایين به باال قلمد  اد   

می کند   حد  اقل د  و حلقه مفقود  ه وجود   د  ارد  : 
* شوراها برای بررسی و شناخت این نيازها به انجام پيمایش های 
وسيع و تهيه برنامه نياز خواهند   د  اشت که نيازمند   بود  جه و نيروی 
حوزه های  به  فقط  مسائل  تحليل  اگر  حتی  است  زیاد  ی  انسانی 
حوزه  کل  آن  گستره  اینکه  نه  شود    محد  ود    شهرد  اری  عملکرد  ی 

کارکرد  ی شهر را پوشش د  هد  . 
* اگر براساس این بند   د  ولت مرکزی به واقع چنين انتظاری از 
شوراهای محلی د  اشته باشد   باید   رویه و د  ستور کار مشخصی برای 
آن تد  وین نمود  ه و تکنيک ها و روش های جمع آوری و تحليل د  اد  ه ها 

و اطالعات را معلوم کند  . 
تا نشان د  هيم  تمام بحث ها و استد  الل های فوق برای این بود   
سياستگذاری  آغاز  برای  ایران  د  ر  شوراها  قانونی  وظایف  فهرست 
که  طوری  به  است  زیاد  ی  کاستی ها  د  ارای  شورا  سوی  از  شهری 
اولين جزء سياست که همان شناخت نيازها و مسائل حوزه انتخابيه 
و  صریح  قانونی  پشتوانه  است  علمی  روش  به  آنها  الویت بند  ی  و 

روشمند  ی ند  ارد  . 
اگر از تحليل پاراد  وکس های این بند   از وظایف شورا گذر کنيم 
و همچنان بر این باور باشيم که کارکرد   اصلی شورا تعریف مأموریت 
و سياست شهر و شهرد  اری است، برای تعهد   و اجرای این کارکرد   
کاستی های زیاد  ی وجود   د  ارد   که اولين آن شناخت علمی و روشمند   
مسائل و نيازهای محلی است. ابزارهای متعارف شناخت د  ر این حوزه 
عبارتند   از برد  اشت ها و پيمایش های د  وره ای و مستمر، بازد  ید   های 
ميد  انی، برگزاری نشست های مرد  می مستمر، نظر سنجی مورد  ی از 
مرد  م د  رباره تصميمات و پروژه های بزرگ مقياس، استفاد  ه از خط 
مرد  م،  از سوی  بيان مسائل  و  تماس  برقراری  برای  ویژه  تلفن های 
مسائل  رفع  و  ثبت  برای  آن الین  د  اد  ه های  پایگاه  یک  از  استفاد  ه 
شهری، نشست با تشکل های غير د  ولتی، شرکت و حضور فعال د  ر 
رسانه های عمومی و شبکه ها و فضاهای مجازی، و اصوالً فراهم بود  ن 
امکان د  سترسی راحت به اعضای شوراها و نظایر اینها. البته روشن 
است همه این اطالعات جمع آوری شد  ه نيازمند   وجود   کارگروه های 
تخصصی د  ر شورا است که بتوانند   به شکل مستمر این د  اد  ه ها را 
تحليل و د  رون د  اد  ه های روشمند   و ارزشمند  ی برای اخذ تصميمات 
تد  بير علمی  پی  د  ر  واقع  به  اگر شورا  د  هند  .  قرار  اعضا  اختيار  د  ر 
سياست شهر باشد   راه آغاز از همين جا است. د  ر اد  امه کاستی های 
موجود   بر سر را تحقق این هد  ف د  ر شورای شهر آمل بيان می شود  .

* براساس بررسی صورت گرفته د  ر د  و د  وره اخير شوراها اصوالً 
هيچگونه برد  اشت و پيمایش عمومی برای د  ریافت نظرات،اید  ه ها و 
نيازهای مرد  می صورت نگرفته و حس تعهد  ی د  ر این خصوص و 

برنامه ای برای انجام د  ر آیند  ه د  ید  ه نمی شود  .
* اعضای شورا تعد  اد   جلسات و نشست های مرد  می خود   را د  ر 
طول چهار سال کم تر از تعد  اد   انگشتان یک د  ست بيان کرد  ه اند   و 
این که همان ها هم د  ر ماه های آخر د  وره کاری شورا اتفاق افتاد  ه اند   

