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 چکیده
روایی خوب است که   ترین مصداق حکمترین و مردمیترین، واقعیحکومت خوب محلی، نزدیک

هم پدیدۀ مشارکت مردم در آن واقعی است، هم نظهارت در آن یییهی و ملمهوس اسهت و ههم      
ساالری و حکمروایی خوب در سطح ملهی اسهتا از همه     دهیدۀ فرهیگ مردمساز و شکلزمیی 
ای در ههای محلهی نقهر برهسهت     های ملی، دولتتر، با بحرانی شدن الگوی متمرکز دولتمهم

کییدا در مقالۀ حاضر، ارکان و الزامات حکومت محلی/ شهری در ایهران و  متوازن ایفا میتوسعۀ 
نهد از: وضهعیت حکومهت محلهی در ایهن      اهای این نوشهتار یبهارت  پرسر شوداژاپن بررسی می

ههایی در ایمها    ها چیست؟ از چه  صهیحیت  کشورها ب  چ  نحوی است؟ مبیای مشروییت آن
ید؟ و نهو  رابطهۀ حکومهت مرکهزی و محلهی و نحهوۀ نظهارت بهر         قدرت یمومی برخوردار هست

ها از میابع حقوقی مختلف و بها  آوری دادهنهادهای محلی چگون  است؟ این مقال  از طریق همع
مؤلهف مقاله  بهر ایهن بهاور       های یادشده استاتحلیلی ب  دنبا  پاسخ ب  پرسر -روش توصیفی

های حقوقی مورد حلارکان دولت محلی، همۀ راهاست ک  افزون بر لزوم تقویت و رفع مشکیت 
بحث در مقال  زمانی اثربخر خواهد بود ک  در راستای تحقق توسعۀ متوازن، تغییرات هدی در 

 حاصل شودا 1ای و آمایر سرزمیییهای ملی و رویکرد ملی ب  حوزۀ محلی و میطق سیاست
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اهتمایی در  -های اقتصادیفعالیت ۀکلی یآمایر سرزمین یبارت است از توزیع متوازن و هماهیگ هغرافیای ا2
 ،مهم همعیت ۀپایدارترین آرایشی ک  ب  س  مولف؛ ها و میابع طبیعی و انسانیسرزمین نسبت ب  قابلیت ۀپهی

 اشودمین ختم میمیابع طبیعی و محیطی یک میطق  یا سرز، سرمای 
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 مقدمه
ههای فزاییهدۀ   یافته  بها چهالر   با ورود ب  هزارۀ سوم مییدی، شهرها در کشورهای کمتر توسع 

هها در اشههبا   انهد که  نمهود آن   ههای پاسهخگو مواهه  شهده    ناشهی از رشهدی فراتهر از يرفیهت    
های اهتمهایی،  جاریکالبدی، گسترش اسکان غیررسمی، افزایر ناهی -های اهتماییزیرساخت

محیطی و درمجمو ، کهاهر  های زیستهای درآمدی و فرهیگی، گسترش آلودگیازدیاد شکاف
در  زدایی و اتخاذ الگوههای ناپایهدار توسهع    شودا از سوی دیگر هویتکیفیت زندگی مشاهده می

، ههای مطلهوب مهدیریت شههری    های مشهارکتی و سیسهتم  گیری از انگارهاثر ضعف یا یدم بهره
گفته ، اسهتفاده از   گشهایی مسهائل پهیر   شده را دوچیدان ساخت  استا بهرای گهره  مسائل ایجاد

الگوهای مدیریت خوب شهری )حکومت خوب شهری( و نیز توه  ب  مشارکت مردم در توسهعۀ  
(ا از این میظر، حکمروایهی خهوب   115، ص1391زاده، همتی و اسماییل) شهری ضروری است

پاسخگو با هدف دستیابی ب  توسهعۀ اقتصهادی و اهتمهایی یادالنه  و      ییوان مدیریت شفاف وب 
کید که  حکمروایهی خهوب مت همن     پایدار تعریف شده استا کمیسیون هوامع اروپا تصریح می

ها ب  حقهوق بشهر، اصهو  دموکراسهی و حاکمیهت      این موضو  است ک  سیاستمداران و سازمان
 ا(OttoSano, 2002, p.129)قانون احترام بگذارند 

ترین سطح ایما  قدرت یمومی و دریین ترین و مردمیایحکومت خوب محلی درواقع پای 
گیهری  باشد؛ ب  این معیا ک  اگر چرخ  و فرایید شهکل ترین سطح حکومت میکییدهحا  تعیین

حکومت محلی ب  نحو واقعی طی شود، آثار ماندگاری در همۀ سطوح حاکمیتی خواهد داشهت؛  
ن انتخابات ک  بر مبیای شیاخت چههره به  چههره و تعهامیت روزمهره صهورت       تریچراک  واقعی

گیرد و پاسخگو کردن کارگزاران در قبها  یملکردشهان بها ضهابطۀ یهدالت و کهارایی و نیهز        می
د ک  از مردم، بها مهردم و بهرای مهردم تعبیهر      یابترین نظارت، در حکومت محلی تجلی مییییی

این پل  از ایما  قدرت، میصفان ، کارآمد و مردمهی ایمها  شهود،    تواند باشدا اگر راستین آن می
گیهری دولهت مرکهزی    تواند فرهیگ یامۀ مردم را ب  نحو بییادین تغییر داده، مهیهای شهکل  می

محور گرددا در این راستا، با توه  ب  اهمیت حکومت محلی، به  بررسهی   میصف، کارآمد و مردم
ییهوان یهک   پردازیما کشور ژاپهن به   در ایران و ژاپن میتحلیلی ارکان و الزامات حکومت محلی 

نظهران داخلهی   کشور آسیایی پیشرفت  )دومین اقتصاد ههان( و موفق، الگوی پیشیهادی صاحب
کییهدۀ مهد  توسهعۀ ملهی و     توانهد بیهان  است و از این نظر ک  حکومت محلی در این کشور می

ههای ایهن نوشهتار    پرسهر دوچیدان استا ها با همدیگر باشد، دارای اهمیتی محلی و نسبت آن
ها ند از: وضعیت حکومت محلی در این کشورها ب  چ  نحوی است؟ مبیای مشروییت آنایبارت

هایی در ایما  قدرت یمومی برخوردار هستید؟ و نو  رابطهۀ حکومهت   چیست؟ از چ  صیحیت
 مرکزی و محلی و نحوۀ نظارت بر نهادهای محلی چگون  است؟
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تحلیلی ب   -ها از میابع حقوقی مختلف و با روش توصیفیآوری دادهز طریق همعاین مقال  ا
هها مقالهۀ حاضهر در چههار     برای پاسخ ب  ایهن پرسهر   های یادشده استادنبا  پاسخ ب  پرسر

هها و ويهایف، و نظهارت تیظهیم     محورِ مشروییت، استقی / شخصیت حقوقی مستقل، صیحیت
 شده استا

 

 مشروعیت
کییدۀ نفی هرگون  استبداد فکری و اهتمایی و انحصار اقتصادی و میهادی  ت مین قانون اساسی

ها استا بها توهه  به     گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم ب  دست خود آن
ههای سیاسهی و   گیهری این امر، قانون اساسی زمییۀ چیین مشارکتی را در تمام مراحل تصهمیم 

سازد تا در سیر تکامهل انسهان ههر فهردی خهود      هتما  فراهم میساز برای همۀ افراد اسرنوشت
در همهوری اسیمی ایران امور کشور باید  1اندرکار و مسئو  رشد و اتحاد و رهبری گرددادست

 ۷و بهر اسهاس اصهل     2اااای های شهوراها    اااآرای یمومی اداره شهود، از راه انتخابهات :   بر اتکا اب
 اااشوراها: « االمرشاورهم فی»و « و امرهم شوری بییهم» کریماساسی و طبق دستور قرآن قانون

 ۀگیری و ادارها از ارکان تصمیمشورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخر، روستا و نظایر این
های کلی نظام بر محو هرگون  ییوان محور سیاستبر این اساس، اصل سوم هم ب  .امور کشورند

ههای سیاسهی و اهتمهایی در    (، تأمین آزادی3اصل  6لبی )بید طاستبداد، خودکامگی و انحصار
(، مشارکت یامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسهی، اقتصهادی، اهتمهایی و    ۷حدود قانون )بید 

