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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :پژوهش بررسي تطبيقي مديريت شهري و خود مختاري هنجاري در جهان تالشي است براي
معرفي الگوها ،ساختار و وظايف نهادهاي محلي در کشور هاي مختلف در چارچوب نظام سياسي و قانون اساسي اين
کشورها و مي تواند دريچه اي به الگوگيري از تجارب جهاني نيز تلقي شود.اين پژوهش ضمن ارائه گونهبندي سياسي
کشورها به معرفي  5کشور جهان و ساختارهاي حاکم بر ادارة امور آنها و نيز جايگاه مديريت شهري ميپردازد.
روش پژوهش :در تدوين اين پژوهش عمدتاً از مطالعات اسنادي استفاده شده است.در واقع موضوعات ،تقسيم وظايف
و تفکيک ساختارها و تعريف نقش ها و مسؤليت در سطوح مختلف از کشورهاي نمونه و واکاوي و تحليل قوانين و
مقررات پايه از مصاديق بررسي اسنادي اين پژوهش تلقي ميشود.
يافتهها :در کليه کشورهاي مطالعه شده ،به طور نسبي امور محلي و مديريت شهري در قالب يک سيستم ويژه و نسبت ًا
مستقل و داراي نقش محلي و تفکيک شده با امور ملي انجام مي شود.در قالب تعريف نظام محلي اداره امور در کشورها،
شهرداري ها پايه و اساس اين نظام تلقي شده و در اداره امور محلي از استقالل نسبي برخوردار هستند ،ولي اين
استقالل تا جايي پيش مي رود که ناقض قوانين اساسي و ساير قوانين کشور نباشد.
نتيجهگيري :بررسي وضعيت تشکيل و استقرار نهادهاي محلي براي اداره امور شهرها از منظر قانوني و بنيادهاي
حقوقي نشان ميدهد که در قانون اساسي بيشتر کشورها در قالب فصل يا بندهاي مشخصي به وضعيت نهادهاي محلي
پرداخنه شده است .اصول کالن نحوه تشکيل و ساختار اجرايي آنها و الزام حاکميت به تشکيل آنها در قالب سطحبندي-
هاي مشخص از وجوه مشترک بررسي قانون اساسي کشورهاي مورد مطالعه در زمينه نهادهاي محلي است.
واژگان كليدي :مديريت شهري ،حکومت محلي ،خود مختاري هنجاري ،عدم تمرکز
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حکومتهاي محلي تداعي کنندة فرآيند انتقال
صالحيتهاي دولت و منابع مربوطه به واحدهاي محلي
است .اين امر ،انتقال صالحيتهاي مربوط به امور شهري
و خدمات عمومي از قبيل :امور بهداشت محلي ،خدمات
اوّليه مربوط به زيست فردي و اجتماعي ،آب آشاميدني
سالم و بهداشتي ،برق ،گاز ،آتشنشاني ،فضاي سبز و
پارکها ،مديريت پسماندها ،ترافيک شهري ،حمل و نقل
عمومي و ...را در بر خواهد داشت و دورنماي آن استقالل
حقوقي نهادهاي محلي در راستاي تمرکززدايي و به
منظور تحقق مشارکت عمومي در امور عمومي زندگي
محلي خواهد بود.تحقق اين مهم ،نيازمند ساختارهاي
متناسب ،به رسميت شناختن نهادهاي محلي در قانون
اساسي و قوانين عادي ،سياستگذاري و برنامهريزي بلند
مدت يا استراتژيک است.در راستاي اين هدف ،نهادهاي
محلي بايد از استقالل هنجاري ،استقالل مالي و استقالل
نهادي برخوردار باشند.خودمختاري محلي  2با رهايي از
دخالتها و تأثيرات مرکز عجين شده و مبتني بر
شناسايي هويت محلي است.در اين صورت تعادلي بين
دستورات کلي که از باال صادر ميشود و ابتکاراتي که در
پايين وجود دارد به وجود ميآيد به گونهاي که در يک
واحد سکونتگاهي (روستا) روستائيان در تعريف سياست-
ها و برنامههاي توسعه روستايي و همياري براي مسؤليت
پذيري در تمشيت سرمايههاي عمومي مشارکت ميکنند
و خواهان شرکت در تصميم گيريهاي محلي ميباشند
(مطيعي لنگرودي.)877، 8311
سطح خودمختاري حکومتهاي محلي متفاوت
است.به طور عمده ،در اين نظامها ،استقالل مالي
حکومتهاي محلي به رسميت شناخته شده است.امّا
خودمختاري هنجاري نهادهاي محلي به اندازة کافي
شفاف نيست.در اين مقاله هدف اين است که با مطالعة
نظامهاي مختلف حقوقي که تجارب موفقي در زمينة
خود حکومتي 3داشتهاند و بررسي ميزان تأثيرگذاري
خودمختاري هنجاري و نهادهاي تقنيني محلي در ارتقاء
مشارکتهاي عمومي و تحقق استقالل واحدهاي محلي؛
الگويي حقوقي ـ مديريتي براي تحقق دموکراسي محلي و
ارتقاء شاخصهاي مديريت شهري فراهم کنيم.بنابراين
فرضية اصلي اين است :رابطة مستقيمي بين ارتقاء
شاخصهاي رفاه جمعي ،مشارکت عمومي در مديريت
شهري و خودمختاري هنجاري و مالي نهادهاي محلي
وجود دارد.امروزه يکي از کار ويژههاي اصلي دولت مدرن،
تحقق رفاه عمومي است و رابطة شهروند ـ دولت از مفهوم

ليبرالي خود فاصله گرفته است و مشروعيت يا عدم
مشروعيت دولتها بستگي به تحقق رفاه عمومي
دارد.مفهوم خدمات عمومي دچار دگرگوني اساسي شده
است و مطالبات شهروندان از صِرف عدم مداخله دولتها
در حقوق و آزاديها ،تضمين قراردادهاي خصوصي و
تأمين امنيت به فراهم کردن زيرساختهاي رفاه عمومي
و ارائه مطلوب و کم هزينة انبوهي از خدمات عمومي از
بهداشت گرفته تا فضاي سبز و فضاي ورزشي و حمل و
نقل و غيره تغيير پيدا کرده است.پاسخ گويي دولتها و
تأمين مشروعيت آنها به ايجاد تحول در حکومتهاي
محلي و فعال کردن نقش مشارکتي خود شهروندان در
مديريت امور محلي بستگي دارد که متأسفانه مطالعة
مستقيم در اين خصوص در ايران انجام نشده است و
بحثهاي پراکندهاي در کتب حقوق اداري شده
است(انصاري  ،843-847 ،8314امامي و استوار
سنگري ،833-821 ،8311شکيبا مقدم.)74-13 ،8317
مهمترين سواالت پژوهش حاضر به شرح زير است:
 -8بين ارتقاء شاخصهاي رفاهي جمعي ،مشارکت
عمومي در مديريت شهري و خودمختاري هنجاري
و مالي نهادهاي محلي چه نوع رابطهاي وجود دارد؟
 -2آيا در قانون اساسي کشورهاي مورد مطالعه ،فصل
خاصي به وضعيت نهادهاي محلي پرداخته شده
است؟
 -3آيا شهرداريها براي تامين منابع خود به درآمدهاي
محلي متکي هستند يا حکومت مرکزي؟
 -2اهداف پژوهش
پژوهش بررسي تطبيقي مديريت شهري و خود
مختاري هنجاري در جهان تالشي است براي معرفي
الگوها ،ساختار و وظايف نهادهاي محلي در کشورهاي
مختلف در چارچوب نظام سياسي و قانون اساسي اين
کشورها و ميتواند دريچه اي به الگوگيري از تجارب
جهاني نيز تلقي شود .اين پژوهش ضمن ارائه گونهبندي
سياسي کشورها به معرفي  5کشور جهان و ساختارهاي
حاکم بر ادارة امور آنها و نيز جايگاه مديريت شهري مي-
پردازد.
 -3ادبيات پژوهش
 -1-3حکومتهاي محلي
حکومت محلي در دايره المعارف بريتانيکا قدرت
تصميمگيري و ابزارهاي اجرايي در يک ناحيه مشخص و
کوچکتر از دولت مرکزي تعريف شده است (بريتانيکا
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 )2 ،2331به اعتقاد استون حکومت محلي بخشي از
حکومت يک شهرستان است که به مسائل و موضوعات
مربوط به جامعه محلي و مردم در يک محله خاص
ميپردازد .حکومتي که براي ساکنان فعاليت ميکند و
محيط اطراف را براي زندگي مهيا ميکند ،نظافت
خيابانها را انجام ميدهد ،کودکان را آموزش ميدهد،
ساخت و ساز خيابانها را ساماندهي ميکند و ساير امور
شبيه به آن را انجام ميدهد تا مردم قادر به زندگي مدني
باشند (برکپور و اسدي .)27 ،8311جان کالک حکومت
محلي را بخشي از حکومت ملي يا استاني تعريف ميکند
که اصوالً به مسائل و امور مربوط به ساکنان شهرستان يا
مکان خاصي ميپردازد .بررسي تعاريف مختلف حکومت
محلي ،نشانگر ترکيبي از ابعاد مختلف است و نيز نشان
ميدهد که تعريف منحصر به فردي وجود ندارد که در
برگيرنده همه ابعاد باشد .ويژگيها و ابعادي چون:
سازمان محلي ،ساکنان محلي انتخاب کننده و نهايتاً
کنترل کننده سازمان محلي ،استقالل سازمان محلي در
حدي که خارج از کنترل مستقيم و شديد مقامات و
مسؤالن باال باشد و قادر به وضع ،وصول عوارض و ماليات
باشد(مرادي و واعظي  )57 ،8312اختيار افزايش درآمد
يکي از مهمترين موازين حقوقي براي تشخيص واحدهاي
حکومتي از غير آن است ).(Anderson 1964, 64
سازمان حکومت محلي داراي ويژگيهاي زيادي
است؛ بخشي از آن داشتن قلمرو سرزميني و جمعيتي
مشخص ،سازمان حکومتي پاسخگو و مسئول در برابر
نيازها و خواستههاي جامعة محلي است.سازمان حکومت
محلي قدرت و اختيارات قانوني و کارکردهايش در
چارچوب قوانين حکومت مرکزي محدود ميشود ،امّا در
چارچوب اختيارات قانوني خود از استقالل کامل برخوردار
است.در هر حال وسعت قدرت ،اختيارات قانوني و
پاسخگويي حکومت محلي در کشورهاي مختلف متفاوت
است و در محدودة يک پيوستار قرار ميگيرد به طوري
که در يک طرف طيف حکومتهاي محلي داراي حداکثر
اختيارات و وظايفند و در طرف ديگر داراي حداقل
استقالل هستند (آستانه.)5 ،8315 ،
 -2-9حکمروايي شايسته
حکمروايي يا زمامداري شايسته در مقابل حکمروايي
نامطلوب قرار ميگيرد.اضافه کردن صفت ارزشي به واژه
حکمروايي ميتواند مناقشه برانگيز باشد.چنانکه افراد
گوناگون ،سازمانها ،دولتها ،ايدئولوژيها و مديريت
شهر ،و هر يک حکمروايي شايسته خود را مطابق منافع