که به نظر بيشتر با هد  ف تبليغات انتخاباتی بود  ه اند  .  
با گروه های ذی نفوذ و  * د  رخواست ها برای برگزاری نشست ها 
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شورای  مصوبات  بررسی  زیر(.  سطور  نيز  و  اول  رد  یف   ،۱ جد  ول 
تقریباً  است.  فوق  قانون  روح  و  مضمون  تأیيد    از  حاکی  آمل  شهر 
تمام مصوبات شورا را می توان زیرمجموعه تصميمات اجرایی قلمد  اد   
بود  جه  سند    که  شورا  مصوبه  مهم ترین  واقع  د  ر  سياست.  نه  کرد   
است د  ر فقد  ان یک طرح راهبرد  ی فراد  ست تبد  یل به مجموعه ای 
تعقيب  را  مشخصی  چشم اند  از  که  می گرد  د    اجرایی  تصميمات  از 
به  بلند   مد  ت  نمی نماید  . د  ر فقد  ان یک سند   راهبرد  ی و سياستی 
قالب  د  ر  شهر  هد  فمند    و  آگاهانه  هد  ایت  از  نمی توان  عنوان  هيچ 
بود  جه ساليانه بحث کرد  . بررسی محتوای یک ساله مصوبات شورای 
آمل   )۱۹70 مصوبه( ماهيت و ترکيب آنها را نشان می د  هد  : تغييرات 
ماد  ه 5 )2۳ د  رصد  (،  به کميسيون  ارسال  و  کاربری زمين شهری 
د  رصد  (،   ۴7( مذهبی    مراسمات  و  شهروند  ان  به  مالی  مساعد  ت 
و  انهار  فروش  د  رصد  (،   ۱/5( تهاتر    د  رصد  (،   20( معابر    آسفالت 
سایر  و  د  رصد  (   ۴( وجه    استرد  اد    د  رصد  (،   2( متروکه    کوچه های 
موارد   )2 د  رصد  (. از توزیع فراوانی انواع مصوبات چنين برمی آید   که: 
حد  ود   یک چهارم مصوبات شورا مربوط به تقاضای تغييراتی د  ر 
طرح تفصيلی است که مرجع آن کميسيون ماد  ه 5 می باشد  . عمد  ه 
د  رخواست ها شامل تغيير کاربری و افزایش تراکم، و شمار اند  کی نيز 
مربوط به تقاضای تقليل عرض گذر و حذف د  وربرگرد  ان های انتهای 
کوچه های بن بست است. نکته قابل توجه د  ر ارتباط با این د  سته از 
مصوبات این است که از نظر قضات د  یوان عد  الت اد  اری نيازی به 
طرح این نوع د  رخواست ها د  ر شورای شهر جهت ارسال به کميسيون 
ماد  ه 5 نمی باشد  . حد  ود   نيمی از مصوبات ساليانه شورا مربوط به 
مساعد  ت مالی به شهروند  ان بی بضاعت و هيأت های مذهبی از محل 
اعتبارات موضوع مواد   ۱6 و ۱7 بود  جه شهرد  اری است که ميزان آن 
حد  اکثر معاد  ل 2 د  رصد    بود  جه جاری شهرد  اری ها است. با توجه 
به بود  جه جاری سال ۹7 شهرد  اری آمل که حد  ود   ۱00 ميليارد   
تومان بود  ه و بود  جه اختصاص یافته برای این محل که حد  ود   ۴00 
ميليون تومان بود  ه است می توان گفت که نيمی از مصوبات شورای 
از  نيم د  رصد    با نحوه هزینه کرد   حد  ود    شهر د  ر یکسال د  ر رابطه 
بود  جه جاری شهرد  اری آمل بود  ه است. حد  ود   یک پنجم مصوبات 
شورای شهر آمل نيز د  رباره آسفالت معابر مختلف شهر بود  ه است 
اینکه  لحاظ  با  و  بر شهرد  اری  نظارتی شورا  وظيفه  به  توجه  با  که 
به  الزام  شهرد  اری هاست  معمول  وظایف  جزء  شهر  معابر  آسفالت 

صد  ور مصوبه به شکل مورد  ی غيرقابل توجيه است.

بُعد   سوم حکمروایی شهرد  اری: اد  اره 
نظارت و کنترل بر سيستم اد  اری شهرد  اری و سنجش د  ستيابی 
د  ر  شوراها  کارکرد  های  مهم ترین  از  مصوب  اهد  اف  و  برنامه ها  به 
سومين بُعد   از حکمروایی شهرد  اری است. عالوه بر این، رسيد  گی 
د  ریافت  و  عمومی  خد  مات رسانی  نحوه  از  شهروند  ان  شکایات  به 
به  آنها  انتقال  یا  و  مستقيم  پيگيری  و  رسيد  گی  و  ایشان  نظرات 
بُعد    این  از د  یگر وظایف مهم اعضا د  ر  معاونت های اجرایی مرتبط 
قانونی شوراهای شهری د  ر سه  محسوب می شود  . فهرست وظایف 
بند   مشخص )سوم، هشتم، سی ام( بر وظایف نظارتی کالن شورا د  ر 
اد  اره شهرد  اری تأکيد   د  ارد  20. د  ر اد  امه برخی از ابزارها و فعاليت های 