کیدا قانون تشکییت، ويایف و انتخابهات شهوراهای اسهیمی    ( تأکید می8فرهیگی خویر )بید 
دهیهدۀ  ییوان قهانون سهازمان  ات بعدی( ب ش و اصیح13۷5کشور و انتخاب شهرداران )مصوب 

های قانون اساسی را به  ایهن شهکل ت همین     قانون اساسی( مقرره ۷شوراها )موضو  ذیل اصل 
 کرده است:

انتخاب ای ای شورای روستا و شهر ب  صورت مستقیم، یمومی، بها ریی مخفهی و اکیریهت    
قانون  101و  100یادشده در اصل (ا یلت اییک  از بین شوراهای 1۷نسبی آرا خواهد بود )مادۀ 

ها( فقط انتخاب ای ای شورای اساسی )ده، بخر، شهر، شهرستان، استان و شورای یالی استان
روستا و شهر بیان شده، این است ک  تیها این دو شورا با ریی مستقیم مردم و به  صهورت یهک    

ز سوی ای ای شوراهای شوند و بقیۀ ای ای شوراها ب  صورت غیرمستقیم اای انتخاب میدره 
 شونداتر انتخاب میپایین

                                                           
 مقدمۀ قانون اساسی همهوری اسیمی ایران ا1
 قانون اساسی همهوری اسیمی ایران ۷اصل  ا2
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ا تابعیهت کشهور   1کییدگان س  شرط قائل شهده اسهت:   قانون یادشده برای انتخاب 25مادۀ 
سا  در محل ریی ب  ا سکونت حداقل یک3سا  تمام در روز یخذ ریی  18ا حداقل سن 2ایران 

ز این نظر ک  اوالً تعلهق خهاطر،   استییای شهرهای باالی یکصد هزار نفر همعیتا هر س  شرط ا
ههای پیشهیهادی   بلوغ فکری در امهر تعیهین سرنوشهت و شهیاخت محهل، و مشهکیت و برنامه        

داوطلبان را لحاظ کرده، مطلوب است، اما ذیل شرط سوم ک  استییایی برای آن قائل شده، قابل 
 تأمل استا 

یهم از انتسهابی و اکتسهابی را    گذار ایهران هرگونه  تهابعیتی ا   دهیدگان، قانوندر تابعیت ریی
ها اهازۀ انتخاب کردن داده استا ایران اگرچ  اتبها  بیگانهۀ زیهادی را در خهود     پذیرفت  و ب  آن
ها را از حق شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روسهتا که  انتخابهاتی محلهی     پذیرفت ، لکن آن

رسد خارهیانی ک  طقی نمیهستید و ن  انتخابات در سطح ملی، محروم ساخت  استا ب  نظر می
واسهطۀ سهکونت مسهتمر و    انهد و به   هها در شههری زیسهت  و مالیهات و یهوارا پرداخته       سها  

باشید ب  صرف نداشهتن  های محلی میمدت دارای شیاخت از مسائل، مشکیت و چالرطوالنی
(ا ۷32، ص1395تابعیت از حق ریی در انتخابات شهر و روستا در ایران محروم باشید )مظهری، 

سا  تمام، ایتقهاد و   25شوندگان را تابعیت ایران، حداقل این قانون هم شرایط انتخاب 26مادۀ 
التزام یملی ب  اسیم و والیت مطلقۀ فقی ، وفاداری ب  قانون اساسی، شرط مهدر  متیاسهب بها    

 2 سطوح مربوطۀ شوراها و کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان دانست  استا تبصهرۀ 
این ماده، یعیی شرط اقامت ی و شورا در حهوزۀ انتخابیه  و سهلب ی هویت در صهورت خهرو        

ییوان ضمانت اهرا از نقاط قوت این ماده استا برخی از شرایط این مهاده ذهیهی و غیهرمتقن    ب 
رسد با توه  ب  اییک  شوراها امور صرفاً محلی است و حداقل تا برخی سهطوح  نظر میاست و ب 
ای دارد و مهدیریت حهل مشهکیت    ا، کامیً غیرسیاسی است و امور بیشتر هیبۀ حرفه  از شوراه

محلی و ایتماد و شیاخت محلی مهی  و معیهار اسهت، اطهیق ایهن شهروط ایجهاد محهدودیت         
این قانون نیز محرومیت موقت مقامات ملی، استانی، شهرستانی، بخهر، شههر    28کیدا مادۀ می

بییی کرده است ک  موهب یدم تمرکهز قهدرت و میهع    غل خود پیرو ده را تا زمان استعفا از ش
اشهخاص  محرومیهت   ییوان شروط سلبیقانون یادشده هم ب  29 ۀماد داشواشتغا  چیدگان  می

 کید:بیان میاز داوطلب شدن برای ی ویت در شورا را زیر 
نقر مهؤثر  صیح در ههت تحکیم مبانی رژیم سابق مراهع ذی کسانی ک  ب  تشخیص (الف

 ااندو فعا  داشت 
 .اندکسانی ک  ب  هرم غصب اموا  یمومی محکوم شده (ب
از  هها هایی که  غیرقهانونی بهودن آن   ها و گروهکوابستگان تشکییتی ب  احزاب، سازمان ( 

 .طرف مراهع صالح اییم شده باشد
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 .اندکسانی ک  ب  هرم اقدام بر ضد همهوری اسیمی ایران محکوم شده (د
 .محکومین ب  ارتداد ب  حکم محاکم صالح ق ایی (ه
 .محکومین ب  حدود شریی (و
 .محکومین ب  خیانت و کیهبرداری و غصب اموا  دیگران ب  حکم محاکم صالح ق ایی (ز
 .مشهوران ب  فساد و متجاهران ب  فسق (ح
 .قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان ب  این مواد (ط
 .قانون اساسی باشید 49ب  حکم دادگاه مشمو  اصل محجوران و کسانی ک   (ی
 ههای ده، شههر، شهرسهتان و اسهتان و    ای ای انجمنوابستگان ب  رژیم گذشت  از قبیل  ( 
سیا  لسامج حزب ایران نوین و نماییدگان های حزب رستاخیز وهای انصاف، رؤسای کانونخان 

 اژیم گذشت و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابست  ب  ر
شود صهرفاً محهدود   بحث مشروییت حکومت محلی در ایران ک  با مشارکت مردم محقق می

ییوان قوۀ مقییۀ محلی( است؛ درحالی که   ب  مشارکت مردم در انتخاب ای ای شورای شهر )ب 
ای دارد: او  اییک  ای ای مجهالس محلهی )قهوۀ مقییهۀ     در کشور ژاپن، مشروییت ابعاد گسترده

امل مجلس شهرستان و شهورای شههر به  صهورت مسهتقیم از سهوی مهردم انتخهاب         محلی( ش
ییوان رؤسای قوۀ مجریۀ محلی ب  صورت مستقیم برای شوندا دوم، فرمانداران و شهرداران ب می

(؛ درصهورتی که  در ایهران،    18، ص138۷شهوند )همتهی،   چهار سا  از طرف مردم برگزیده می
دۀ انتصهابی دولهت مرکهزی در محهل، و شههرداران ههم میتخهب        فرمانداران و استانداران، نمایی

شورای شهر هستیدا سوم، خود مردم ژاپن نیز حق مشارکت مستقیم در ایما  قدرت یمومی را 
های محلهی )بها ام های یهک پیجهاهم یها بیشهتر        نام دارند؛ همچون وضع، بازنگری یا لغو آیین

 Council of Local Authorities for) (یمحله دهیدگان واهد شرایط ب  رؤسای قوۀ مجریۀ ریی

International Relations (CLAIR), 2014, p.17)ههای حکومهت )بها    (؛ بازرسی ویژه از فعالیت
 Japan Localدهیهدگان واههد شهرایط به  کمیتهۀ بازرسهی(       ام ای یک پیجاهم یا بیشتر ریی

Government Centre (JLGC), 2016, p.12)) ای یک سوم یا بیشتر همهۀ  ؛ انحی  شورا )با ام
 Japan Local Government کییدگان به  کمیتهۀ انتخابهات حکومهت محلهی مربوطه (      انتخاب