و تجربيات شخصي خود تعريف ميکنند.با در نظر گرفتن
اين نکته که دولتها همواره در طول تاريخ نقشي انکار-
ناپذير در شکوفايي و سعادت و يا در انحطاط و نابودي
ملتها داشتهاند؛ در خالل اجراي طرحهايي مانند برنامه
اسکان بشر و برنامههايي براي ريشه کني فقر و از بين
بردن اشکال تبعيض عليه زنان و کودکان و دستيابي به
توسعه پايدار و ضرورت تضمين اجرايي اين برنامهها،
توجه صاحبنظران به نقش دولتها در حل مسائل
انساني معطوف شده است.بر اين اساس معيارهاي
حکروايي شايسته از سوي محققين و سازمانهاي
مختلف مورد بررسي قرار گرفته و تحت عنوان معيارها و
شاخصههاي "حکمروايي شايسته" مطرح شده است
(.)UN-HABITAT 2002, 2
با توجه به نتايج تخمينها در مورد جمعيت جهان
در شهرها ،آينده بشر در فضاهاي شهري رقم خواهد
خورد و آنگاه اين شهرها خواهند بود که جلوهگاه برنامهها
و طرحهاي مختلف در خصوص مديريت مطلوب خواهند
شد.بنابراين "حکمروايي شايسته شهري" تالشي است در
جهت ارائه مدلي از مديريت مطلوب و ساز و کارهايي
ايدهآل براي دولتها به منظور رسيدن به جايگاهي که
ميتوان آن را "آرمان شهر" انساني لقب داد.
نهايتاً اين بررسي در پي روشن ساختن مفهوم
"حکمروايي شايسته شهري" و کندوکاوي در شاخصههاي
آن است.از اين رو براي عينيت بخشيدن به اين مفهوم
هشت ويژگي را از طرف سازمانهاي وابسته به سازمان
ملل متحد همچون  UNDPو  UNESCOبراي
«حکمروايي شايسته» عنوان شده است که عبارتند از:
 مشارکت قانون مداري شفاف سازي انعطاف پذيري وفاق محور عدالت کارآمدي پاسخگوييسازگاري و شباهت زيادي در تعاريف UNDP
و بانک جهاني از واژه حکمروايي وجود دارد
خصوصا در ارجاع مشترکشان به مشارکت ،شفافيت
و پاسخگويي و همچنين تاکيدشان بر فرآيند
(.)UN-HABITEA 2002,3در اين ميان به
منظور پذيرش اين مفهوم از سوي نظامهاي
مديريت شهري ،بدليل پرهيز آنان از ورود به
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مباحث سياسي ،اين واژه به نوعي ايدئولوژي زدايي
شد.سازمان ملل و ساير سازمانهاي دخيل در
برنامههاي توسعه اين واژه را به يک سري شاخص و
ويژگي علمي قابل اجرا ،سنجش و ارزيابي تبديل
کردند به نحوي که حکمروايي مطلوب ديگر الزاماً
رابطه مستقيمي با ليبراليسم يا سوسياليسم نداشت
بلکه در چارچوب جديدش در اداره امور عمومي به
دنبال تحقق توسعه پايدار بود.آمارتيا سن برنده
جايزه نوبل اقتصاد سال  8111در مطالعات تجربي
خود نشان داد که کشورهايي که داراي نظام
دموکراتيک بودند دچار قحطي شديد با آنکه به
اثبات رسيده ،ميزان رشد اقتصادي رابطه معکوس با
ميزان فساد در کشورهاي مختلف دارد.با چنين
زمينهاي شرايط حکمروايي شايسته به عنوان
مقولهاي علمي و عملي و نه ايدئولوژيک پيش روي
اعضاي سازمان ملل قرار گرفت (اطهاري ،8311
.)53براي درک بهتر تعريف بانک جهاني بايد به
متن اصلي طرح اين واژه که در رابطه با شهر پايدار
است ،رجوع کرد.حکمروايي شايسته يکي از
شاخصههاي مشترک شهرهاي پايدار است.

 -1پيشيه پژوهش
براي حفظ انسجام و اختصار پژوهش ،تحقيقات
پيشين به دو دسته تقسيم گرديدهاند -8 :پژوهشهاي
صورت گرفته در ايران  -2پژوهشهاي صورت گرفته در
کشورهاي انگليسي زبان.
 -5روش پژوهش
در تدوين اين پژوهش با محوريت تجربيات جهاني
مديريت شهري و اداره امور به لحاظ روش شناسي عمدتاً
مطالعات اسنادي مدنظر بوده است.استفاده از اسناد کتبي
رسمي شامل قوانين و مقررات پايه و موضوعي خاص
مورد توجه قرار گرفته است.کنکاش در قانون اساسي،
قانون تشکيل مديريتهاي محلي و نحوة ادارة امور در
کشورها ،قوانين مرتبط با شکل گيري نظام هاي سياسي
و غيره روششناسي اين بخش را تشکيل ميدهند.در
واقع موضوعات ،تقسيم وظايف و تفکيک ساختارها و
تعريف نقشها و مسئوليت در سطوح مختلف از
کشورهاي نمونه و واکاوي و تحليل قوانين و مقررات پايه
از مصاديق بررسي اسنادي اين پژوهش تلقي ميشود.

جدول  :8پيشينه تحقيق
رديف محققان
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پژوهشهاي انجام گرفته

4

کار و همکارانش
()8114

دموکراسي آمريکايي در
تئوري و عمل

2

ديگايتانو و استروم
()2333

دولت محلي در ايالت
متحده ،برينانيا ،فرانسه و
آلمان

آنان با مقايسه دولت محلي شهري در چهار کشور توسعه يافته به دنبال ارزيابي
وضعيت حکمروايي شهري در هر يک از کشورها بودهاند.آنان با استفاده از دو
رويکرد فرهنگي و ساختاري ،معايب و مزاياي الگوهاي اداره امور شهري را در هر
کشور بيان کردهاند و به دنبال الگوي جديد از حکمروايي يکپارچه شهري بودهاند.

9

سالتزستين و
همکاران ()2331

مقايسه استراتژيهاي
انگليسي و ايالت متحده
براي بهبود دولت شهر

با مقايسه ديدگاههاي رفورميستي و مقايسه استراتژيهاي مدل دولت کالنشهري
آمريکايي و انگليسي ،معتقدند که مدل انگليسي دولت محلي شهري ،حزبي،
سياسي و در سيطره احزاب پيروز و حکومت مرکزي ميباشد و به همين دليل
شفافيت و حساب پس دهي و اقتدار مدني محدود ميشود ،اما در الگوي آمريکايي
دولت محلي ،غير حزبي ،مديريت تخصصي حرفه اي و کارامد ميباشد.

1

برک پور و اسدي
()8311

مديريت و حکمروايي شهري الگوهاي مديريت شهري را بررسي کردند.

5

مرکز مطالعات و
برنامهريزي شهر
تهران ()8311

امکانسنجي انتخاب
مستقيم شهرداران توسط
مردم در ايران

6

هادي ويسي
()8312

بررسي الگوهاي دولت محلي نوعي الگوي شبه دولت محلي شهري از آغاز سده بيستم در ايران شکل گرفته است
و در قالب الگوي شورا – مدير با حرکت سينوسي ،متاثر از تحوالت سياسي و نظام
و تطبيق آن با شهرهاي
سياسي تک ساختار دچار انبساط و انقباض قدرت شده است که براي تمامي
ايران
شهرهاي ايران يکسان بوده است.

سال هفتم
شماره بيستم و يکم

نتيجه
در فصلي از کتاب به مطالعه الگوهاي دولت محلي شهري در ايالت متحده پرداخته-
اند و تنوع الگوهاي اداره امور عمومي شهري را بخش مهمي از نظام دموکراسي اين
کشور ميدانند.

الگوهاي مديريت شهري را بررسي و نحوه انتخاب شهردار در هر يک از اين الگوها را
مطالعه کردند و در نهايت پيشنهاداتي براي مديريت شهري ايران ارائه دادهاند.