نظارتی شورا د  ر خصوص هر یک از بند  های فوق و اثربخشی آنها را 
بررسی می کنيم: 

الف( بند   سوم از فهرست وظایف مذکور »نظارت بر ُحسن اجرای 
سازمان های  سایر  و  شهرد  اری  امور  د  ر  خود    طرح های  و  مصوبات 
خد  ماتی... « به طور کلی ناظر به ارزیابی نحوه اجرای تمامی مصوبات 
این  برای  قانونی  ابزار  چند    اصوالً  شوراها  است.  شورا  طرح های  و 
کار د  ر اختيار د  ارند   که از جمله مهم ترین آنها تذکر و طرح سوال 
خاص،  پروژه  یا  طرح  د  رباره  وی  عملکرد    ارزیابی  برای  شهرد  ار  از 
ارائه  برای  از شهرد  ار  بود  جه(  و  برنامه  )کمسيون  د  رخواست شورا   
گزارش های عملکرد   ماهيانه و ارزیابی آن، بررسی عملکرد   ساليانه 
را  اول  مورد    بود  جه.  تفریغ  گزارش  ارزیابی  قالب  د  ر  شهرد  اری 
د  و  و سوم هر  د  وم  موارد    د  انست.  تبصره ای  نظارت  نوعی  می توان 

مکانيزم های نظارت سيستمی   )د  ر برابر نظارت تبصره ای( هستند  .
* براساس ماد  ه 7۳ قانون تشکيالت، وظایف و انتخاب شوراهای 
شورای  اعضای  از  نفر  چند    یا  یک  چنانچه  مصوب ۱۳75  اسالمی 
شهر به عملکرد   شهرد  ار اعتراض یا ایراد  ی د  اشته باشند   ابتد  ا توسط 
ریيس شورا موارد   به صورت روشن به شهرد  ار تذکر د  اد  ه می شود  . د  ر 
صورت عد  م رعایت مفاد   مورد   تذکر، موضوع به صورت طرح سئوال 
از سوی ریيس شورا کتباً به شهرد  ار ارسال می شود   و حد  اکثر ظرف 
یا  ابالغ، شهرد  ار موظف به حضور د  ر جلسه عاد  ی  از  د  ه روز پس 
فوق العاد  ه  شورا و پاسخ به سئوال می باشد  .  چنانچه شهرد  ار از حضور 
استنکاف ورزید  ه یا پاسخ وی قانع کنند  ه تشخيص د  اد  ه نشود   طی 
به  حد  اقل  که   استيضاح  صورت  به  مجد  د  اً  موضوع  د  یگری  جلسه 

امضای یک سوم اعضای شورا رسيد  ه باشد  ، ارائه می شود  .
* ابزار د  یگر برای نظارت سيستمی بر نحوه اجرای مصوبات شورا 
به واسطه ارتباط نزد  یک کاری بين کمسيون برنامه و بود  جه شورا 
د  ر  بود  .  خواهد    امکان پذیر  شهرد  اری  مرتبط  معاونت های  بد  نه  با 
از معاونت های مربوطه می خواهند    این قالب، کمسيون های مرتبط 
بود  جه  رد  یف های  راستای  د  ر  را  خود    د  وره ای  عملکرد    گزارش 
و  برنامه ها  اجرای  پيشرفت  تا  د  هند    ارائه  کميسيون  به  مصوب 
مصوبات مورد   پایش قرار گيرد  . بررسی های فعاليت های شورای شهر 
د  و  هر  یا  ماهانه  عملکرد    گزارش های  اخذ  که  می د  هد    نشان  آمل 
ماه یکبار به شکل مستمر صورت نمی گيرد  . به نظر می رسد   از آنجا 
وجود    روشمند    و  سيستمی  نظارت  چنين  برای  قانونی  الزامی  که 
ند  ارد  ، جد  یت اعمال چنين نظارتی به د  انش و تعهد   روسا و اعضای 
د  ر  کميسيون ها  این  جلسات  برگزاری  د  ارد  .  بستگی  کميسيون ها 
شورای آمل فاقد   برنامه از پيش معلوم بود  ه و طی چند   سال اخير 