Centre (JLGC), 2016, p.12))    ؛ درخواست یز  فرمانداران و شهرداران و ای های شهوراها )بها
یها کهل   دهیدگان واهد شرایط در یک ناحیۀ حوزۀ انتخاباتی ام ای یک سوم یا بیشتر همۀ ریی

 Council of Local) حهوزۀ انتخابیه  حکومهت محلهی( به  کمیتهۀ انتخابهات حکومهت محلهی         

Authorities for International Relations (CLAIR), 2014, p.18) یهز  سهایر    ؛ درخواسهت
طور بهازرس و  مقام فرمانداران و شهرداران، ای ای کمیتۀ انتخابات و همینمقامات همچون قائم

امییت یمومی )با ح ور دو سوم یا بیشتر ای های مجلهس ملهی و موافقهت سه       ای ای کمیتۀ 
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 ,Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR)).هها( چههارم آن 

2014, p.18)  دهیهده از ای های کمیتهۀ    ییهوان مالیهات  توانیهد به   چهارم، همچیین ساکیان می
قانونی یها نادرسهت میهابع، نحهوۀ کسهب، اداره یها       های غیرتبازرسی بخواهید تا راهع ب  پرداخ

استفاده از اموا  و انعقاد و اهرای قراردادها از سوی کارمیدان نهادهای محلی خودشان تحقیهق  
توانید با اتکا ب  نتایج تحقیق یادشهده، خواههان اتخهاذ یمهل     ها همچیین میو بررسی کییدا آن

 اگر نتایج ب  هایی نرسید، حق اقامۀ دیوای حقوقی را دارنداصیحی یا پیشگیرانۀ میاسب شوندا 

Japan Local Government Centre (JLGC), 2016, p.12)ا) 
رفهت در قهوانین یهادی،    گونه  که  انتظهار مهی    بیابراین با توه  ب  اصو  قانون اساسهی، آن 

امور یمومی  مشارکت مردم در ایما  قدرت یمومی محلی و نیز در امر نظارت بر نحوۀ مدیریت
های قابل تأملی اسهتا ضهمن اییکه  در    محلی در کشور ما پررنگ نیست و دچار خألها و آسیب

ههای آن،  راستای کارآمد کردنِ تیها نمود مشارکت مردمی، یعیی انتخابات شوراها و رفع آسهیب 
یغهات  های انتخاباتی و برنامۀ محهوری تبل قانون باید تمهیدات الزم را در خصوص شفافیت هزیی 

ها هلهوگیری شهود و   استفاده از احساسات مردم و فریب آنانتخاباتی نامزدها بییدیشد تا از سوء
های همعی گهردد )را ا  ساالری و افزایر شور و شعور و آگاهیگیری فرهیگ مردمسبب شکل

 (ا49-۷6، ص1388هاشمی و همکاران، 
 

 استقالل/ شخصیت حقوقی مستقل
کومت محلی استقی  آن استا استقی  ب  معیای برخهورداری از  دهیدۀ حدومین مؤلفۀ تشکیل

گیهری  یک هویت و شخصیت حقوقی مستقل، میابع مالی و انسهانی مسهتقل و اختیهار تصهمیم    
استا حکومت محلی برای انجام تکالیف قانونی و ایما  اختیاراتی ک  به  او محهو  شهده اسهت     

زی مستقل باشهدا ایهن ویژگهی ت همین     های محلی همچیین حکومت مرکباید از سایر حکومت
ها ب  ارائۀ خهدمت  کید هر حکومت محلی با توه  ب  خواست مردم محل و براساس میابع آنمی

بپردازدا همچیین با توه  ب  شخصیت حقوقی مستقل، امکان اقامۀ دیهوی و پاسهخ به  دیهاوی     
، 1390زاده،ی و رضهایی ها فراهم است )زاریشده و نیز امکان دارا شدن اموا  برای حکومتطرح
 (ا286ص

ها، دو رکن تقیییی و اهرایی حکومت محلی، هر دو باید دارای شخصیت شوراها و شهرداری
، تابع قهانون  گیری تشکییت سازمانی شهرداریحقوقی/ استقی  باشیدا ایجاد شهرداری و شکل

اشهد که  در   بش مهی 1362اصیح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشهوری مصهوب   
قهانون یادشهده، روسهتاهای     4ب  تصویب مجلس رسیده استا برابر تبصهرۀ مهادۀ    1389اسفید 

نفر همعیت باشهید،   3500مرکز بخر با هر همعیتی و روستاهای واهد شرایط، چیانچ  دارای 
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نامۀ اهرایهی قهانون تقسهیمات کشهوری     آیین 6شوند ک  ب  تجویز تبصرۀ مادۀ شهر شیاخت  می
گرددا شود، شهرداری تأسیس میش هیئت وزیران در نقاطی ک  شهر شیاخت  می1363مصوب 

قهانون شههرداری از حهداقل     1گرفت  در قانون تقسیمات کشوری، مادۀ با اصیحات نوین صورت
(ا 151، ص1395نفر همعیت کاهر یافت  است )رستمی،  3500نفر همعیت ب  حداقل  5000

ش و اصیحات و الحاقات بعدی، شهرداری دارای 1334صوب قانون شهرداری م 3بر اساس مادۀ 
هها به  نسهبت    قانون یادشده، ساختار اداری شهرداری 54شخصیت حقوقی استا بر اساس مادۀ 

بوده  و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطی  انجمن )شورای( شههر تهیه  و   
 ۷از فصهل   58موهب مهادۀ  ا همچیین ب اهرا گذاشت  خواهد شدپس از تصویب وزارت کشور ب 

قانون یادشده، مقررات استخدامی کلیۀ کارکیان شهرداری و مؤسسات وابسهت  به  آن بهر طبهق     
رسد ک  ای خواهد بود ک  از سوی وزارت کشور تهی  شده، ب  تصویب هیئت وزیران مینام آیین

زارت کشور ب  تصویب هیئت ها تهی  گردد و پس از تأیید ومیاسب است از طرف خود شهرداری
، هر شهرداری دارای بوده  اسهت که  پهس از تصهویب انجمهن      65وزیران برسدا بر اساس مادۀ 
نامهۀ معهامیت شههرداری تههران مصهوب      باشد و در این راستا آیین)شورای( شهر قابل اهرا می

  مالی را ش، این استقی1346ها مصوب نامۀ مالی شهرداریش با اصیحات بعدی و آیین1355
 رسمیت شیاخت  استاب 

م اسهت که  حکومهت    1946مبیا و پایۀ حکومت محلی در ژاپن قانون اساسی ملهی مصهوب   
ییوان بخشهی از نظهام   صراحت آن را ب شیاسد و ب ای برای دموکراسی میییوان پای محلی را ب 

اسهی بها ییهوان    قهانون اس  8کیهدا فصهل   ها را ت مین مهی ملی حاکمیت قرار داده، استقی  آن
 دربردارندۀ چهار اصل زیر است:« استقی  محلی»

   اصل اساسی خودمختاری محلی ساکیان و واحهدها را تصهریح کهرده، مقهرر      92اصل
دارد ک  مقررات راهع ب  سازمان و صیحیت واحهدهای یمهومی محلهی از سهوی     می

 داشوقانون و مطابق با اصل خودمختاری محلی تصویب می
   ههای  دارد که  ای های شهاخ    ی ت مین خودمختاری ساکیان مقهرر مهی  برا 93اصل

 شونداتقیییی و اهرایی با انتخابات مستقیم یمومی انتخاب می
   کید ک  حکومهت محلهی بایهد    برای ت مین خودمختاری واحدها تصریح می 94اصل

گهذاری مسهتقلی را در   دارای طیف وسیعی از اختیارات اداری باشد و صیحیت قهانون 
 رچوب قانون ایما  کیداچا

   پرسی برای تصویب قهوانین خهاص را   ای است ک  برگزاری هم حاوی مقرره 95اصل
 کید ک  تیها بر مقام محلی خاص قابل ایما  استاالزامی می

طهور کلهی دولهت    ازآنجا ک  خودمختاری محلی از سوی قانون اساسی ت مین شده است، ب 
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موهب تواند رئیس هیچ نهادی را انتخاب کید، حتی ب یمحلی قابل حذف نیست و قوۀ مقیی  نم
قانون ملی؛ مگر اییک  قانون اساسی بازنگری شودا اساساً تعدادی از قهوانین راههع به  حکومهت     