مأخذ :يافتههاي پژوهش8314 ،
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مطالعه تطبیقی مديريت شهري و خودمختاري هنجاري حکومتهاي محلی...
 -1-6نسبت بين خود مختاري هنجاري حکومت
محلي در مجارستان و حقوق شهروندي
در مجارستان اصطالح حکومت محلي ،چارچوبي
فراهم کرده است که خودمختاري هنجاري حکومتهاي
محلي ،بهتر مورد حمايت قرارگرفته است .البتّه در
مجارستان حکومتهاي محلي ،از سال 8113به گونهاي
خاص ،با فشارهاي مالي مواجه بودهاند.نظام حکومت
محلي ،کامالً دموکراتيک است و ابزارهاي مستقيم يا غير
مستقيم براي مشارکت شهروندان در حيات عمومي
محلي فراهم کرده است.با وجود اين ،مشارکت شهروندان
در مجارستان در زمينة امور عمومي ،محدود به نخبگان
محلي است و در صدد اين است که شهروندان را در
فرآيند تصميم سازي محلي مشارکت دهد.علي رغم اين،
قانون اصالح انتخابات سال 8114تا حدودي در
دموکراسي محلي سهم کمتري داشته است.حکومت
محلي جديد ،سطح متوسطي از مشارکت در فعاليت هاي
چند اليه که شامل حسابرسيهاي مالي و نظارت سياسي
بيروني به منظور ارتقا پاسخگوييهاي عرضي و طولي را
ارتقاء بخشيده است ).(Soos 2002,3
مهمترين اصالحات ادارة حکومت محلي در
مجارستان با قانون سال  8113شروع شد.نظام
کمونيستي سابق به جد ،متمرکز و تحت سلطه حزب
کمونيست قرار داشت ولي هدف ترتيبات نهادي جديد
بيشتر دموکراتيک ،کارآمد و توانا کردن حکومتهاي
محلي بود.اين مفاهيم بيشتر به خود حکمراني محلي،
وجود واحدهاي اداري محلي مستقل ،کارآمد ،دموکراتيک
و مشروع اشاره داشت.در مجارستان خودمختاري
حکومتهاي محلي داراي جايگاه قانون اساسي
است.تقسيمات سرزميني در مجارستان عبارتند از:
پايتخت ،استان ،شهر و روستا که حق اين واحدها به
خودحکومتي محلي به رسميت شناخته شده است.خود
حکومتي محلي؛ مديريت مستقل و دموکراتيک اَعمال
عمومي محلي است که بر شهروندان محلي اثر مي-
گذارد.به عبارت ديگر اِعمال قدرت محلي توسط جمعيت
محلي است.هر جامعهاي استحقاق داشتن حکومت محلي
را دارد و هر حکومت محلي ،تمام حقوقي را که به وسيله
دادگاه قانون اساسي و ساير دادگاهها مورد دفاع قرارگرفته
است را دارند ).(Patchett 2001, 21

 -4-4-6نظارت قانوني بر تصميمات حکومت محلي

يکي از ابتداييترين حقها اين است که نمايندگان
محلي بايد به طور مستقل کارهاي حکومت محلي را
تنظيم و اداره کنند و تصميمات شان صرفاً از حيث
قانوني بودن بايد مورد نظارت قرارگيرد.همچنين
حکومتهاي محلي ،امور اقتصادي و مالي را به طور
مستقل مديريت ميکنند و به منظور اجراي تکاليف شان
مستحق بودجه هستند و اختيار اخذ ماليات محلي را نيز
دارند .سطحي از خودمختاري مالي معيار خودمختاري
محلي است.تکاليف و وظايف حکومتهاي محلي صرفاً به
وسيلة قانون تعيين ميشود و قانون براي اين منظور رأي
اکثريت  2/3پارلمان را ضروري دانسته است .(Soos
) 2002,45مطابق قانون حکومت محلي مصوب  8113و
اصالحيه  8114صالحيتهاي قانوني حکومتهاي محلي
عبارتند از :شهرداريها متعهد هستند که امور مربوط به
آموزش پيش دبستاني و ابتدايي ،مراقبتهاي اوّليه
بهداشتي و خدمات رفاهي ،روشنايي عمومي ،گورستانها،
آب سالم آشاميدني و حمايت از اقليتهاي بومي و محلي
را انجام دهند.حکومتهاي محلي ميتوانند به اختيار
تکاليف ديگري نيز بر عهده بگيرند.نظارت قانوني بر
حکومتهاي محلي اساساً بر عهدة کمسيونرهاي
جمهوري است .امّا اين وظيفه ،اکنون به رؤساي ادارة
عمومي پايتخت و استاندارها منتقل شده است .اگر
حکومت محلي تصميماتي بگيرد که بر خالف قانون
اساسي باشد ،دادگاه قانون اساسي حق نقض تصميم ياد
شده را دارد .از سال  2338در کشور مجارستان تنها
يازده بار اين امر(نقض تصميم) اتفاق افتاده است .(Soos
)2002, 45

تنها نظارت قانوني بر تصميمات حکومت محلي
وجود دارد ،هيچ هيأت ديگري حق ارزيابي تصميمات
ماهوي حکومت محلي را ندارد (نظارت صرفاً نظارت
شکلي و فرجامي است و حق بررسي ماهوي وجود
ندارد).در شرايط استثنايي ،پارلمان حق انحالل مجمع
نمايندگي حکومت محلي را دارد.البتّه استفاده از اين حق
استثنايي است و تجربه نشان داده است که دادگاهها به
ويژه ،دادگاه قانون اساسي دفاع مؤثري از استقالل حقوقي
واحدهاي محلي ميکند( ماده  44قانون اساسي) از اين
حيث ،حاکميت قانون در مجارستان به خوبي ايجاد شده
و استقالل حقوقي نهادهاي محلي در مجارستان تضمين
شده است.يکي از مسائل مرتبط و شايد مهمترين مسأله
در ارتباط با حکومتهاي محلي ،وابستگي آن ها به منابع
دولتي است.کمتر از يک سوم درآمدهاي حکومتهاي
محلي از مالياتهاي محلي تأمين ميشود و مهمترين

سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 4931

05

حسن اسماعیل زاده ،ولیاهلل چراغی و آرمان مسلمی

ماليات محلي ،ماليات بر مشاغل است ( 14درصد درسال)
.)Jacobson) 2000,15
در پايان ،استقالل هنجاري(حقوقي) حکومتهاي
محلي در مجارستان ،مطابق طرح اصلي که در قانون
اساسي و قانون حکومت محلي تجويز شده ،تضمين
گرديده است(بخش شش ماده  42قانون اساسي) با وجود
اين هدف اصالح حکومت محلي ،ايجاد يک نظام حکومت
محلي زنده و بادوام است که در واقع ظرفيت خود
حکمراني محلي را داشته باشد.اين امر تنها با احترام به
خود مختاري مالي ،حاصل ميشود .ايدة مديريت عمومي
جديد در سال  ،8113زماني که ليبراليسم ،پارادايم
مسلّط در انديشة اقتصادي ـ سياسي بود ،شکل گرفت
.مسأله ديگر در ارتباط با تکنيکهاي مديريت جديد،
فقدان پاسخگويي و شفافيت است .البتّه در بيشتر موارد
عدم شفافيت و پاسخ گويي عمدي است .(Palne 2000,
) 14بعالوه واقعيت اين است که حکومتهاي محلي از
مقررات دولتي ثابت دوري ميگزينند و رهبران محلي،
ايدة دوّم ،يعني به بودجة غير کنترل شده بيشتر تمايل
دارند.طراحان اين نظام ،اميدوارند که شهرداريها در ارائة
خدمات محلي به طور ارادي مشارکت کنند.از اصالحات
سال  8114يک سطح استاني که از طريق انتخابات
مستقيم ،مشروعيت پيدا ميکنند ،تقويت شده است
).(Jacobson 2000, 19

 -2-4-6مؤلفه اصلي تحقق حکومت محلي
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مطابق قانون اساسي مجارستان ،خودحکومتي محلي
حق قانوني شهروندان محلي است(ماده 44قانون اساسي)
رأي دهندگان واجد شرايط ،حق داشتن حکومت محلي
از طريق هيأت نمايندگي که آن ها انتخاب ميکنند و يا
از طريق رفراندوم محلي که اِعمال ميکنند را دارند.در
قانون اساسي ،رفراندوم محلي به عنوان يک نمايندگي
غير مستقيم پذيرفته شده است.شهرداران شهرها و
شهرداران نواحي پايتخت و شهردار پايتخت در مجارستان
به صورت مستقيم با رأي مردم انتخاب ميشوند.نظام
انتخاباتي در شهرهاي بزرگ و کوچک متفاوت است .در
شهرهاي کمتر از ده هزار نفر جمعيت ،رأي دهندگان
ممکن است کانديداهاي زيادي از يک ليست براي
تعدادي از صندليهاي شوراي محلي انتخاب نمايند(نوعي
انتخابات تناسبي وجود دارد).در شهرهاي بزرگ جايي که
ده هزار نفر يا بيشتر جمعيت دارد ،هيأت منتخب و
شهروندان ممکن است به يکي از کانديداها در حوزة
انتخابي خويش رأي دهند.اکثريت صندليها در ميان

ليست سازمانها (احزاب و )NGOsبه طورعادالنه توزيع
ميشود(Soos & Kalman 2002, 90).
گروههاي اقليت بومي ،محلي و ملّي حق دارند که
حکومتهاي محلي اقليت را به شيوة انتخاباتي خاص
شکل دهند.شوراهاي داخلي ميبايستي رضايت خود
حکومتي اقليت را براي تصميماتي که در آموزش ،فرهنگ
و غيره اقليت تأثير ميگذارد را بدست آورند.قانون
خودحکومتي محلي حق افراد به انتخاب هويت خويش را
به رسميت شناخته است و افراد حق دارند آزادانه هويت
خويش را تعيين کنند.از نقطه نظر نهادي ،کار انتخابات
محلي در مجارستان موفّق بوده است.رأي دهندهگان
کامالً ساز و کارهاي انتخاباتي را درک ميکنند و تقلب
انتخاباتي در اروپاي غربي کمتر ديده ميشود .در کل،
رقابت براي سيستمهاي حکومت محلي وجود دارد .با
وجود اين در برخي از روستاها مشکل است که به اندازة
کافي کانديدا وجود داشته باشد و به اين دليل ممکن
است انتخابات لغو گردد.خودمختاري وسيع حکومتهاي
محلي ،شهروندان را به لحاظ سياسي فعال نمي
کند ).(Soos &Kalman 2002, 91-92
در سال  2333شکايتها و اعتراضات عمومي نسبت
به شهرداريها فقط  83/3درصد را در برگرفته بود .نصف
اين فعاليتها به طور مستقيم به وسيلة شهروندان از
طريق  NGOsو احزاب شکل ميگيرد.براي تغييرات
سرزميني(تفکيک و جدا شدن از يک شهرستان و تبديل
به استان شدن) قانون ،برگزاري رفراندم را ضروري دانسته
است .بنابراين جدا شدن منوط به رأي شهرها ميباشد.در
دسته ديگر ،تعارضي قوي در پروژههاي بزرگ وجود دارد
و در مسائل ناخواستة عمومي اين امر ضروري است.اين
عنصر مهم اصالح حکومت محلي از سال 8113بوده
است.حکومتهاي محلي به اين امر کار ندارند که
شهروندان محلي در تصميم گيريهايشان دخالت داده
شوند.در شهرهايي که  NGOsوجود دارند ،تنها 21.31
درصد از حکومتهاي محلي تالش کردهاند تا آنها را در
تصميم گيريهاي محلي دخالت دهند .(Hajnal 2000,
)26 - Soos & Kalman 2000, 45- 47

در بحث بودجه به طور قابل توجهي اين مشارکت
وجود دارد به طوري که يک سوم از شهرهاي مجارستان
فعاالنه تالش کردهاند که موضوعات حکومت محلي و
موقعيت سياسي را مطبوعاتي کنند.در نظام حکومت
محلي ،پاسخ گويي افقي ضعيفي وجود دارد و در
حکومتهاي محلي کوچک ،هيچ نوع نهاد اجتماعي را که
رهبران محلي را پاسخگو کند وجود ندارد .4اغلب اين

مطالعه تطبیقی مديريت شهري و خودمختاري هنجاري حکومتهاي محلی...