اصوالً به شکل مورد  ی تشکيل جلسه می د  هد  . 
تفریغ  گزارش  تهيه  سيستمی  نظارت  از  د  یگری  شکل   *
مصوب  طرح های  تطابق  می تواند    مد  یریتی  ابزار  این  است.  بود  جه 
آشکار  واقعی شهرد  اری  با عملکرد    را  مربوطه  بود  جه  رد  یف های  و 
سازد  . این تطابق می تواند   برنامه پذیری یا برنامه گریزی بد  نه اجرایی 
یک  وجود    گویای  آمل  شورای  فعاليت های  بررسی  د  هد  .  نشان  را 
سيستمی  نظارت  این  اجرای  د  ر  عمد  ی  سوءکارکرد    یا  سوءتفاهم 
بود  جه  بين  پنهان کرد  ن شکاف  برای  به طوری که شهرد  ار   است 
یا اسفند  (  مصوب و عملکرد   بود  جه د  ر ماهای پایانی سال   )بهمن 

ایـران:  د ر  شـهری  شـوراهای  کارکرد هـای  و  وظایـف  تطبيقـی  تحليـل 
آمـل  شـهر  شـورای  مـورد ی  مطالعـه  از  حاصـل  یافته هـای  بر  اسـاس 
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مصوبه »اصالح بود  جه« را به تصویب شورا می رسانند   تا د  ر تفریغ 
بود  جه عماًل هيچ ناسازگاری بين برنامه و اجرا قابل مشاهد  ه و احيانا 
نظارتی  ابزار های  معد  ود    استحاله  یعنی  این  نباشد  .  اعتراض  قابل 

شورا بر عملکرد   شهرد  اری.
بر  تا  می کند    مکلف  را  شورا  وظایف،  فهرست  هشتم  بند    ب( 
»ُحسن اد  اره و حفظ سرمایه و د  ارایی های نقد  ی، جنسی و اموال 
منقول و غيرمنقول شهرد  اری و همچنين نظارت بر حساب د  رآمد   و 
هزینه ها« نظارت نماید  . از مصاد  یق بسيار مهم این بند   می توان به 
زمين ها و امالك تحت تملک شهرد  اری و ماشين آالت و خود  روهای 

سواری اشاره کرد  .
* زمين و امالك و مستغالت شهرد  اری: یکی از چالش های مهم 
و  سرمایه  از  شکل  این  بر  مؤثر  نظارت  اعمال  برای  شورا  فراروی 
بستر  د  ر  به روز  د  اد  ه های سيستمی  بانک  فقد  ان  غير منقول،  اموال 
سيستم اطالعات جغرافيایی است. به عنوان یک مثال، فقد  ان چنين 
د  اد  ه های سيستمی باعث شد  ه بود   هيچ بخش یا فرد  ی از شهرد  اری 
د  رباره سابقه تملک زمينی به ابعاد   حد  ود   ۳000 متر مربع اطالعاتی 
د  ر د  ست ند  اشته باشد  ، زمينی که چند  ین سال گذشته به واسطه 
معين  قد  رالسهم شهرد  اری  عنوان  به  پنج  ماد  ه  تفکيک کميسيون 
شد  ه بود  . شناسایی مجد  د   این زمين به واسطه اعتراضات افراد   محلی 
نامطلوب د  ر زمين مذکور  افراد    انباشت زباله و وجود    د  ر خصوص 
این  شد  .  ممکن  مسأله  این  به  شهرد  اری  رسيد  گی  د  رخواست  و 
قطعه زمين اکنون یک پارك محلی است. فقد  ان چنين پایگاه د  اد  ه 
سيستمی د  ست افراد   سود  جو از د  رون شهرد  اری و حتی بيرون آن 

را برای سوء استفاد  ه از این نوع اموال باز می گذارد  . 
* روند   نوی د  یگری که ضرورت تهيه پایگاه د  اد  ه های سيستمی 
از پيش گوشزد  می کند   را بيش  برای امالك غير منقول شهرد  اری 
افزایش امالك تهاتری است که شهرد  اری د  ر قبال بد  هی پروانه های 
روند    این  اخذ می کند  .  آنان  از  سازند  گان  تخلفات  یا  و  ساختمانی 
پراکند  ه  امالك  و  اموال  است شهرد  اری  باعث شد  ه  افزایش  به  رو 
اموال  این  از  به روز  فهرست  فقد  ان  باشد  .  د  اشته  شهر  د  ر  زیاد  ی 
امکان نظارت مؤثر شورا بر آنها را بسيار کاهش د  اد  ه است. با این 
حال، مد  یر شهر یا شهرد  ار به د  ليل آگاهی از آنها موارد   متعد  د  ی 
قرار  مختلف  افراد    و  نهاد  ها  اختيار  د  ر  ویژه  امتيازات  عنوان  به  را 
فوق العاد  ه  امور  برای  فضایی  تا  نشریه خاص  یک  د  فتر  از  می د  هد   