توان به  قهانون خهدمات یمهومی محلهی، قهانون       ها میمحلی تصویب شده است ک  از هملۀ آن
ن مالیات محلی اشاره کهرد، امها قهانون مهادر     انتخابات میاصب یمومی، قانون مالیۀ محلی و قانو

 Council of Local) بهرای بررسهی سهازمان و صهیحیت آن، قهانون اسهتقی  محلهی اسهت        

Authorities for International Relations (CLAIR), 2014, p.1-2)ا 
 -مقرراتِ قانون استقی  محلی یمدتاً امور ساکیان، شوراهای انتخهابی، و نهادههای اهرایهی    

کیدا این قانون همچیهین  را بررسی می -دهیدها هستۀ حکومت محلی را تشکیل میک  همۀ آن
کید و برای امهور مهالی   وضعیت نهادهای محلی را با یکدیگر و یا با حکومت مرکزی مشخص می

 Japan Local Government Centre ها و دیگر موضویات مههم اداری مقهررات قهانونی دارد   آن

(JLGC), 2016, p.1)ا) 
ای ک  ییوان مراهع یمومی میطق ، ب 1هاا شهرستان1در ژاپن حکومت محلی دو الی  است: 

هها  کیید و در کل ژاپن تعداد آنای یمل میگیرند، در قلمرو گستردهها را هم دربر میشهرداری
ی که   ییوان مراهع یمومی محلها، ب ا شهرداری2مورد است ک  توکیو هم یکی از آنهاستا  4۷

هها و  کییهدا شهرسهتان  رابطۀ قوی و مستقیم با ساکیان محلی دارند، خهدمات محلهی ارائه  مهی    
ها هر دو از مراهع یمومی محلی با موقعیهت برابهر هسهتید که  در ادارۀ امهور محلهی       شهرداری

  (اJapan’s Local Government System, 2016)دهید هرکدام ويایف خودشان را انجام می

محلی ژاپن این اختیار داده شده تا امور مهالی خودشهان را اداره کییهد و میهابع     ب  نهادهای 
های مختلف ت مین شده استا میهابع یمهدۀ درآمهدی حکومهت محلهی شهامل       درآمد ب  روش

دو  ههای محلهی اسهتا   های دولتهی و قرضه   ، کمک2های محلی، مالیات اختصاصی محلیمالیات
شود ب  میابع درآمدی یام معهروف اسهتا   فی هزیی  میمورد او  میابع درآمدی ک  برای هر هد

میظور مدیریت میاسهب نیازههای اداری   ت مین میابع کافی درآمدی یام برای حکومت محلی ب 
درصهد میهابع درآمهدی حکومهت      55م، این میابع حدود 2013مختلف مهم استا در سا  مالی

 Ministry of Internal Affairs and Communications of Japanدادمحلی ژاپن را تشکیل مهی 

government, 2015, p.6))ا 
ها( در بودهۀ یمومی محلی ، نسبت تولید ناخالص داخلی ژاپن )هزیی م2013در سا  مالی 

دهد سهم دولت محلی حهدود  درصد بود ک  نشان می 8/4درصد و در بودهۀ یمومی ملی  ۷/11
های تهأمین اهتمهایی اسهت که      صیدوق درصد هم سهم 8/8برابر سهم بودهۀ ملی بوده و  5/2

                                                           
1. Prefectures 
2. Local allocation tax. 
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 ۷8شود و سهم بخر خصوصهی  درصدی بخر حکومتی را شامل می 3/25هم رفت  سهم روی
 ,Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan governmentدرصهد اسهت   

2015, p.2)« رسهد  های محلی ب  مصرف تعلیم و تربیهت مهی  های حکومتقسمت ایظم هزیی (ا
هها را  ک  بیر از یک چهارم بودهۀ محل است و کارهای یمومی ک  در حدود یک پیجم هزییه  

ههای محلهی   کید، بهداشت، رفاه اهتمایی و امییت یمومی از آن همل  استا حکومتهذب می
هها از  مهورد از ایهن هزییه     40کییدا تقریبهاً  تقریباً س  چهارم کل درآمد دولت ژاپن را خر  می

 )یهالمی،  «شودهای محلی و سایر یواید محلی تأمین میت مرکزی و بقی  از مالیاتطرف حکوم
 ا(35، ص13۷8

های محلی ب  مستخدمان یمومی محلی معروف هسهتیدا پرسهیل   همۀ مستخدمان حکومت
شهوندا فرمانهداران،   بیهدی مهی  خدمات یمومی دست « دائم»و « ویژه»حکومت محلی ب  پرسیل 
ههای  شهوند و نیهز ای های هیئهت    ها ک  ب  صورت مستقیم انتخاب میشهرداران و ای ای شورا
های اداری، مشاوران موقتی و پهاره وقهت، و پژوهشهگران، پرسهیل ویهژه      آموزشی و دیگر کمیت 

گردند که  قهانون پرسهیل    بیدی میییوان کارمیدان دائم دست شوندا سایر پرسیل ب شمرده می
ههز مهواردی که  از سهوی قهانون مقهرر شهده اسهت،         ب شودا ها ایما  میحکومت محلی بر آن

هایی را ارائ  کیید ک  همهۀ موضهویات پرسهیلی را بهر     نام نهادهای محلی مکلف هستید تا آیین
 ,Japan Local Government Centre (JLGC), 2016 اساس مقررات قانون پرسیل دربر گیهرد  

p.56)؛see:Hiroaki,2001)ا 
 

 ها و وظایفصالحیت
لمرو و حوزۀ صیحیت یکی از ارکان اساسی بهرای تشهکیل حکومهت محلهی اسهت و آن      وهود ق

محدودۀ هغرافیایی و مکانی است ک  حکومت محلی مطهابق قهانون در آن به  انجهام تکهالیف و      
نمایهدا یلهت تعیهین قلمهرو و محهدودۀ هغرافیهایی       اهرای ويایف پرداخت ، ایما  حاکمیت می

ی محلی از یکدیگر و نیز از صیحیت دولت مرکزی است هاصیحیت، تفکیک صیحیت حکومت
(ا از نظر موضویی، گرچ  ويایف و خهدماتی که  بریههدۀ    285، ص1390زاده، )زاریی و رضایی

کید؛ با وههود  مقامات شوراهای محلی است، از دولتی ب  دولت و از زمانی ب  زمان دیگر فرق می
، تجهارت  آوری زبال ، همعریزیپرورش، برنام هایی چون آموزش و این، معموالً شامل مسئولیت

شودا واژۀ ، و در مواردی حمل و نقل، اوقات فراغت، تفریح و خدمات اهتمایی شخصی میمحلی
رود ک  اقتدار یها صهیحیت   کار میحکومت محلی گاهی برای اشاره ب  کلیۀ نهادهای سیاسی ب 

   (ا324، ص1389هیوود، ) ها محدود ب  بخر معییی از سرزمین یک کشور استآن
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 عنوان قوۀ مقننۀ محلی وظایف و اختیارات شوراهای محلی به. 1
بیهدی  ب  لحاظ ماهیتی ب  تفکیک ب  این شکل قابل دست  ويایف و اختیارات شوراهای اسیمی

 است: 
   ،ويایف شوراهای اسیمی روستا: نظارت )بیدهای الف، ص و هه(، اهرایی )بیدهای ب

 (ا68ف، و، ز، ط، ی،  ، ن و د( و داوری )بید ح( )مادۀ  ، م، س،  ، 
       (، 9و ۷، 6، 1گیهری )بیهدهای   ويایف و اختیهارات شهورای اسهیمی بخهر: تصهمیم

( 8( و اهرایهی )بیهد   5(، داوری )بیهد  11و 10، 4(، نظارت )بیدهای 3هماهیگی )بید 
  (ا۷0)مادۀ 

  20، 16تها   11، 10، 9، 5، 2، 1گیری )بیدهای ويایف شورای اسیمی شهر: تصمیم ،
(، 32، 30، 23، 21، 19، 18، 1۷، 8، 3(، نظههارت )بیههدهای 34، 29تهها  25، 24، 22