استدالل شنيده شده است که فقدان نهادهاي رسمي در
مکانهاي کوچک طبيعي است و آنها واقعاً مورد نياز
نيستند چرا که فشار اجتماعي بر سياست مداران محلي و
اَشکالي از مشارکت مستقيم ،کارکردهاي حکومت
دموکراتيک را انجام ميدهد.به طور طبيعي مشکل است
که اين فرض به دليل فقدان يک تحقيق تجربي ارزيابي
شود.فشار اجتماعي و دموکراسي مستقيم يک رابطة رو
در رو بين نمايندگان محلي و شهروندان عادي ايجاد مي-
کند.عقيدة کلي در خصوص موضوع حکومت محلي اين
است که شما آشکارا عقايد ديگران را بشنويد حال اين که
عقيدة ديگران چه قدر در تصميمگيري شما نقش داشته
باشد موضوع جداگانهاي است.شخص ممکن است انتظار
داشته باشد شهروندان عادي به طور استثنايي تأثير
بااليي بر عقايد نمايندگان محلي در مکانهاي کوچک
داشته باشند و اين تأثير نسبت به شهرهاي بزرگتر ،جايي
که احزاب و سازمانها و مطبوعات به طور غير مستقيم به
افکار عمومي شکل ميدهند ،بيشتر است(Soos .
)2002,12

جوامع محلي کوچک ،استقالل بيشتري در اصالح
قانون حکومت محلي از سال 8113بدست آوردند .امّا
سؤال اين است که چه کسي از منافع شهروندان محلي
دفاع ميکند؟ در يک دموکراسي پاسخ اين است که
شهروندان محلي ميبايستي فعال باشند و رهبرانشان را
به تبعيت از خواستههايشان وادار کنند .به طور خالصه،
نظام نهادهاي محلي در مجارستان کامالً دموکراتيک
است و همة ابزارهاي مستقيم و غير مستقيم براي
5
شهروندان جهت مشارکت در حيات عمومي محلي
فراهم نموده است.مشارکت شهروندان در امور عمومي
محلي ،با وجود اين در مجارستان محدود شده است و
نخبگان محلي توجه زيادي به وارد کردن شهروندان در
فرآيند هاي تصميمسازي محلي 6ندارند(Soos 2002, .
)12

 -9-4-6ارزيابي تأثير اصالحات حکومت محلي بر
ظرفيت خود حکمراني محلي
فرض اين است که اعطاي خود مختاري گسترده
حتي بر مکانهاي کوچکتر براي دموکراسي و کارآمدي
و مشروعيت حکومتهاي محلي ضروري
است.خودمختاري محلي ،مبناي نظام حکومت محلي
مجارستان بوده و همة اصالحات صورت گرفته از سال
 8113به اين سو براي تقويت آن بوده است.اين چند
پارهگي گستردة باال براي نظام حکومت محلي چالشهاي

نيز ايجاد کرده است.خودمختاري هنجاري همراه با
خودمختاري مالي نيست.يک حکومت محلي جديد بايد
سطح متوسطي از فعاليتهاي سطح داخلي را ارتقا بخشد
و وجود يک حسابرسي مالي و سياسي بيروني براي ارتقاء
پاسخگويي عرضي و طولي ضروري است.
 -2-6جايگاه حقوقي حکومتهاي محلي در
اتريش
مطابق مادة  887قانون حکومت محلي 2331
مقامات هر شهر حداقل بايد شامل شوراي محلي ، 8هيأت
نمايندگي که به وسيله واجدين شرايط رأي دادن در شهر
انتخاب ميشوند ،باشند.بورد محلي 9همچنين شامل
شوراي شهر و يا سناي شهر 10در شهرهاي کوچک به
همراه قوانين موضوعة خويش و شهردار مي-
باشند.قانونگذار ايالت اين صالحيت را دارد که مقررات
جزييتر را در ارتباط با وظايف خاص مقامات محلي
تصويب کند.بنابراين مصوبات حکومت محلي و قوانين
موضوعة شهرها اين چنين مقرراتي را در بر ميگيرد.
7

 -4-2-6جايگاه شوراي محلي در ساختار
حکومت محلي اتريش
صالحيت سازمان مقامات محلي بستگي به مصوبة
حکومت محلي يا قوانين موضوعة شهرهاي ايالتي
دارد.عموماً شوراهاي محلي و شهرداريها ،سازمانهايي
هستند که در محل از اهميت بااليي برخوردارند.شوراي
محلي ،هيأت نمايندگي عام است که همان طور که در
قانون اساسي مقرر شده است به وسيلة شهروندان واجد
شرايط رأي دادن محلي ،انتخاب ميشوند .(Marshal
 2008, 36-(3مادة  887اصولي ايجاد کرده است که بر
رويههاي انتخاباتي شوراي ملي و پارلماني ايالت 11حاکم
است.هنوز شوراي محلي يک پارلمان نيست چراکه هيچ
گونه قدرت قانونگذاري ندارد و اين صرفاً نشان دهندة
شهرونداني است که در زير مجموعة دولت قرارگرفته
است.البتّه شوراي محلي اين صالحيت را دارد که در
خصوص طيف وسيعي از موضوعات مربوط به حوزة
مستقل ،تصميم بگيرد.اين حوزه شامل موضوعات بودجه-
اي است.مادة  B-5-881شوراي محلي را به عنوان يک
هيأت محلي عالي در نظر ميگيرد .اگر چه اين امر
صراحتاً در قانون اساسي فدرال مورد تصريح قرار نگرفته
است ،مصوبات حکومتي ايالت مرتباً به شوراي محلي
واگذار ميشود (Wensing 1997, 96).
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 -2-2-6نحوة انتخاب شهردار

 -9-2-6موقعيت ساير مقامات محلي

به طور گسترده شهردار مرتباً اختيار ارائة موضوعات
خاص به ويژه در ارتباط با موضوع حقوق خصوصي را
دارد.اگر او وظايف اداري مربوط به حوزة مستقل شهري
را انجام دهد در اين صورت در برابر شوراي محلي مسؤل
است.وظايف مربوط به حوزة تفويض شدة شهري عموماً
به وسيلة شهردار اجرا ميشود.با وجود اين شهردار حق
دارد بدون اين که مسئوليتش از بين برود دستهاي از
موضوعات فردي مربوط به حوزة تفويض شده وظايف
محلي را به ساير مقامات محلي که ارتباط واقعي با
موضوعات مربوط به حوزة مستقل وظايف شهري دارد،
منتقل کند .در اين موضوعات مقامات مربوطه ملزم به
اجراي دستورات شهردار هستند .به عنوان يک قاعده،
شهردار هم رئيس شوراي محلي و هم بورد محلي است
.با وجود اين او رئيس ادارة محلي و کارکنان محلي نيز
هست و همچنين اموال و بودجه محلي را مديريت مي
کند .قبالً قانون اساسي فدرال صراحتاً اجازه نداده بود که
شهردار به طور مستقيم انتخاب شود قانونگذار ايالتي
نظامي ارائه کرده بود که در سال  8113توسط دادگاه
قانون اساسي خالف قانون اساسي تشخيص داده شد.به
منظور اين که شهردار قادر باشد براي ايجاد يک نظام
انتخابات مستقيم ،تصميم بگيرد قانون اساسي فدرال در
سال  8111اصالح شد.مادة  B -1-887اکنون تصريح
کرده است که شهردار به وسيله شوراي محلي انتخاب
ميشود مگر اين که قانون اساسي ايالت مقرر کرده باشد
که او به وسيلة آنهايي انتخاب شود که شايستة انتخاب
شدن توسط شوراي محلي را داشته باشند (شهروندان
محلي که شايستگي رأي دادن مطابق مادة  B-2-887را
دارند) .اين مقررات صراحتاً استقالل مبتني بر قانون
اساسي ايالت را توسعه دادند و اکنون ديگر قانون اساسي
در خصوص اين که آيا شهردار توسط شوراي محلي
انتخاب شود يا مستقيماً به وسيلة شهروندان محلي،
ساکت است .تا جايي که شش ايالت از نه ايالت موجود،
قانوني را تصويب کردهاند که زمينة انتخاب مستقيم
شهردار را فراهم کرده است.گرچه برخي اوقات شهرهاي
کوچک قوانين خاص خويش را دارند ،اين مورد نشان
ميدهد که چگونه دادگاه قانون اساسي اغلب به شيوة
کامالً غيرقابل پيشبيني ممکن است اِعمال گردد.اصول
قانون اساسي که به نحو ضمني خود مختاري مبتني بر
قانون اساسي ايالت را محدود ميکند ،نيازمند اين است
که به نحو صريح اصالح گردد تا فضاي مبتني بر قانون
اساسي توسعه يابد).(O’Neill 1997, 22-23

احزاب منتخب در شوراي محلي به تناسب قدرتشان
ادعاي حضور در بورد محلي را دارسند .قانون اساسي
فدرال خود تعيين نکرده است که آيا اعضاء بورد محلي در
برابر شوراي محلي مسئول هستند يا خير؟ بلکه به اين
متذکر شده است که اعضاء آن ها در برابر شوراي محلي
وقتي که وظايف مستقل را انجام ميدهند ،مسئول
هستند .مطابق مادة  B -3-881شهردار ممکن است
وظايفي را که به حوزة تفويض شده مربوط ميشود به
اعضاء بورد محلي که در اين مورد ملزم به دستورات
شهردار ميباشند و به خاطر اعمال غير قانوني مسؤل
هستند ،واگذار کند .مادة  B -7-887مقرر ميدارد :ادارة
محلي ،امور محلي را انجام ميدهد.با وجود اين ،از
مقررات ياد شده اين امر استنباط نميشود اگر شهردار
اختيارات يک مقام را به يک ادارة محلي واگذار کند؛ چه
ميشود .اساساً ادارة محلي به مقامات محلي در اجراي
وظايف محلي که در اصل به معناي همة وظايف محلي
است يا مربوط به ادارة عمومي ،حقوق خصوصي يا حوزة
مستقل يا تفويض شده است ،به عملکرد محلي کمک مي
کند ،برعکس ساير شهرها ،وين ،به دو منطقه تقسيم مي
شود :دادگاه قانون اساسي مقررات قانون انتخابات محلي
را که به وسيلة پارلمان وين تصويب شده بود را مورد
بازنگري قرار داد ،قانون ياد شده شهروندان غير اتريشي يا
غير اروپايي را به شرط اقامت دائمي در وين به مدت
حداقل  5سال ،مستحق رأي دادن در انتخابات نواحي
مجزا دانست .( Dollery & O’Keefe and Crase
)2009, 287