یک سازمان ذی نفوذ. 
* خود  روهای سواری شهرد  اری: با بررسی این موضوع از سوی 
شورا مشخص شد   تعد  اد   زیاد  ی خود  روی سواری د  ر شهرد  اری مورد   
استفاد  ه قرار می گيرد   که بخش زیاد  ی از آنها د  ر اختيار واحد  های 
به  ملزم  را  شهرد  ار  شورا  اعضای  است.  بایگانی  مانند    غيرعملياتی 
با گذشت  این د  ستور  البته  اضافی کرد  ه اند   که  فروش خود  روهای 

زمان زیاد   هنوز اجرایی نشد  ه است. 
امور  اد  اره  حسن  بر  »نظارت  وظایف  فهرست  سی ام  بند    ج( 
مالی شهرد  اری و کليه سازمان ها، مؤسسات، شرکت های وابسته به 
شهرد  اری و... با انتخاب حسابرس رسمی« را د  یگر وظيفه نظارتی 
شورا یاد   کرد  ه است. براساس رویه متعارف، هر سال شورا با استخد  ام 
مالی  امور  صحت  د  رباره  تا  می خواهد    او  از  رسمی  حسابرس  یک 

شهرد  اری تحقيق و گزارش آن را به شورا ارائه د  هد  . با این حال این 
حسابرسی نمی تواند   ضمانتی بر پوشش کلی و صحت تمام امور مالی 
شهرد  اری ارائه د  هد   زیرا کار حسابرسی نه به شکل مستمر، فراگير 
و سيستمی بلکه با انتخاب نمونه های تصاد  فی انجام می شود  . فارغ 
از حسابرس مالی، کارکرد   نظارتی خود   شورا بر امور مالی محد  ود   
فعاليتی  حسابرسی  کار  الف(  د  ليل:  د  و  به  حد  اقل  بود  ،  خواهد   
تخصصی و پيچيد  ه است که اعضای »غير متخصص و پاره وقت« شورا 
نمی توانند   د  ر مواجهه با نيروهای متخصص و با تجربه بد  نه شهرد  اری 
خالء ها و تخلفات را آشکار کنند   و ب( از آنجا که وسعت امور مالی 
شهرد  اری بسيار فراخ است حتی یک حسابرس مالی موقت نيز از 
عهد  ه پيمایش کل آنها ناتوان است. از این رو شورا د  ر شرایط کنونی 
تنها می تواند   به شکل مورد  ی به این نظارت اقد  ام کند   نه سيستمی. 
این شروط و محد   ود  یت ها برای موفقيت عملکرد   د  ر اعمال نظارت 
مالی بر شهرد  اری ها حتی برای فعاليت های نظارتی سازمان بازرسی 

کل کشور و شعب استانی آنها نيز قابل تعميم است.

بُعد   چهارم حکمروایی شهرد  اری: مد  یریت
به  عرصه چهارم حکمروایی شهرد  اری قلمرویی است که تقریباًً 
ین  کم تر  شورا   اعضای  و  یافته  اختصاص  مد  یران شهری  به  کلی 
این  آن  روشن  د  ليل  می کنند  .  اعمال  آن  د  ر  را  مستقيم  د  خالت 
است که هر مد  یری که د  ر مد  یریت   )نحوه سازماند  هی و استفاد  ه 
کمی  »اختيارات«  سازمان(  بر  کنترل  اعمال  و  رهبری  منابع،  از 
د  اشته و یا با د  خالت های اعضای شورا، اِعمال آن اختيارات مخد  وش 
چند  ان  نمی توان  نيز  مد  یریت  نتایج  قبال  د  ر  علی االصول  شود   
»مسئوليتی« از وی انتظار د  اشت   )اصل تطابق اختيار با مسئوليت(. 
برای پرهيز از این تله مسئوليت گریزی، اغلب اوقات اعضاء شورا از 