(ا ایهن  ۷1( )مهادۀ  31، ۷، 6( و اهرایهی )بیهدهای   33و  4همکاری و تعامل )بیدهای 
 ش با اصیحات بعدی استا1334ها مصوب قانون شهرداری 45تر از مادۀ ماده مفصل

 (، نظههارت 3و  1گیههری )بیههدهای ات شههورای شهرسههتان: تصههمیمويههایف و اختیههار
 (ا۷8( )مادۀ 4( و هماهیگی )بید 5و  2)بیدهای

 6، 4، 2(، نظهارت ) 5، 4، 1گیری )بیدهای ويایف و اختیارات شورای استان: تصمیم ،
 (ا1مکرر  ۷8( )مادۀ 3( و هماهیگی )بید 9، 8

 9، ۷، 3، 1گیری )( و تصمیم2بید نظارت ) ها:ويایف و اختیارات شورای یالی استان ،
 (ا1مکرر  ۷8( )مادۀ 10

در تبیین صیحیت این شورا باید یک رویکرد هامع مبتیی بر قانون اساسی را مد نظهر قهرار   
 ۀدر تهیه  همکهاری  و هلب از تبعیض میظور هلوگیریب قانون اساسی  101دادا بر اساس اصل 

هها  اسهتان  یهالی  ها، شورایآن هماهیگ بر اهرای ها و نظارتناستا و رفاهی یمرانی هایبرنام 
ههای  بایهد در حهوزه   100و برابهر اصهل    شودمی ها تشکیلاستان شوراهای از نماییدگان مرکب

اهتمایی، اقتصادی، یمرانی، بهداشتی، فرهیگی، آموزشی و سایر امور رفهاهی صهیحیت داشهت     
 اباشد

 

 ضجلوگیری از تبعی .1. 1
 ملهی  از درآمهدهای  و استفاده از میابع طبیعی برداریدر بهره» قانون اساسی: 48 اصلبر اساس 
 کشور، باید تبعهیض  مختلف استانها و میاطق میان اقتصادی استانها و توزیع فعالیتهای در سطح

 الزم و امکانات سرمای  فراخور نیازها و استعداد رشد خود، هر میطق  ک  طوریدر کار نباشد، ب 
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هلهوگیری از تبعهیض ازهمله      101در این راستا، بهر مبیهای اصهل     ا«باشد داشت  در دسترس
ترین محوری که  رفهع   دهدا مهمها را تشکیل میکارکردها و فلسفۀ وهودی شورای یالی استان

نویسهی  و بودهه  های توسع  تواند ب  صورت هدی مطرح باشد، برنام ها میتبعیض در آن حوزه
، سهازمان  قانون تشهکییت، ويهایف و انتخابهات شهوراها     2مکرر  81مادۀ  5استا بر اساس بید 

 ۀتوسهع  و بودهه   ههای نویس لوایح برنام مويف است یک نسخ  از پیرریزی مدیریت و برنام 
ی یهالی  ها قرار دهدا شورااستان ها را پس از تهی  در اختیار شورای یالییمومی کشور و استان

ایهیم   سهازمان مزبهور  ب   یادشده ۀبرنام  و بوده ها پیشیهادهای اصیحی خود را در مورداستان
های اساسی در این خصهوص ایهن اسهت که  تها چه  حهد پیشهیهادهای         اما پرسر، کرد خواهد

گیرد؟ با توه  نویسی مورد توه  قرار میهای توسع  و بوده اصیحی این شورا در تدوین برنام 
قانون اساسی، دولهت مجهاز به      44های اصل اییک  بر اساس قوانین مرتبط با اهرای سیاست ب 

 ملهی  از درآمهدهای  و استفاده از میابع طبیعی برداریدر بهره گذاری نیست، رفع تبعیضسرمای 
ای گون ب  کشور مختلف ها و میاطقاستان میان اقتصادی هایها و توزیع فعالیتاستان در سطح

 پذیر است؟ک  توسعۀ کشور ب  سمت توسعۀ متوازن باشد، چگون  امکان
یافته  مسهتییا   نیافت  یا کمتر توسع رسد این ممیوییت در میاطق محروم و توسع نظر میب 

گذاری خصوصهی در ایهن میهاطق تها     شده و دولت در راستای تسهیل زمیی  و بسترهای سرمای 
گهذاری کیهد، مجهاز اسهت؛     خصوصی ایجهاد انگیهزۀ سهرمای     رسیدن ب  سطحی ک  برای بخر

 ۀولیت نظام در حسهن ادار ئبا توه  ب  مس ها مقرر داشت  است ک مخصوصاً ک  ذیل این سیاست
دولهت بیابه    از سهوی   44کشور، تداوم و شرو  فعالیت ضهروری خهار  از ییهاوین صهدر اصهل      

 امعین مجاز باشدی مدت ت وزیران و تصویب مجلس شورای اسیمی برائپیشیهاد هی
 

 تهیه و تقدیم الیحه .2. 1
 در سهطح  ملهی  از درآمهدهای  و اسهتفاده  از میهابع طبیعهی   برداریدر بهرههلوگیری از تبعیض 

و توسهعۀ متهوازن،    کشور مختلف ها و میاطقاستان میان اقتصادی هایها و توزیع فعالیتاستان
باشد ک  ابزار طهرح از هملهۀ آن   برای تحقق این امر مهم می بییی راهکارهای الزمنیازمید پیر

خهود   دارد در حدود ويهایف  ها حقاستان یالی شورای قانون اساسی، 102 اصلاستا بر اساس 
 پیشهیهاد کیهدا ایهن    اسهیمی  شهورای  مجلهس  به   دولت و مستقیماً یا از طریق تهی  هاییطرح
قانون تشکییت، ويایف و انتخابات  2مکرر  81مادۀ  3بید  داشون بررسی ها باید در مجلسطرح

 در قالب طرح ب  مجلهس شهورای اسهیمی یها دولهت     را ها آن ۀارائ بررسی پیشیهادها و، شوراها
های اهتمایی، اقتصادی، یمرانی، بهداشهتی،  تواند در حوزهها میبییی کرده استا این طرحپیر

 اهی باشدا  فرهیگی، آموزشی و دیگر امور رف
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 نظارت و هماهنگی امور شوراها .3. 1
در راسهتای   قهانون تشهکییت، ويهایف و انتخابهات شهوراها      2مکهرر   81مادۀ  9و  ۷، 6های بید

 نظارت و هماهیگی امور مقرراتی ب  شرح زیر دارد:
ت وزیران به   ئشوراها و ابیغ آن پس از تصویب هی ۀبوده ۀهزیی ۀنحو ۀنامآیین ۀتهی :6بید 
 . شوراها
طریهق   شهوراها بها ويهایف خهویر از     یمیظور آموزش و آشیایی ای اریزی ب برنام  :۷بید 

 مدت کاربردی در قالب امکانات موهود کشوراهای کوتاهبرگزاری دوره
مهالی   امهور تشکیل هلسهات شهوراها و    ۀتعداد و نحو تشکییتی و سازمانی، ۀنامینیآ: 9بید 
 یهای مربوط و هرگون  پرداختی به  ای ها  ها و هزیی و تعداد کارکیان آن شوراها ۀکلی ۀدبیرخان
کهارگیری  رسدا به  ت وزیران میئب  تصویب هی شده،ها تهی  شورای یالی استان از سویشوراها 

 ااستنام  ممیو  ینیکارکیان و هرگون  پرداختی خار  از این آ
 

 ای اجراییهارتباط شوراها با دستگاه .4. 1
 ههها، در ایههن خصههوص شههورای یههالی اسههتان  2مکههرر  81مههادۀ  2و 1هههای اس بیههدبههر اسهه

 و به   تعیهین  راو اولویهت هریهک   را بررسهی  هها  از طرف شهوراهای اسهتان   رسیدهپیشیهادهای 
 ههای اهرایهی  نهادهها و سهازمان   هها و اشهکا   نارسهایی و  هددمی ربط ارها مقامات اهرایی ذی

پیگیهری  را هها  آن کهرده،  ن مربوطه  ایهیم  راها به  مسهئوال  در حدود اختیارات و ويایف شهو را 
 نمایدامی
 