 -1-2-6نحوة مشارکت شهروندان در مديريت
شهري
درون دولتهاي چند زنجيرهاي ،سطح محلي
مطمئناً براي مشارکت شهروندان بيشتر مساعد است.چرا
که ،به ابتکارات شهروندان سازمان ميدهد و
سياستمداران را با موضوعات مربوط به منافع آن ها
مواجه ميکند.قابل توجه است که تقويت دموکراسي
مستقيم در سطح محلي به طور فزايندهاي به يک
تقاضاي سياسي تبديل شده است که عمدتاً در قانون و
همچنين قانون اساسي فدرال آمده است.اگر چه مادة
 887حداقل استاندارد نهادي در شکل مقامات محلي
خاص را مورد تصريح قرار داد اما ثابت شده است که
حداقل بخشي از اين نهادها مستقيماً توسط شهروندان
محلي انتخاب ميشوند .بعالوه مادة 887پاراگراف 1
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تعيين کرده است که قانونگذار ايالت ميتواند در
موضوعات مربوط به حوزة استقالل عملکرد شهرها ،براي
مشارکت و کمک مستقيم به آنهايي که واجد شرايط رأي
دادن و انتخابات شوراي محلي هستند ،ارائه کند.بر عکس
انتخاب مستقيم شهرداران ،مشارکت مستقيم شهروندان
نياز به تصريح در قوانين اساسي ايالتي ندارد.بلکه قانون
عادي ايالت هم براي اين منظور کفايت ميکند.بنابراين
مصوبات حکومت محلي ايالت شامل مقررات مربوط به
همه پرسي عمومي و مشارکت شهروندان در کميتههاي
منتخب شوراي محلي است.
اتريش متعلق به دستهاي از نظامهاي فدرال است
که حکومت محلي به طور گسترده به وسيلة قانون
اساسي فدرال تنظيم شده است.رژيم مبتني بر قانون
اساسي فدرال جايگاه خيلي محدودي براي ايالت و
قانونگذاري آنها باقي گذاشته است.اگرچه صالحيت
مقررات گذاري حکومت محلي اساساً به ايالت واگذار شده
نه به قانونگذار فدرال ،قانونگذاري آنها محدود به طيف
وسيعي از مقررات قانون اساسي فدرال ميشود که
سازمان وظايف و روابط مالي شهرها را مشخص مي-
کند.در برخي موارد ،حتي دادگاه قانون اساسي به طور
ضمني مقررات قانون اساسي فدرال را به رسميت شناخته
است .مقرراتي که از حقوق اساسي فدرال ناشي شده
است و به قانونگذار ايالت در حکومت محلي اعمال مي
شود .بنابراين نتيجة اين نوع از شناسايي قانون اساسي
اين است که اساساً ايالت صالحيت مقررات گذاري
حکومت محلي را همانند قانونگذار فدرال عادي دارد .از
آن جايي که خود قانون اساسي فدرال مسئوليت ايجاد
مبناي حقوق گستردة حکومت محلي را بر عهده گرفته
است؛ صالحيت ايالت ،ساده باقي مانده است.با وجود اين
کنوانسيون قانون اساسي اخيراً دريافت که در ارتباط با
روابط آتي بين فدراسيون و ايالت مشکالتي وجود
دارد(Robb 2010,31 Truss 2010,29 ).
 -3-6جايگاه حکومت محلي در فدراليسم آلمان
حکومت محلي آلمان با يک سري مسائل متنوع به
ويژه دولت شهرهاي منحصر به فرد ،از ساير حکومتهاي
محلي متمايز ميگردد .جمهوري فدرال آلمان به جز
برلين ،از  11ايالت تشکيل شده بود .از زمان اتحاد در
سال  1990اين تعداد اکنون در آلمان به  16ايالت مي
رسد ،شامل سه ايالت؛ هامبورگ ،برمن و برلين است
.جمعيت آلمان  12ميليون بوده که در حدود  357هزار
کيلومتر پراکنده شدهاند ،تراکم جمعيتي ايالتها در

12

حدود 3800نفر در يک کيلومتر است.قانون بنيادين
آلمان ،صرفاً بين دو نظام فدراسيون و ايالت تفکيک قائل
شده است.همة ايالتها بايد بدون در نظرگرفتن اندازه،
تعداد جمعيت ،قدرت مالي ،وظايفشان را به طور يکسان
انجام دهند .آنها در ارتباط با فدراسيون ،حقوق برابر
دارند.بنابراين ،آلمان داراي يک نظام فدراليته منطقي
است ).(Kramer 2005, 83-84
آلمان به لحاظ سنتي ،مبتني بر برابري قانوني همة
ايالتها است.قانون اساسي آلمان 1871و 1919يک
دولت فدرال منظم تشکيل داده است .حتي اگر چه دو
سوم سرزمين رايش در آن زمان از يک ايالت پروس
تشکيل شده بود هزينه هاي اين فدراليسم منظم و روشن
است.تفاوتهاي عمدة اقتصادي ـ اجتماعي ايالت ،از
طريق سيستم وسيعي از پرداختهاي يکسان جبران مي
شود ) .(Kramer 2005, 83-84قانون اساسي آلمان،
قانون بنيادي  1949به شناسايي سنتي نقش حکومت
محلي در نظام فدرال ادامه داد .قانون بنيادي مقرر کرد،
نواحي و شهرها به شکل دموکراتيک اداره ميشوند و حق
به خود حکمراني محلي را به شکل زير تقويت بخشيد:
شهرها بايد حق به مديريت همة امور جامعة محلي
مطابق مسئوليت خودشان ،در چارچوب محدوديتهاي
قانوني را بايد داشته باشند و اين امرتضمين شده است
(پاراگراف  2ماده  28قانون بنيادين).13
حق خود حکومتي ،شامل مسئوليت در برابر
موضوعات مالي است.حکومتهاي محلي ،قدرت وضع
ماليات مطابق نرخ تعيين شده را دارند.تضمين به
خودمختاري /استقالل مالي توسعه يافته و شامل؛ حق
شهرها به داشتن منبع صرف درآمد بر مبناي توانايي
اقتصادي است.به لحاظ سياسي ،حکومت محلي ،نزديک
ترين سطح حکومت به مردم است .پس مهم است که
حکومت محلي را در نظام سياسي به منظور بسيج مردم
به مشارکت در موضوعاتي که به زندگي روزمره آنها
مربوط ميشود ،وارد کنيم.بنابراين هيچ رابطة مستقيمي
بين فدرال و شهرها وجود ندارد و نظارت شهري منحصراً
وظيفة مقامات ايالتي است.با وجود اين ،شهرها متأثر از
سياستهاي فدرال هسـتند.اگر چه ،قوانين مرتبط
رضايت مجلس ايالتي را الزم دانسته است(پارگراف 3
ماده  21قانون بنيادين).
غالباً حکومتهاي محلي ،بار مالي شان را از شهرها
تأمين ميکنند.پس شکاف مالي که براي شهرها ايجاد
ميشود ،هميشه به طور کامل به وسيلة باز توزيع بودجه
براي آنها در درون ايالت ،جبران نميشود.حق شهرها به
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خود حکومتي ،شامل موضوعات فرهنگي(موزه ها ،تئاتر،
امکانات ورزشي و مدارس( خدمات عمومي) مقررات
مربوط به آب ،گورستانها ،بيمارستانها و باغ وحشها) و
همچنين حفظ راه ها و معابر عمومي است .شهرها در اين
ارتباط ،برعکس در برنامهريزي و استخدام ،مستقل
هستند .آنها ادارة مستقل خود را دارند و تحت نظارت
ويژة ادارة ايالت قرار ندارند.بلکه ،صرفاً تحت نظارت
حقوقي آنها هستند.
بعالوه ،شهرها وظايف تجويز شده از سوي فدرال و
ايالت را انجام ميدهند.به همين منظور ،شهرها حق
داشتن بودجة متناسب(به اصطالح اصل ارتباط) را
دارند.مثالهايي از اين مورد شامل؛ ادارة راهنمايي و
رانندگي مثل گواهينامه و موضوعات مربوط به ثبت
جمعيت و بيگانگان ،نظارت بر غذا ،ايمني شغلي و کنترل
سالمت است.بعالوه در اين چارچوب ،نظارت قانوني وجود
دارد.شهرها تابع نظارت مقامات ايالت هستند که اين
مقامات حق دارند ،کارآمدي را در مقياس فردي مورد
بررسي قرار دهند.اگر شهرها ،دستورالعملهاي مقامات
ناظر ايالت را اجرا نکنند ،مقامات ميتوانند وظايفي در
اين ارتباط تعيين نمايند.مقامات ناظر ميتوانند شخصي
را به جاي او تعيين کنند.خود فدرال هيچ نوع حق
نظارتي بر شهرها ندارد.با وجود اين اگر ايالتي تکاليف
نظارتي را در ارتباط با شهرها انجام ندهد و آنها را اجرا
نکند ،فدراسيون ميتواند قدمهايي به منظور وادار کردن
آنها به اجراي تکاليفشان بر دارد.(Steytler 2005, 85-
)86
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از آنجايي که نظام حکومتي آلمان يک نظام فدرال
است هر يک از ايالتها اجازه دارند تا مدل متناسب با
تاريخ و ويژگيها و اهداف خود را انتخاب و به اجرا
گذارند.محتواي مدل مورد استفاده در ايالتها بستگي
دارد به نسبتي که ميان قوه اجرايي و مقام قانون گذاري
محلي برقرار ميشود.گاه اين نسبت به نفع قوه مجريه
شهر يعني شهردار است و گاه به نفع قوه مقننه شهر
يعني شورا(ايماني جاجرمي .)93 ،1387در سيستم
مديريت شهري آلمان سه مدل در شيوه کار و قدرت و
اختيارات شهرداران وجود دارد.مدل شهردار -شورا ،مدل
اداره شهر به وسيله کميسيونرها ،مدل اداره شهر به
وسيله مدير.مدل اول در دو ايالت باوارياوبادان و
ورتمبروگ حاکم است.مدل دوم به آلماني مدل
ماگيسترات ناميده مي شود ،در اين مدل مديريت شهر