اعمال نظر شد  ید   و مستقيم د  ر این عرصه د  وری می کنند  . 
اگرچه شورا از اعمال نظر مستقيم د  ر بُعد   مد  یریت پرهيز می کند   
اما چند   د  ریچه بسيار مهم برای نقش آفرینی غير مستقيم همچنان 
مد  یرشهر  عزل  احيانا  یا  و  انتخاب  قد  رت  آنها  مهم ترین  است.  باز 
است. د  ومين مورد   سنجش و ارزیابی عملکرد   مد  یر شهر، معاونت ها 
از پرد  اختن به د  ریچه اول  و کل نظام مد  یریت شهری است. قبل 
به د  ومی می پرد  ازیم. وظيفه شماره سه د  ر فهرست وظایف شورای 
شهر لوینگستون »تد  وین و تصویب اهد  اف کالن و ُخرد   و معيارهای 
عملکرد  ی برای حکومت شهر و مد  یر شهر« د  ر راستای  نقش آفرینی 
شورای شهر د  ر بُعد   چهارم حکمروایی شهرد  اری   )مد  یریت( وضع 
و  قد  رت  می تواند    مستقيم  د  خالت  اعمال  بد  ون  شورا  است.  شد  ه 
تحقق همين  بر  اصرار  و  تعقيب  از طریق  را  مد  یر  بالمنازع  اختيار 
لوینگستون  د  غد  غه شورای شهر  نماید  .  مهار  عملکرد  ی  معيارهای 
برای تأمين کارایی و اثربخشی خد  مات رسانی را می توان د  ر وظيفه 
کارآمد    تأمين  برای  سياست ها  تصویب  و  »تد  وین  د  وم  شماره 
د  ر  کرد  .  مشاهد  ه  نيز  پنج  شماره  و  شهری«  خد  مات  اثربخش  و 
معيارهای  آمل  شورای  خاص  طور  به  و  کشور  شهری  شوراهای 
عملکرد    موفقيت  سنجش  برای  مشخصی  روش های  و  عملکرد  ی 
گرفته  کار  به  و  پيشنهاد    شهرد  اری  اجرایی  بد  نه  یا  و  شهرد  ار 
نمی شود  . فقد  ان معيارهای عملکرد  ی البته با فقد  ان سند   چشم اند  از 
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و مأموریت، اهد  اف کالن و ُخرد   روشن برای بخش های مختلف شهر 
د  ولت  بزرگ،  نقص  این  د  ر خصوص  است.  ارتباط  د  ر  و شهرد  اری 
با  کشورهای  د  ر  زیرا  است.  سهيم  شوراها  از  بيشتر  بسيار  مرکزی 
ساختارحکومتی بسيط، این د  ولت مرکزی است که باید   تکنيک ها 
و شيوه های مشخص و یکد  ستی را برای ارزیابی عملکرد   شوراها و 

شهرد  اری ها تد  وین و برای اجرا ابالغ نماید  . 
مهم ترین نقش شورا د  ر بُعد   چهارم حکمروایی شهرد  اری اختيار 
آن د  ر انتخاب و احياناً عزل مد  یر شهر یا شهرد  ار است. علی االصول 
انتخاب یک فرد   »متخصص«  د  ر مد  ل شورا- مد  یر شهر، کار شورا 
روح  با  که  سياستمد  ار،  یک  البته  )نه  شهری    مد  یریت  امور  د  ر 
مد  یریت  اختيارات  واگذاری  و  است(  تضاد    د  ر  مد  یریتی  مد  ل  این 
شهر و شهرد  اری به اوست. د  ر آمریکا بخش بزرگی از این مد  یران 
شهری عضو انجمن مد  یران شهر و شهرستان بود  ه و براساس ميزان 
که  مختلفی  مهارت های  گواهی  و  تخصصی  د  وره های  و  تحصيالت 
انتخاب  امکان  کار  این  و  می شوند    رتبه بند  ی  کرد  ه اند    د  ریافت 
بررسی  می نماید  .  آسان تر  شورا  برای  را  ماهر  و  متخصص  مد  یران 
نحوه انتخاب شهرد  ار توسط شورای آمل حاکی از سياست زد  گی این 

بازیگران  از  انتخاب شهرد  ار بسياری  امر فنی و تخصصی است. د  ر 
سياسی رسمی و غيررسمی د  ر سطح شهر و شهرستان و حتی استان 
نقش آفرینی می کنند   و این باعث می شود   د  انش و اد  راك خود   اعضا 
مد  یریت  کاند  ید  اهای  نهایی  انتخاب  د  ر  آنها  آزاد    اراد  ه  و  باور  و 
د  ر  مجلس  نمایند  گان  مثال  برای  باشد  .  د  اشته  فرعی  نقشی  شهر 
پی  د  ر  تنها  نه  خود    حامی پروری  سياست  راستای  د  ر  شهرستان 
انتخاب  د  ر  بلکه  د  ولتی هستند    مد  یران  تعيين  د  ر  مؤثر  اثرگذاری 
بر  اعمال فشار  برای  البته  و  نيز تالش جد  ی می نمایند    شهرد  اران 
اعضای شورا د  ر خصوص انتخاب فرد   مورد   نظر ابزارهایی د  ر اختيار 
د  یگر  نهاد  های  نقش  د  رباره  گرفته  صورت  مصاحبه های  د  ارند  2۱. 
مانند   امامان جمعه، نيروهای نظامی و امنيتی و نظایر اینها حاکی از 
این است که انتخاب مد  یران مورد   نظر خود   شورا با موانع بسياری 
روبه رو است و این البته تبعات بسياری نگران کنند  ه ای نيز د  ارد  . د  ر 
شرایطی که مد  یر شهر با حمایت افراد   و گروه های پرنفوذ انتخاب 
شود  ، خود   شورا د  یگر نيروی چند  انی برای اعمال کنترل واقعی و یا 

احياناً عزل وی نخواهد  د اشت.    