 قانون اساسی 44های کلی اصل ارتباط با سیاست .5. 1
و مفهاد   44قانون اساسی همهوری اسیمی ایران با توهه  به  اصهل     44های کلی اصل سیاست
مالکیهت در  گسهترش   ،میظور شتاب بخشیدن ب  رشد اقتصهاد ملهی  و ب قانون اساسی  43اصل 

وری ههای اقتصهادی و بههره   یی بیگاهاکار یارتقا ،تأمین یدالت اهتمایی برایسطح یموم مردم 
ههای  افزایر سههم بخهر   ،پذیری در اقتصاد ملیافزایر رقابت، میابع مادی و انسانی و فیاوری

ی هها کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصهدی فعالیهت   ،خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
گذاری و بهبود انداز و سرمای تشویق اقشار مردم ب  پس ،افزایر سطح یمومی اشتغا  ،اقتصادی

ههای غیردولتهی و هلهوگیری از    بخهر  ۀههای کلهی توسهع   سیاسهت در بخهر   ،درآمد خانوارهها 
 دارد:مقرر می شدن بخر دولتیبزرگ

و مويهف اسهت   را نهدارد   44دولت حق فعالیت اقتصادی هدید خار  از موارد صهدر اصهل   



 833  بررسی تطبیقی ارکان و الزامات حکومت محلی در ایران و ژاپن

 

برداری از آن( را ک  مشمو  ییاوین صهدر  های قبلی و بهرههرگون  فعالیت )شامل تداوم فعالیت
 های تعاونی و خصوصی و یمومی غیردولتی واگذار کیداب  بخر ااانباشد  44اصل 

شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخهر،   ایم ازشوراها قانون اساسی،  ۷بر اساس اصل 
و حهوزۀ صهیحیت و قلمهرو     امهور کشهورند   ۀگیهری و ادار ها از ارکان تصهمیم ظایر اینروستا و ن

ههای اهتمهایی، اقتصهادی، یمرانهی،     قانون اساسی، حهوزه  100موضویی شوراها بر اساس اصل 
در اصهل  « بها نظهارت  »بهداشتی، فرهیگی، آموزشهی و دیگهر امهور رفهاهی اسهتا در  ترکیهب       

کید که  صهیحیت شهوراها صهرفاً نظهارت اسهت و نه         ا ایجاد میفت ، این ابهام و شائب  رگپیر
گذاریا اما این شائب  اشهتباه اسهت، چراکه  اوالً شهوراها از     گذاری و سیاستگیری، قانونتصمیم

، شهوراها صهیحیت   105و  103موههب اصهو    گیری و ادارۀ امور کشورند؛ دوم ب ارکان تصمیم
ها ک  باالترین سطح شوراها است، صیحیت تهی  و انگیری دارند؛ سوم شورای یالی استتصمیم

تواند مستقیماً یا از طریق گذاری است دارد و میگذاری و قانونتدوین طرح را ک  میبع سیاست
، 100میهدر  در اصهل   « ادارۀ امهور »دولت ب  مجلس شورای اسیمی ارائ  دهد؛ چهارم یبهارت  

)نهادههای اهرایهی حکومهت محلهی( در ادارۀ      شامل تصمیمات و اقدامات نهادهای ملی و محلی
در این اصل سطوح یهالی صهیحیتی را   « نظارت شوراها»های مربوط  است و یبارت امور حوزه

تیهها بهر ایمها  و اقهدامات و     توانید بر اساس این اصل ن برای شوراها قائل است، زیرا شوراها می
ر، شهردار و ااا بلک  بر ایما ، اقدامات و تصهمیمات  تصمیمات نهادهای اهرایی محلی چون دهیا

قانون اساسی است  103نهادها و مقامات ملی نیز نظارت داشت  باشید و این یین محتوای اصل 
ک  مقامات استان، شهرستان، بخشدار و سایر مقامات کشوریِ میصوب از سوی دولت مرکزی را 

شده قابل نقد و رو هر تفسیری مغایر رویکرد یادنداند و ازایملزم ب  ریایت تصمیمات شوراها می
بدون شهک یکهی از   (ا 138۷ا همتی، )را  قانون اساسی است 150و  101، ۷در ت اد با اصو  

ها سپردن امور مردم ب  دست خودشان از طریهق مکانیسهم شوراهاسهت که      ترین مکانیسممهم
 10بیهد   شدا در این راستا، بر اساسباهای کلی نظام هم میمورد تأکید قانون اساسی و سیاست

تشهکیل، ضهمن    سها  پهس از  ها مويف است حداکیر یکشورای یالی استان، 2مکرر  81مادۀ 
دولتهی انجهام    ههای هها و سهازمان  وزارتخان  از سوینمودن آن دست  از امور شهری ک   مشخص

واگهذاری آن امهور به      را بهرای طهرح الزم   است،ها شود و انجام آن در حد توانایی شهرداریمی
؛ امری ک  مورد تأکید قوانین ها تهی  و ب  دولت یا مجلس شورای اسیمی تقدیم نمایدشهرداری

( قرار گرفت  است، اما دریمل در این خصهوص  28های توسعۀ سوم تا ششم )بید الف مادۀ برنام 
 موفقیتی کسب نشده استا
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 وظایف و اختیارات نهادهای اجرایی محلی .2
یار و شهردار دو نهاد اهرایی محلی هستید ک  اولی برای رسیدگی به  امهور روسهتا و دومهی     ده

تشهکییت، ويهایف و   قهانون   68برای امور شهر تعیین شده استا دهیار بر اساس بیهد م مهادۀ   
، از سوی شورای اسیمی روستا برای مدت چهار سها  انتخهاب و بهرای صهدور     انتخابات شوراها

آن قانون آمده اسهت که     69ويایف و اختیارات دهیار در مادۀ  شودارفی میحکم ب  بخشدار مع
 طور یمده اهرایی و همکاری با نهادهای دولتی استا ب 

نامهۀ اهرایهیِ   و آیهین  تشکییت، ويایف و انتخابهات شهوراها  قانون  ۷1مادۀ  1بر اساس بید 
ر بهرای مهدت چههار    ش هیئت وزیران، شههردا 13۷۷شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 

 شودا سا  انتخاب می
کید ک  از نظهر  قانون شهرداری، ويایف و اختیارات شهرداری را بیان می ۷از فصل  55مادۀ 

 ماهیت ب  س  دست  زیر قابل تقسیم است:
 (؛25، 22، 21، 15، 13، ۷تا  1های الف( اهرایی صرف )بید

 (؛26و  24، 19تا  16، 14، 10تا  8گیری )بیدهای ریزی و تصمیمب( برنام 
 (ا23، 22، 11 ( تیظیم و کیتر  )

قهانون شههرداری    6شهرداری وهود دارد ک  برابر فصل  1053در حا  حاضر در کل کشور 
بیهدی کلهیِ موضهویی دارای چههار ويیفهۀ یمرانهی،       ش، این نهاد در یک تقسیم1334مصوب 

ن قهانون شههرداری، بسهیاری از    خدماتی، نظارتی و رفاه اهتمایی استا از زمان تصهویب آخهری  
انهدا طبهق برآوردههای معمهو ،     های دولتی بریهده گرفت ها و شرکتويایف آن را سایر سازمان

درصهد( از سهوی    40ويیف  است ک  اکیون کمتر از نیمی از این ويهایف )  53شهرداری دارای 
زاده، شهود )رضهایی  طور مشتر  با سایر ادارات انجام مهی درصد( نیز ب  3ويیف  ) ۷شهرداری و 

هها را  نظران بر این باورند ک  وضهعیت شههرداری  (ا بر مبیای این پیشیی ، صاحب49، ص1390
دهیهد و دیگهری ويهایفی که  بایهد      توان ب  دو شکل بررسی کرد؛ یکی ويایفی ک  انجام میمی

 انجام دهیهدا در ههر دو بخهر دچهار ابههام هسهتیم، چه  در حیطهۀ قهانونی و چه  در اههرا، و           
اند؛ ب  این معیا ک  از قهانون  های ما در یک زمییۀ تاریخی در فرایید نابودی قرار گرفت شهرداری

ها بهود، در حها  حاضهر    ش ب  این سو، بسیاری از ويایفی ک  آن زمان بریهدۀ شهرداری1334
ی ها، ويایف از شهردارها نیستا ب  دلیل همان یدم یکپارچگی و تفرق میان دستگاهبریهدۀ آن