به جاي يک نفر شهردار به وسيله يک هيئت صورت مي-
گيرد و در مدل سوم از طرف مجلس يک نفر به عنوان
مدير شهر به اين سمت انتخاب ميشود ،مدير فقط
پاسخگوي مجلس محلي است و بر تمام ادارههاي مختلف
شهر مديريت دارد.
در جمهوري فدرال آلمان شوراهاي محلي به عنوان پايه-
هاي نظام اجتماعي مردم ساالر محسوب ميشوند.در
آلمان تالش شده تا اين شيوه مردم ساالري اداره امور،
سطحي فراتر از وضعيت کنوني آن پيدا کند و زمينه
هاي مشارکت شهروندان در اداره امور شهر گسترش
بيشتري نسبت به آنچه موجود است داشته باشد از اين
رو تالش شده تا از راهها و شيوههاي گوناگوني مانند
مشارکت شهروندان و اداره مشارکتي شهروندان براي
دستيابي به اين هدف ،استفاده شود( مرکز مطالعات
برنامهريزي شهر تهران)68 ،1385
 -2-3-6حدود اختيارات و وظايف حکومت محلي
حکومت محلي در اصل به خاطر ادارة همة امور در
درون سرزمين در چارچوب اختياراتش مسئول
است(DCC- BverfGe21.117)14 .
خودحکومتي محلي دو بُعد دارد؛ يک بُعد اداري و بُعد
ديگر مربوط به عملکردها يا کارکردها است.بُعد اداري
مربوط به اختيارات مديريت شهري است.اختيار انتصاب
کارکنان ،اختيار وضع قانون ،اختيار مديريت منابع،
اختيارات برنامهريزي و منطقهبندي است.اين اختيارات
بستگي به توانايي قانونگذاري ندارد بلکه از قانون بنيادين
ريشه گرفته است.ساير اختيارات به وسيلة قانون ايالت
اعطا شده است ،يک سلسله از وظايف حکومت محلي
صرفاً به وسيله قانون بنيادين تضمين شده است.(DCC-
)BverfGE71.25

وظايف الزامآور ،آن دسته وظايفي هستند که مقامات
محلي مکلّف به انجام آن هستند.مهمترين اينها ،ايجاد
مدارس عمومي ،مددکاري اجتماعي ،رفاه اجتماعي در
يک سطح محلي است که اين موارد بيشترين مصرف
بودجه را به خود اختصاص مي دهند.موارد اختياري
عبارتند از :آسايش عمومي ،حمل و نقل عمومي ،موزهها،
سالنهاي کنسرت و آموزش بزرگ ساالن و ساير تکاليف
شامل :حفظ امکانات خدمات آتشنشاني ،حمايت در برابر
سوانح طبيعي و غير مترقبه ،دفع زباله ،مقررات مربوط به
برق ،گاز ،آب و سازماندهي خدمات داخلي است.بعالوه،
برخي از موضوعات دولتي که در اصل جزء وظايف ايالت
است ،جهت اجرا از سوي مقامات ايالتي به مقامات محلي

مطالعه تطبیقی مديريت شهري و خودمختاري هنجاري حکومتهاي محلی...

منتقل ميشود.در اين موارد به نحو دوگانهاي ،مقامات
محلي هم وظايف خويش را انجام ميدهند و هم وظايف
ايالتي را.نهادهاي خودگران محلي همزمان وظايف
اجباري و وظايف ايالتي را بدون اين که نمايندگي ايالت
را داشته باشند ،انجام ميدهند.اموري که عموماً توسط
ايالت به مقامات محلي منتقل ميشود ،عبارتند از:
سازماندهي سرشماري جمعيت ،ثبت مشمولين نظام
وظيفه ،سازماندهي انتخابات پارلماني و منطقهاي،
پيشگيري از خطرات احتمالي ،نظارت بر ساخت و ساز،
نظارت بر امور ترافيکي ،مقررات مربوط به ترافيک،
موضوعات مربوط به بهداشت و دامپزشکي ،حفاظت از
طبيعت و حمايت از محيطزيست است .(DCC-
)BverdfGE 79.127

علي رغم استقالل تضمين شده ،بيشتر اختيارات شهرها
يا نواحي و وظايفي که انجام ميدهند ،عمدتاً اختيارات
تفويض شده است.ايالتها از طريق دستورالعملهاي
صادره بر اجراي مسئوليتهاي تفويض شده ،نظارت مي-
کنند.اين امر باعث شده است که مسئوليتها به شکل
يکسان در تمام سرزمين اجرا شود و شهرها و شهرداران
در برابر مسؤليتها و صالحيتهاي خويش پاسخگو مي-
باشند).(Kramer 2005, 87
 -4-6نگرش اجمالي بر وضعيت حقوقي و سياسي
ترکيه
ترکيه با نام رسمي جمهوري ترکيه نقطه تالقي دو قاره
مهم آسيا و اروپاست.نخستين راهبرد توسعه اقتصادي
ترکيه در دهههاي  1920و  1930از انديشههاي مصطفي
کمال آتاترک گرفته شد و پيروان وي اجراي آن را پي
گرفتند .وي اقتصاد قوي را شرط الزم براي بقا و دوام
ترکيه ميدانست ،همچنين در اين راهبرد تأسيس بانک
ها و مؤسسههاي اعتباري براي تأمين مالي توسعه در
اولويت قرار داشت و اولويتي برابر براي توسعة بخشهاي
کشاورزي و صنعت در نظر گرفته شد .از ايجاد و راه
اندازي شهرداري در اين کشور حدود  157سال مي
گذرد ،به گونهاي که سابقة ايجاد نهادهاي محلي به نيمة
دوم قرن نوزدهم باز مي گردد.نخستين شهرداري در سال
 1854در استانبول ايجاد شد ،امّا نخستين شهرداري به
شکل مدرن و امروزي آن در سال  1930تأسيس شد.بر
اساس قانون اساسي سيستم سياسي ترکيه بر پاية نظام
جمهوري پارلماني و داراي نظامي چند حزبي است.ارکان
اصلي حکومت اين کشور را پارلمان ،رئيس جمهور،
نخست وزير و قوه قضائيه تشکيل ميدهند.پايه و اساس

دولت ترکيه سکوالر است و در آن گرايشهاي ديني و
سياسي جداي از يکديگر است.
 -1-4-6جايگاه حکومتهاي محلي و مديريت
شهري در ترکيه
نظام برنامهريزي فضايي در کشور ترکيه به گونهاي
تعريف شده که ميان سالهاي  1956تا  1985وزارت
خدمات عمومي و اسکان مجدد ،مسئوليت نهايي برنامه-
ريزي منطقهاي و کالن شهري را به عهده داشت .امروزه
نهاد برنامهريزي در سطح محلي همان شهرداري محلي
است .بر اساس قانون  1985اختيارات تهيه طرحهاي
جامع ،طرحهاي اجرايي و برنامهريزي توسعة شهري و
کنترل آنها به تشکيالت شهرداريها واگذار شده است ،امّا
در عمل تنها کالنشهرها و شهرهاي بزرگ هستند که از
لحاظ کارشناسي داراي کادر کافي جهت انجام اين
وظايف هستند.مديريت محلي در ترکيه شامل مجموعة
نهادها و سازمانهاي انتخابي است که نيازهاي مشترک
محلي شهروندان ،مناطق شهرداري و روستاها را تأمين
ميکند.طبق قانون وضع شده و بر اساس اصل  67قانون
اساسي انتخابات مديريتهاي محلي ،هر پنج سال يک بار
برگزار ميشود و مديريت مرکزي نيز به منظورحفظ
وحدت ملي و يکپارچگي در ارائة خدمات عمومي بر
عملکرد حکومتهاي محلي نظارت دارد(دوبن،1993
.)32
در سطح محلي امور برنامهريزي صرفاً به عهدة
شهرداري هاست که اين امر به وسيلة کميتهاي دائمي
مرکب از اعضاي انجمن يا شوراي شهر و نيز رؤساي
بخشهاي مختلف شهرداري صورت ميگيرد و شهردار
خود رياست اين کميته را بر عهده دارد.الزم به يادآوري
است که شهرداران در ترکيه انتخابي هستند و با آراي
مردم به اين سمت برگزيده ميشوند .در ترکيه سه گونه
حکومت محلي وجود دارد -8:حکومت محلي استاني -2
شهرداري  -3ادارة روستا .يکي از ويژگيهاي منحصر به
فرد نظام ادارة عمومي ترکيه اين است که در کنار
حاکميت محلي ،واحدهاي حکومت مرکزي نيز وجود
دارند ،ويژگي عمومي واحدهاي حکومت محلي نيز
تمرکزگرايي و اِعمال قدرت و اقتدار حکومت مرکزي بر
انجام وظايف آنها در شهر و روستاها بوده است .در شرايط
خاص سياسي ،اجتماعي و اقتصادي کنترلهاي بيشتري
بر حکومتهاي محلي اِعمال ميشود .طبق قانون اساسي
سال  1982حکومتهاي محلي شخصيتهاي حقوقي
عامي هستند که براي برآورده ساختن نيازهاي محلي
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عمومي ساکنان استانها ،شهرها و روستاها ايجاد مي-
شوند و عناصر تصميم گيري آنها را انتخاب کنندگاني که
تاکنون معين کرده انتخاب ميکنند.اصول ساختاري آنها
تشکيالت ،اختيارات و وظايف ادارات محلي نيز به وسيلة
قانون مطابق اصل تمرکز زدايي تدوين ميگردد (ايماني
جاجرمي .)148 ،1379
شهرداريها در ترکيه از سه ارگان تشکيل يافته اند :شورا،
کميته اجرايي و شهردار.شورا يک نهاد تصميمگيري است
که در مورد يک سري وظايف اجباري و يک سري وظايف
اختياري در راستاي نيازهاي محلي تصميمگيري ميکند
که مهمترين وظيفة شوراي شهر بررسي و تصويب بودجة
شهرداري است که از سوي شهردار تهيه و براي تصويب
به شورا ارسال ميشود.شوراي شهر همچنين تعيين
تعرفهها و هزينههاي حمل و نقل ،قيمت کاالها ،ميزان
جرايم شهري ،و بازرسي را بر عهده دارد و در مورد
استخدام ،اخراج و ترفيع کارکنان شهرداري تصميم مي-
گيرد.شهردار نيز که مهمترين مقام اجرايي و نماينده
شهرداري است ،براي يک دورة پنج ساله انتخاب مي-
شود.نقش شهردار دوگانه است :شهردار رياست تشکيالت
محلي را به عهده دارد و از سوي ديگر از جانب دولت
مرکزي انجام پارهاي وظايف را ميپذيرد.
در ترکيه نهادهاي محلي استقالل مالي چنداني ندارند.از
حيث منابع درآمدي براي شهرداريها فرصتهاي قانوني
براي کسب درآمد تعريف شده است کسب ماليات امالک
و مستغالت از جمله اين منابع قلمداد ميشود که به طور
متوسط حدود  13درصد از درآمد شهرداري را تشکيل
ميدهد.
 2-1-6نکات بنيادي در زمينه نظام حکومت محلي