نتیجه
د  ر مقاله حاضر برای تحليل کارکرد  ها و شناخت سوءکارکرد  های 
است.  شد  ه  استفاد  ه  اِسوارا  چهارمؤلفه ای  مفهومی  مد  ل  از  شوراها 
بُعد   مأموریت؛  این مد  ل مفهومی برای حکمروایی شهرد  اری چهار 
سياستگذاری؛ اد  اره و مد  یریت تعریف می کند  . یافته ها حاکی از این 
چشم اند  از  و  مأموریت  تعریف  بعد    د  ر  آمل  شهر  شورای  که  است 
جای  به  است.  شهرد  اری  و  شهر  برای  رسمی  سند    نوع  هر  فاقد   
به  بيشتر  روزانه  تصميم گيری  چارچوب  عنوان  به  سياست  تعریف 
و  مقررات  تد  وین  حالت  بيشترین  د  ر  و  اجرایی  تصميمات  اتخاذ 
اد  اره، به د  ليل فقد  ان  بُعد    امور جزیی می پرد  ازد  . د  ر  برای  ضوابط 
مکانيزم های  از  حتی  سيستمی،  کنترل  اعمال  برای  الزم  شرایط 
مد  یریت  بعد    د  ر  ببرد  .  مناسبی  بهره  نمی تواند    نيز  موجود    قانونی 
مد  یر شهری  راهبرد  ی یک  و هد  ایت  انتخاب  مهم ترین کارش  که 
قد  رت  نهاد  های  سوی  از  نفوذ  اعمال  با  است  توانمند    و  متخصص 
فراد  ست با د  شواری های بزرگی مواجه می شود  . به طور خالصه به 
نظر می رسد   اعمال سياست و کنترل اثربخش  توسط اعضای شورای 
نهاد  ی،  موانع  با  خود  (  هم رد  ه  شهرهای  به  )قابل تعميم  آمل    شهر 

سازمانی و مالی زیاد  ی روبه روست. 
شوراها  کارکرد  های  و  وظایف  تحليل  یعنی  موضوع  این  د  رباره 
که  حالی  د  ر  ند  ارد    وجود    چند  انی  جد  ی  مطالعات  ایران  د  ر 
شهر  شوراهای  سوءکارکرد  های  و  کارکرد  ی  خالء های  شناسایی 
بسيار ضروری است.  نظام مد  یریت شهری  اثربخشی  برای تضمين 
د  رباره سوءکارکرد  های  روشمند    و  عميق  تحليل  و  کسب شناخت 
شوراهای شهری د  ر ایران به شد  ت نيازمند   توجه اند  یشمند  ان این 
حوزه و نيز پشتيبانی های حکومت مرکزی به ویژه وزارت کشور است 
ارتقای کيفيت مد  یریت محلی و عملکرد    که مسئوليتی جد  ی د  ر 
سطح  این  د  ید    از  تقریباً  که  موضوعی  د  ارد  ،  برعهد  ه  شهرد  اری ها 
را  فراموش شد  گی  این  می رسد  .  نظر  به  شد  ه  فراموش  حکومت  از 
می توان د  ر فقد  ان نشانه های هر گونه جنبش اصالح حکومت شهری 
د  ر گفتمان رسمی موجود   و بازتاب آن د  ر فهرست منجمد  ِ د  ر زماِن 
وظایف شوراهای شهر د  ر ایران و فقد  ان پيشنهاد   اصالحات جد  ی 

د ر آن یافت.

پی نوشت ها
۱.  د ر این مقاله مقصود  از حکومت شهری یا حکومت محلی هر 

جا که به کار می رود  نهاد  شورا و شهرد  اری است.
2. Duty or Task 
3. Function 
4. Role 
5. Codified Constitution 
6. Maturity of Democracy 
7. Democratic Deficit  

8. Citizen Advisory Committee  
شهری  شوراهای  تشکيل  از  پيش  ایران  د  ر  شهرها  اد  اره  آن  نمونه   .۹

انتخابی د  ر سال ۱۳77 است.
10. Movement for local home rule 
11. Local charters

۱2. بخش زیاد  ی از حکومت های محلی موظفند  صرفاً د  ر حوزه اختيارات 
مصرح قانونی خود  عمل کنند  اگر یک تصميم یا اقد  ام از شورا یا شهرد  اری 
خارج از اختيارات قانونی باشد     )Ultra vires( د  ر صورت اثبات، اعضای 
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نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۴  شماره ۳  پایيز ۱۳۹۸

 

شورا باید   تمام هزینه های مرتبط با آن تصميم را که بر شهرد  اری تحميل 
 .)Wilson and Games, 1998, 22(     کرد  ه اند  خود   بپرد  ازد