(ا برای رفع این مع یت، 42، ص1391های دیگر واگذار شده است )هلیلی، گرفت  و ب  سازمان
دستیابی ب  تحقق مهدیریت یکپارچهۀ شههری الزم اسهتا در درههۀ نخسهت، ويهایفی که  در         

های گذشهت  از شههرداری ههدا شهده اسهت، به  آن بهازگردد و در مرحلهۀ بعهد مجمویهۀ           سا 
های دولت تحهت نظهارت و مهدیریت    های اهرایی و تصدیی دستگاهتوههی از ويایف کیونقابل
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(ا قوانین برنامۀ سوم تا ششم نیز بر این موضهو   50، ص1390زاده، شهرداری قرار گیرد )رضایی
اندا الیحۀ هامع مدیریت شهری نیز در اههرای قهوانین برنامهۀ سهوم تها پهیجم       مهم تأکید کرده

ههای دولهت به  مسهئوالن محلهی و همهاهیگی       تصهدی تدوین یافت  ک  ههدف از آن، واگهذاری   
ها و ويایف در محدوده و حریم شهر با ییوان قانون هامع مدیریت شهری بیهان شهده   مأموریت

شود )رسهتمی،  است ک  مدیریت شهری از دو رکن شورای اسیمی شهر و شهرداری تشکیل می
 (ا146-14۷، ص1395

وسهعۀ ملهی از رهگهذر حکومهت مطلهوب      تجربۀ حکومت محلی ژاپن حاوی پیام کارآمدی ت
انهدا بهر اسهاس قهانون     های محلی قائل شهده ای را برای دولتمحلی است ک  صیحیت گسترده

هها را نیهز   ای که  شههرداری  های میطق ییوان حکومتها ب خودمختاری محلی ژاپن، شهرستان
همهاهیگی امهور    ای، ارتبهاط و گیهرد، بهرای ادارۀ امهور در مقیهاس گسهترده و میطقه       دربر مهی 
ییهوان بییهاد حکومهت    ها ب رو، شهرداریایناندا ازها طراحی شدهها و امور تکمیلی آنشهرداری

اندا این سهازوکار به    ریزی شدهها برنام محلی برای ادارۀ اموری غیر از امور مربوط ب  شهرستان
با توه  ب  ایهن امهر و    معروف استا (principle of municipal priority) «اصل اولویت شهری»

یابهد که    با لحاظ تقسیم کار بین دولت مرکزی و محلی، ويایف بر اساس این ایده تخصیص می
ها سپرده شود و تیهها زمهانی   سپس ب  شهرستان ها،تا هر حد ممکن، این امور ابتدا ب  شهرداری

لت مرکزی واگذار شهودا  ای را انجام دهید، امر مربوط  ب  دوتوانید ويیف ها نمیک  این حکومت
اغراق و گزافه  نیسهت اگهر     معروف استا ) (principle of subsidiary« اصل تبعیت» این امر ب 

ههای اداری  شهود، همهۀ حهوزه   ها انجهام مهی  ها و شهرداریبگوییم اموری ک  از سوی شهرستان
رکهزی انجهام   داخلی )ب  غیر از دیپلماسی، دفا  ملی، نظام پولی و یدالت که  از طهرف دولهت م   

گیردا ب  همین دلیل است ک  دولهت محلهی ژاپهن بهرای انجهام ایهن امهور        شود( را دربر میمی
 Council of Local Authorities for) ی از میههابع مههالی اسههتانیازمیههد مقههادیر گسههترده

International Relations (CLAIR), 2014, p.15-16ا) 
ۀ مقیی  و مجریۀ محلی( هر محدوده و قلمهرو  در حالت کلی، نخست باید نهادهای محلی )قو

های توسعۀ گذاری محلی، تهی  و تیظیم و ارائۀ برنام گذاری، سیاستسرزمییی، صیحیت قانون
سهال  )برنامهۀ   دت یهک مه های کوتاهسال ( اقتصادی، اهتمایی، فرهیگی و نیز برنام  5بلیدمدت )

اسهت( را داشهت  باشهید، سهپس نهادههای       مهدت های توسعۀ بلیهد مدت برای اهرای برنام کوتاه
هها در محهل   محلی )مقام و نهادهای ملی در محل( برای اهرایی شدن آن -اهرایی محلی و ملی

تعیین شوند و ضمانت اهراهای قوی در این خصوص وهود داشت  باشدا نکتۀ دیگر اییکه  بهین   
قوۀ مجریۀ محلهی بایهد    گذاری و نظارت قوۀ مقییۀ محلی وويایف و اختیارات تقیییی، سیاست

ها ک  در قوانین مجزا از تفکیک قائل شد؛ چراک  در بیان ويایف و اختیارات شوراها و شهرداری
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ههای  پوشانی و تداخل وهود دارد ک  همهین امهر به  یکهی از چهالر     اند، نویی همهم بیان شده
 ها در کشور تبدیل شده استااساسی شوراها و شهرداری
ی، اقتصادی، یمرانهی، بهداشهتی، فرهیگهی، آموزشهی و امهور رفهاهی،       دوم در حوزۀ اهتمای

بیشترین اختیارات از طرف دولت مرکزی ب  حکومت محلی تفویض شود تا ههم دولهت مرکهزی    
ها امهور  سبک و چابک گردد و هم حکومت محلی با مشارکت مردم محل و با نظارت نزدیک آن

 خودشان را اداره نماییدا
هها ههم در   رهیهگ مردمهی بهرای مشهارکت آگاهانه  و مسهئوالنۀ آن      سوم اییک  بایسهتی ف  
گذاری و هم نظارت بهر  گیری و سیاستریزی و تصمیمگیری حکومت محلی، هم در برنام شکل

تفهاوتی و  ها، تغییر یابد تا مهردم دچهار شهعارزدگی، بهی    ها و طرحتحقق و یملی شدن آن برنام 
 ایتبار نگردداا شکل نگرفت ، از نظر مردم بیایتمادی نشوند و این دولت محلیِ نوپبی

 

 نظارت  
هها در  ، پاسخگو و مسئو  استا اما ههیس نظهارت  ساالرناپذیر حکومت مردمنظارت هزء هدایی

نظهارتی قهانونی یها     تواند متفاوت باشدا نظارت حاکم بر دولهت محلهی،  های مختلف میموقعیت
هامعۀ دموکراتیک مبتیی بر حکومت قهانون،   توان استدال  کرد ک  در یکقیمومیتی استا می

گردد ها اتخاذ میشود و هر تصمیمی ک  از سوی آنوسیلۀ مقامات یمومی انجام میهر یملی ب 
و مربوط ب  میفعت یمومی است، باید مطابق با شهرایطی باشهد که  بتهوان گفهت آن یمهل یها        

تصهمیم مطهابق بها شهرایط موصهوف      تیها باید خود آن اقدام یها  تصمیم، قانونی و موه  استا ن 
سازی و اهرای آن نیز الزم است با معیارهای یادشده میطبهق  باشد، بلک  مراحل مقدماتی، پیاده

ب  یبارت دیگر، برای نظارت بر امری ابتدا باید چهارچوب   (ا281-282، ص1386هداوند، باشد )
 Hawake and)دد قانونی ایما  صیحیت ب  صهورت کارآمهد و اثهربخر تعریهف و تعیهین گهر      

Parpwoth,1998, p.45 -51 ا) 
 

 نظارت درون دولت محلی  .1
در نظارت نو  او ، هریک از شوراها بر شوراهای مادون خود از نظر ریایت قهوانین و مقهررات و   
همچیین مصوبات شوراهای فرادست نظارت دارند؛ ب  این معیها که  شهوراها که  دارای دو نهو       

گذاری محلی و نیهز صهیحیت نظهارت هسهتید،     گذاری/ مقرراتنونگیری یا قاصیحیت تصمیم
اند در ایما  صیحیت خودشان، قوانین و مقررات و مصهوبات شهوراهای مهافوق را ریایهت     ملزم