نيرومندي را در تشکيالت متمرکز دارد.هنگامي که در
سال  1923جمهوري ترکيه تاسيس شد اين سنت در
تشکيالت اداري و مديريتي کشور ادامه يافت و در اين
مسير تشکيالت مرکزي ساز و کارهايي را به وجود آورد
که کنترل و نظارت حکومت مرکزي بر حکومتهاي
محلي را تسهيل کرد(ايماني جاجرمي .)153 ،1379
نبود منابع مالي کافي و پايدار از ديگر مسائل حکومت-
هاي محلي در ترکيه است.
نبود مشارکت مردم در ادارة امور و انجام فعاليتهاي
حکومتهاي محلي يکي ديگر از مسائل مهم تلقي مي-
شود که سنت تمرکزگرايي باعث کاهش ميزان توجه
افکار عمومي به اهميت حکومتهاي محلي شده است.
يکي از موضوعات مهم شهرداريها به عنوان
خودمختارترين گونه حکومت محلي در ترکيه مقياس
عمليات آنهاست.در ترکيه حدود  3000شهرداري وجود
دارد که حدود  80درصد آنها کمتر از  10هزار نفر
جمعيت دارند و شهرداريهاي کوچک محسوب مي-
شوند.حدود  38درصد از مجموع شهرداريهاي زير 10
هزار نفر داراي جمعيتي کمتر از  5هزار نفر
هستند.افزايش تعداد شهرداريهاي کوچک باعث شده
است تا سرانه پرداختي به شهرداريها کاهش يابد؛ زيرا
همه ساله سهم معيني از درآمد ناشي از مالياتهاي ملي
به شهرداريها اختصاص مييابد و بر پايه شاخص
جمعيت ميان شهرداريها توزيع ميشود ،همچنين اين
افزايش باعث باال رفتن تعداد نيروي انساني به کار گرفته
شده در شهرداريها و نرخ فزاينده ارائه خدمات به
شهروندان شده است و بخش عمدهاي از اعتبارات
تخصيص يافته به شهرداريها صرف هزينههاي جاري و
پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان ميشود.
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يکي از مسائل مشترک حکومت محلي در ترکيه
ضابطهمندي بر پايه قوانين و مقررات وضع شدهاي است
که در نيمة اول قرن بيستم براي حکومتهاي محلي
وضع شده است.اين قوانين براي حکومتهاي محلي
استاني در سال  8183براي شهرداريها در سال  8133و
براي روستاها در سال  8125وضع شد.از آن زمان شرايط
اقتصادي و اجتماعي ،انتظارات مردم از خدمات حکومت
محلي ،ترکيب و توزيع جمعيت و تقسيمات اداري
حکومت مرکزي به طور اساسي تغيير يافته است؛ اما اين
تغييرات در فعاليتهاي حکومت محلي کمتر بوده است.
تمرکزگرايي شديد دومين مسئله مشترک حکومتهاي
محلي است.از زمان حکومت عثماني ،ترکيه سنت

 -5-6مدخل اجمالي بر وضعيت حکومت محلي در
ايران
همانطور که در بررسي نظامهاي حکومت محلي در
مورد کشورهاي موضوع تحقيق بيان شد.حکومتهاي
محلي به نحو قابل توجهي ادعاي حاکميت و کنترل بر
سرزمين از سوي قدرت مرکزي در جوامع مدرن را به
چالش کشانيده است.جهاني شدن به شکل ديگري با
حکومتهاي محلي پيوند خورده است.انديشة
خودمختاري محلي بر اين امر تأثير گذاشته است.جوامع
محلي در يک فاصلة معناداري با مرکز قرار گرفته
اند.محدوديتهاي مکاني به لحاظ جغرافيايي در سرزمين
هر روز کوچکتر از قبل ميشود.بازشناسي مفهوم حق
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تعيين بر سرنوشت در سطح دولت کشورها به سطح
محلي رجعت نموده است(Gould; 2006, 44-
.)60بدون شک يکي از مؤلفههاي سازندة قدرت حکومت
محلي وجود نوعي استقالل هنجاري ،مالي ،سازماني و
اداري است.حال با اين فرض آيا ميتوان در ايران وجود
نوعي استقالل هنجاري براي نهادهاي محلي به رسميت
شناخت؟ براي بررسي اين موضوع ،گذري بر سابقه
تاريخي ضروري است؛ ما سابقة نظام حکومت هاي محلي
را در ايران در پرتو نظام قانونگذاري قابل بررسي مي-
دانيم.ممکن است در طول تاريخ در ادوار مختلف ايران
قبل از اسالم و بعد از اسالم ،وجود نوعي از حکومتهاي
محلي مثل ملوک الطوايفي بتوان با حکومت محلي مشابه
سازي نمود.ولي از نظر ما حکومت محلي در مفهوم مدرن
مبتني بر يک صالحيت قانوني از پيش تعيين شده با
پيش شرطهايي چون دموکراسي ،حاکميت قانون،
مشارکت عمومي ،حقوق بشر و غيره است که وجود آنها
مبتني برفرض وجود قانون در معناي مدرن است
(کاظميان و ديگران .)23 ،8312
 -4-5-5زمينههاي تاريخي حکومت محلي در
ايران
براي اولين بار با فرض پيش گفته ،با تصويب قانون
انجمنهاي ايالتي و واليتي در سال  8325ه.ق در ايران
گامي به سوي شناسايي حکومت محلي برداشته شد.در
مادة  8اين قانون؛ ايالت به عنوان قسمتي از مملکت
تعريف شده است که داراي حکومت مرکزي واليات
حاکمنشين جزء است که در مرکز هر ايالتي انجمني
موسوم به انجمن ايالتي تشکيل شده که اعضاء اين
انجمن از مستخدمين ايالت و توابع آن و مبعوثيني که از
انجمنهاي واليتي فرستاده ميشود ،تشکيل مي-
شود.قانونگذار هر چند به نحو محدودي حق رأي
شهروندان محلي را به رسميت شناخت.مطابق مواد -17
 11-11وظايف انجمنهاي ايالتي منحصر است به نظارت
در اجراي قوانين مقرره و رسيدگي و قرارداد در امر ايالت
موافق شرح زير يا اخطار و صالح انديشي در صرفه و
امنيت و آبادي ايالت و ايجاد قانون از وظيفة انجمنهاي
ايالتي خارج است.انجمنهاي ايالتي ميتوانند در کليه
شکاياتي که از حاکم اياالت و واليات ميرسد رسيدگي
کرده هرگاه رفتار حاکم برخالف قانون باشد نقض قوانين
را به او اخطار نمايند .مطابق مادة  12-18و  13انجمن
ايالتي حق وصل و ايصال ماليات به هر عنوان که موافق
قانون مقرر باشد ،را دارند و انجمن ايالتي ميتواند در

مواردي که براي مصارف محلي از قبيل راهسازي و
تأسيس مدارس و پلسازي و غيره وجوهي الزم شود آن
وجه را به نسبت به تقسيم ماليات همان محل سرشکن
اهالي نمايد .که با مداقه در قانون ياد شده و قانون بلديه
مصوب  8331نتيجه ميگيريم که حکومتهاي محلي از
هيچگونه استقالل هنجاري برخوردار نبودهاند.
 -2-5-6جايگاه شوراهاي اسالمي شهر و روستا و
شهرداران در نظام حکومت محلي
در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،شوراها
يکي از جلوههاي اهتمام به آراء و نظرات مردم و نهايتاً
ادارة امور به اتکا مردم محسوب ميگردد.بر اساس اصل 1
قانون اساسي":در جمهوري اسالمي ايران امور کشور بايد
به اتکا آرا عمومي اداره شود ،از راه انتخابات :انتخابات
رئيس جمهور ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،اعضاء
شوراها و نظاير اينها"...
ويژگيهاي مهم شوراها عبارتنداز:
 -8استقالل شخصيت حقوقي
 -2انتخابي بودن شوراها
 -3تابعيت ايران
 -4تبعيت از اصول وحدت ملي
 -5رعايت موازين اسالم
 -1رسيدگي به تخلفات و انحالل بر اساس ضابطة
قانوني
 -7تنوع شوراها
 -1ارتباط با مقامات دولتي (نجفي و محسني -،8311
.)421
با مداقه در مواد قانوني به اين نتيجه ميرسيم که
شوراهاي اسالمي روستا و شهر داراي هيچ نوع صالحيت
هنجاري نبوده و صالحيت شوراهاي اسالمي شهر در حد
تصويب آيين نامههاي پيشنهادي شهرداري پس از
رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت
کشور(بند  1ماده  )78تصويب بودجه ،اصالح و متمم
بودجه و تفريغ بودجه ساالنة شهرداري و مؤسسات و
شرکتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آييننامه مالي
شهرداريها و تصويب بودجة شوراي شهر(بند 82ماده
)78تصويب نامه اساسنامة مؤسسات و شرکتهاي وابسته
به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت کشور و در نهايت
تصويب لوايح ،برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين
تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي
دولت که از سوي وزارت کشور اعالم شده است.
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در نتيجه شوراي اسالمي شهر و روستا داراي ميزان
محدودي از اختيارات نظارتي ميباشند.ولي هنوز
نهادهاي محلي از استقالل هنجاري و استقالل نسبي در
امور مالي برخوردار نميباشند.شوراهاي اسالمي گرچه
داراي استقالل شخصيتي هستند و به عنوان نهاد منتخب
مردم به شمار ميآيند ولي اين امر به معناي مواجهه با
ساير نهادهاي حکومتي و تقابل با آنان و نهايتاً استقالل
تام نيست در واقع وجود چنين نهادي براي ايجاد
مشارکت مردم کشور و بهينه ساختن چرخش امر
حکومت است .بنابراين از نظر ما شوراهاي اسالمي با
معيارهاي خودمختاري حکومتهاي محلي منطبق
نميباشد.