د  ولت  واکنش  با  کنيد    مقایسه  را  عقالیی  واکنش های  این گونه   .۱۳
ایران به سوء عملکرد   شهرد  اری ها و عد  م کارایی آنها و نيز وجود   بحران های 
قانون  تصویب  با  که   ۱۳60 د  هه  اواخر  د  ر  بود  جه  کمبود    و  اقتصاد  ی 

خود  کفاسازی مالی شهرد  اری ها همراه شد  . 
۱۴. برخی از محققان نظير ولمن معتقد  ند   د  ر د  وره یاد  شد  ه و از د  هه 
۱۹۸0 به بعد   د  و اقد  ام به ظاهر متضاد   اما د  ر واقع مکمل د  ر عرصه تحوالت 
حکومت های محلی د  ر بسياری از کشورهای اروپایی، شامل خصوصی سازی 
و برون سپاری از یک سو و تقویت و بازآرایی حکومت های محلی از سوی 

د  یگر رخ د  اد  ه است   )ولمن، ۱۳۹5(.
15. Implementing decision  
16. Mission  
17. Policy  
18. Administration and Management  
19. Line of Authority

بر  »نظارت  بر  د  یگر  بند  هایی  د  ر  مذکور  فهرست  د  ر  20.  البته 
بر  »نظارت  گورستان ها«،  ایجاد    بر  »نظارت  یا  سينماها«  و  تماشاخانه ها 
امور بهد  اشت شهر« و نظایر اینها  تأکيد   د  ارد   که بيشتر بر امور محتوایی و 

جزئی ناظر است تا فرایند  ها و رویه های کالن اد  اره شهرد  اری. 
به  رسيد  گی  و  اختالف  حل  هيأت های  د  ر  عضویت  مثال  برای   .2۱
شکایات استان می تواند   یکی از این ابزارها باشد   که د  ر اختيار نمایند  گان 
قرار د  اشته و به واسطه آن می توانند   بر بخشی از آرای اعضای شوراها تأثير 

بگذارند  .
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verything that city council members do during 
their term of office can be dealt with in terms of 
three units or levels of analysis: task, function, 

and role. Researchers can refer to the relevant legal 
texts to analysis comparatively the list of duties and 
tasks of the city councilors. If the analysis and compar-
ison of duties can be made possible through the study 
of the legal texts, identifying and analysis of functions 
and roles of the city council is the product of thought 
and the secondary analysis of the items of legal du-
ties and the actual work of the members. This article 
seeks to comparatively analyze the tasks and functions 
of municipal councils in Iran. A comparative analy-
sis of tasks can reveal the gaps in the list of tasks of 
councils of Iran compared to other cities in the country 
that are governed by the council-manager model. In 
addition, it can be expected to elucidate the effect of 
factors such as maturity of democracy, central govern-
ment structure, democratic traditions, and the like that 
contribute to the explanation of these differences. By 
collecting information on how council members per-
form their current task list, it can be shown to what 
extent of efficiency and effectiveness their duties and 
functions are being performed. To this end, the latest 
act on councils tasks and duties in Iran, as the charter 
of municipal governments, is examined and analyzed 
to determine what extent of power and responsibilities 
the legislator has assigned to the city councils. There is 
little serious research on the analysis of the tasks and 
functions of city councils in Iran, while it is crucial to 
ensuring the effectiveness of a local government. Here, 
the four-component conceptual model of Svara has 
been used for analyzing and understandings functions 
of city councils in Iran. This conceptual model defines 
four dimensions for municipal governance: mission, 
policy, administration and management. The findings 
indicate that the Amol City Council lacks any statutory 

plan or official document to define city or municipal-
ity’s vision and mission. Instead of defining policies as 
a daily decision-making framework, it focuses more on 
operational decisions and most often on the formula-
tion of rules and regulations for operational matters. In 
the next dimension )administration(, the council cannot 
take advantage of even the existing legal mechanisms 
to exercise control on executive body.  In the manage-
ment dimension, the most important of which is the 
selection of an expert urban manager, there is great dif-
ficulty for council in exerting legal and legislate power 
for the interference of superior power institutions. In 
short, formulation of policies and exerting control by 
Amol City Council )generalizable to the equal size cit-
ies( seems to face many institutional, organizational, 
and financial barriers. Finally, it should be remembered 
that an in-depth and systematic understanding of mal-
functions of the municipal councils in Iran needs the 
attention of scholars in this field as well as the support 
of Ministry of Interior, which has a serious responsibil-
ity to improve the quality of urban management.

Key  words:   Politics-Administration   Dichotomy, 
”Function  Analysis”,   ”Council-manager   Model        of 
Government”, ”City Council”, “Amol”.
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