 -7نتيجهگيري
آنچه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت
شناخت وضعيت نظام مديريت شهري جهان در قالب
نظامهاي سياسي حاکم است که آنها به سه دسته
کشورهاي داراي نظام سياسي متمرکز ،نيمهمتمرکز و
غيرمتمرکز دستهبندي ميشوند که به نمايندگي،
مديريت شهري در کشورهايي از هر دسته مورد بررسي و
کنکاش علمي قرار گرفت .نکتهاي که در ابتدا بايد به آن
اشاره شود اين است که کشورهاي مورد مطالعه بر مبناي
تفاوتهاي ساختاري ،نظام اداره امور در آن کشورها،

جدول  :2مقايسه مدلهاي مديريت کالن شهري در کشورهاي جهان
کشور

قلمروکار نوع انتخاب

مدل مديريت

منبع درآمد نظام سياسي

برد روش

شهردار

شهري

مجارستان کليه شهرها

مستقيم

شورا-شهردار
قوي

منابع دولتي و
ماليات بر
مشاغل

دموکراتيک مشارکت شهروندان محدود به نخبگان محلي
است.نظارت بر حکومتهاي محلي بر عهده
کميسيونرهاي جمهوري است.پاسخگويي افقي
ضعيفي وجود دارد.خودمختاري هنجاري همراه با
خودمختاري مالي نيست.

اتريش

متفاوت

مستقيم

شورا -شهردار بودجه دولتي و
مالياتهاي
محلي

فدرالي

شوراي محلي قدرت قانونگذاري ندارد ولي
صالحيت تصميم در مورد موضوعات بودجهاي
دارد.شش ايالت از نه ايالت شهردار را به صورت
مستقيم انتخاب ميکنند.

آلمان

کليه شهرها

مستقيم

ماليات و
بودجه دولتي

جمهوري
پارلماني

جزئيات و سازوکارهاي قانوني انتخاب مستقيم
شهردار در ايالتهاي آلمان متفاوت و به طور کلي با
راي مستقيم شهروندان و براي دوره پنج ساله است
.از جمله وظايف آنها مددکاري اجتماعي ،حفظ راه و
معابر ،گورستان ،بيمارستان ،امکانات ورزشي و
...است.

ترکيه

کليه شهرها

مستقيم

شورا -شهردار بودجه دولتي و
ماليات بر
مستغالت

جمهوري

شهرداريها در ترکيه از سه ارگان تشکيل شده
اند.شورا ،کميته اجرايي و شهردار ،شهردار ،براي
مدت پنج سال به طور مستقيم انتخاب و رياست
تشکيالت شهرداري را به عهده ميگيرد .نقش
شهردار دوگونه است :شهردار رياست تشکيالت
محلي را به عهده دارد و از سوي ديگر از جانب دولت
مرکزي انجام پاره اي وظايف را ميپذيرد .شهرداران
در مقابل دولت استقالل عمل دارند.

ايران

کالن شهرها غير مستقيم

اعتبارات
دريافتي از
دولت مرکزي

جمهوري

در ايران شوراي اسالمي شهر و روستا داراي هيچ
نوع صالحيت هنجاري نبوده و صالحيت شوراهاي
شهري در حد تصويب آييننامههاي پيشنهادي
شهرداري است.شهرداريها از استقالل هنجاري و
استقالل نسبي در امور مالي برخوردار نميباشند.لذا
شوراها با معيارهاي خودمختاري حکومتهاي محلي
منطبق نيست.

شهردار قوي-

شورا-مدير و
کميسيوني

شورا-شهردار
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تقسيمات کشوري ،الگوها و مدلهاي حاکم بر مديريت
شهري و ساير مواردي که در روششناسي انجام اين
پژوهش به آنها پرداخته شد داراي تفاوتهايي هستند و
در واقع وجه تمايز کشورها در زمينه مديريت شهري نيز
در همين چارچوبها قابل بررسي و اقدام است .با وجود
اين و به رغم تفاوتهاي ياد شده ،در کليه کشورهاي
مطالعه شده ،به طور نسبي امور محلي و مديريت شهري
در قالب يک سيستم ويژه و نسبتاً مستقل و داراي نقش
محلي و تفکيک شده با امور ملي انجام ميشود .وجود
قوانين و مقررات خاص در قالب بندهاي قانون اساسي يا
قوانين پايه که متعاقب قانون اساسي به تصويب رسيده،
استقالل محلي واحدهاي ارائه کننده خدمات و نيازمندي
هاي محلي که بعضاً تصويب آنها به دهههاي  8143و
 8153ميالدي باز ميگردد و اصالح اين قوانين مطابق با
نيازها و شرايط جديد ،شکلي کامالً رسمي و قانوني به
اين دولتهاي محلي بخشيده است.به طوري که از سوي
حکومتهاي مرکزي کامالً به رسميت شناخته مي
شوند.در قالب تعريف نظام محلي اداره امور در کشورها،
شهرداريها پايه و اساس اين نظام تلقي شده و در ادارة
امور محلي از استقالل نسبي برخوردار هستند ،ولي اين
استقالل تا جايي پيش ميرود که ناقض قوانين اساسي و
ساير قوانين کشور نباشد.آنها براي تأمين منابع خود
بيشتر بر درآمدهاي محلي متکي هستند و کمتر از منابع
ملي بهره ميجويند ولي دولت و حکومت مرکزي خود را
به پشتيباني و حمايت از واحدهاي محلي ملزم مي-
داند.اين مهم در کشورهاي داراي سيستم حکومتي
غيرمتمرکز بيشتر خود را نشان ميدهد ،به اين دليل که
واحدهاي محلي نماينده دولت مرکزي به واسطة حضور
آنها در سطح محلي به شهروندان ارائه ميگردد.بررسي
وضعيت تشکيل و استقرار نهادهاي محلي براي اداره امور
شهرها از منظر قانوني و بنيادهاي حقوقي نشان ميدهد
که در قانون اساسي بيشتر کشورها در قالب فصل يا بند-
هاي مشخصي به وضعيت نهادهاي محلي پرداخنه شده
است.اصول کالن نحوه تشکيل و ساختار اجرايي آنها و
الزام حاکميت به تشکيل آنها در قالب سطحبنديهاي
مشخص از وجوه مشترک بررسي قانون اساسي
کشورهاي مورد مطالعه در زمينه نهادهاي محلي
است.قانون اساسي کشورهاي مورد مطالعه زمينه و بستر
تشکيل و ايجاد واحدهاي محلي را پيريزي نموده
است.بر مبناي اصول ترسيم شده در قانون اساسي
تزيينات اجرايي و نهادي واحدهاي محلي نيز تعريف و
تعيين شده است.

در انتها با توجه به نتايج پژوهش و تجربه کشورهاي
مورد مطالعه براي ايجاد حکومت محلي در کشورمان
پيشنهادات زير ارائه ميشود:
 -8واگذاري امور تصدي گرايانه به مردم و ايجاد زمينه
جهت مشارکتهاي هر چه بيشتر مردمي.
 -2بودجهريزي عادالنه و مبتني بر عملکرد در مناطق
کشور.
 -3مشارکت نخبگان محلي در اداره امور محلي.
 -4جايگاه دولت ،باز تعريف و قلمرو فعاليت آن بازنگري
شود.
 -5جايگاه شوراها در نظام مديريتي کشور تعيين و
بازتعريف شود.
 -1بايد به شهرداريها و شوراهاي اسالمي شهرها در امر
برنامهريزي و توسعه مديريت شهري تفويض اختيار
بيشتري شود.
 -7آن گروه از فعاليتهاي مديريت و اداره امور شهرها
که قابل واگذاري به امور محلي است ،بايد از انحصار
دولت خارج شده و در راستاي تمرکززدايي به
سطوح پايينتر مديريتي واگذار گردد.
 -1توسعه و گسترش راههاي ارتباطي ميان مردم و
مديريت شهري ،تسهيل برقراي ارتباطات مردمي و
افزايش روحيه انتقادپذيري به منظور ارتقاي فرايند
پاسخگويي مديريت شهري در تعامل با شهروندان.
 -1تمهيداتي انديشده شود تا ميزان شفافيت و اطالع-
رساني ،قانون مداري ،کارايي و اثر بخشي شوراهاي
شهر ،تا سطح مطلوب ارتقا يابد که بتوان تا افق
سند چشمانداز  ،8434به سطح قابل قبولي از
حکمرايي خوب شهري برسيم.
منابع و مآخذ
انصاري ،ولي اهلل  .)8314(.کليات حقوق اداري ،تهران:
نشر ميزان.
آستانه ،علي دربان .)8315(.حکمروايي روستايي در
ايران و نقش دهياري ها در تحقق آن ،رساله
دکتري.رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ،دانشگاه
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يادداشتها
واحد حکومت محلی عبارتست از يک جمعیت ساکن يا مقیم
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 هیأت،در منطقه معینی که قانوناً داراي سازمان مجاز
حاکمه با شخصیت حقوقی مجزا بوده و در جهت انجام
وظايف خويش مبنی بر تأمین و ارائه خدمات عمومی از
درجهاي استقالل قانونی براي افزايش الاقل قسمتی از
)608 ،6831 درآمد خود برخوردار است(نوين
2

Local Autonomy
Self Government
4
Data from: Tocqueville Research Center in 2001
(www.trc.org)
5
Local public life
6
Localdecisionmaking proces
7
Local Government Acts 2008
8
Local Council
9
Local Board
10
statsenat
11
Lander
12
Basic law
3

6161  قانون اساسی وايمار621 دادگاه قانون اساسی ماده68
.را تايید کرد
14
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