صراحت قیهد شهده   ب  1مکرر  81مادۀ  6، بید 81مادۀ  5، بید ۷5مادۀ  4کیید و این امر در بید 
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گهذار محلهی( بهر یکهدیگر،     شوراها )نهادهای سیاست استا حا  پرسر این است ک  آیا نظارت
مراتبی است یا اییک  این نو  نظارت هم قانونی است؟ هرچید به  صهورت صهریح    نظارت سلسل 

طهور  ها ب نظارت شوراهای مافوق بر شوراهای مادون قید نشده و نظارت بر یملکرد و فعالیت آن
ت نظارت نیست، امها بایهد قائهل بهر نظهارت      کلی آمده است، این یبارت هم بیانگر نحوه و کیفی

قانونی شد؛ چراک  اوالً هر شورایی دارای استقی  و شخصیت حقوقی مستقل اسهت، دوم اییکه    
میظهور ریایهت   ، نظارت شورای اسیمی بخر بر شورای اسهیمی روسهتاها را به    ۷0مادۀ  4بید 

 ويایف قانونی آورده استا
ون، بر مقامات محلی )دولت محلی( نیز نظهارت دارنهد؛   شوراها افزون بر نظارت شوراهای ماد

(ا ۷1و  ۷3( و شوراهای شهر بر یملکرد شهرداران )مواد 68شوراهای روستاها بر دهیاران )مادۀ 
ییوان نهادهای اهرایهی محلهی،   ییوان قوۀ مقییۀ محلی بر مقامات محلی ب اما نظارت شوراها ب 

را ک  مجلس شورای اسیمی بهر قهوۀ مجریه  دارد،     هایینظارت هامع است؛ یعیی همان نظارت
نسبت ب  نهادهای محلی در سطح محلی خواهید داشت که  شهامل نظهارت تأسیسهی، نظهارت      

 شوداها میسیاسی، نظارت مالی و سایر نظارت
را در تیش برای تفکیک قوا بین رؤسای قوۀ « نظام ریاستی»نظام خودمختاری محلی ژاپن 

دولت محلی برگزیده اسهت و به  ایهن وسهیل  سهازوکاری که  از طریهق آن        مجری  و قوۀ مقییۀ 
شهود، نظهام کیتهر  و تعهاد  اسهتا یکهی از       مدیریت یمومی محلهی دموکراتیهک حاصهل مهی    

های مدیریت محلی در نظام حقوقی ایران، نو ، قلمرو و نحهوۀ نظهارت درونهی اسهت که       چالر
و همین امر برای مقامهات اهرایهی محلهی     شودماهیت نظام کیتر  و تعاد  در آن مشاهده نمی

های شهوراها و  چالشی ایجاد کرده استا البت  بخشی از دالیل آن، یدم تفکیک درست صیحیت
تواند در این راستا مؤثر باشد های مقرر در نظام حکومت محلی ژاپن میحلهاستا راهشهرداری
 ز: اند اترین محورهای سازوکار نظارت و تعاد  یبارتک  مهم
 

 رأی عدم صالحیت و انحالل شورا .1. 1
 اگر فرماندار یا شهردار نتواند با شورا راهع ب  موضو  یا موضهویات مهورد اخهتیف به  مصهالح      

تواند اییم ریی یدم ایتماد کیدا ب  این میظور حد نصاب دو سوم یا بیشهتر الزم  برسد، شورا می
را تأیید کییدا وقتی این پدیده مورد موافقهت   است و حداقل س  چهارم افراد حاضر باید موضو 

(، فرماندار یها شههردار ایهن اختیهار را      countermeasureییوان یک اقدام متقابل )قرار گرفت، ب 
میظور حل و فصل موضو  فراخهوان بدههدا   دارد تا شورا را میحل کرده، برای انتخابات محلی ب 

و قوۀ مقیی  درنهایت از طریق توسهل به  آرای    بست میان قوۀ مجری این سازوکاری است ک  بن
شودا اگر يهرف ده روز از ریی یهدم ایتمهاد مجلهس محلهی به        دهیدگان حل میمیصفانۀ ریی
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سهمت خهود را ازدسهت     خهود رؤسای قوۀ مجری ، آنها مجلس محلهی را میحهل نکییهد، خودبه     
ی را در اولهین نشسهت   دهیدا همچیین اگر شورا پس از یک انتخابات، ریی یدم ایتماد دیگرمی

پهذیر نخواههد بهود و    خود نسبت ب  رؤسای قوۀ مجریۀ محلی تصویب کید، انحی  دیگهر امکهان  
 فرماندار یا شهردار پس از دریافت ریی یدم ایتمهاد دوم، سهمت خهود را از دسهت خواههد داد     

(Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR), 2014, p.13-14)ا 
 

 اختیارات وتوی رؤسای قوۀ مجریۀ محلی .2. 1
ب  رؤسای قوۀ مجری  این اختیار داده شده است ک  از پذیرش تصمیم و مصوبات شورا خودداری 
کرده، خواستار تجدیدنظر ایهن تصهمیمات از سهوی شهورا شهوندا ایهن امهر شهامل وتهوی یهام           

انتخاب/ انتصاب غیرقانونی( اسهتا   )تجدیدنظر یادی( و وتوی خاص )تجدیدنظر در تصمیمات یا
شود ک  رؤسای قوۀ مجری  ب  تصمیمات مصوب شورا ایتراا کیید و وتوی یام زمانی ایما  می

بهار دیگهر به     حا ، اگر شورا یکاینایما  این صیحیت با صیحدید رؤسای قوۀ مجری  استا با
های محلی یا بودهۀ حد نصهاب دو  نام نفع تصمیم ریی دهد )برای ایجاد، تجدیدنظر یا لغو آیین

تواند برای بار دوم وتهو شهودا   سوم یا بیشتر شورا باید ب  نفع آن باشد(، تصمیم قطعی شده، نمی
ییوان ابزاری برای خودداری از یمل غیرقانونی است و ایما  آن برای رؤسهای قهوۀ   وتوی دوم ب 

 ,Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR)) مجری  الزامی است

2014, p.15ا) 
 

 نظارت بیرونی )دولت مرکزی( بر دولت محلی .2
قانون اساسی، تصمیمات شوراها نباید مغایر با قوانین اسیم و قوانین کشهور   105بر اساس اصل 

انحهی   »دارد: اسهت که  مقهرر مهی     106باشد و ضمانت اهرای این اصل، اصل بعدی یها اصهل   
هز در صورت انحراف از ويایف قانونی ممکن نیست، مرهع تشخیص انحهراف و ترتیهب   شوراها 

شهورا در صهورت ایتهراا به      ا کیهد انحی  شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می
انحی  حق دارد ب  دادگاه صالح شهکایت کیهد و دادگهاه مويهف اسهت خهار  از نوبهت به  آن         

 .«رسیدگی کید
قهانون تشهکییت،    81ییوان نهاد حقوقی حقوق یمومی، موضهو  مهادۀ   ب  مسئولیت شوراها

هرگاه شورا اقداماتی برخیف ويایف مقرر یها  »دارد: ويایف و انتخابات شوراها است ک  مقرر می
مخالف مصالح یمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی ک  وصو  و نگهداری 

انجام دهد ب  پیشیهاد کتبی فرماندار موضو  ههت انحی  شورا به    یهده داردنحوی ب آن را ب 
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گردد و هیأت مذکور ب  شهکایات و گزارشهها رسهیدگی و در    هیأت حل اختیف استان ارها  می
نماید و در مورد سایر شوراها صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را میحل می

ی، بیا ب  پیشیهاد هیأت استان و تصویب هیهأت حهل اخهتیف    در صورت انحراف از ويایف قانون
 «اگردندمرکزی میحل می

شده در (، هریک از شوراهای میحل1386آبان  2۷البت  بر اساس تبصرۀ این ماده )اصیحی 
ماه از تاریخ ابهیغ ریی به  دادگهاه صهالح شهکایت      توانید يرف یکصورت ایتراا ب  انحی  می

 ف است خار  از نوبت ب  موضو  رسیدگی و ریی قطعی صادر کیدانمایید و دادگاه مکل
از قانون تشکییت، ويایف و انتخابهات شهوراها، مقهررات تفصهیلی      4در این راستا، در فصل 

میظور رسیدگی ب  شهکایات مبیهی   ، ب 1382مهر  6اصیحی  ۷9بیان شده است: بر اساس مادۀ 
ایی ب  نام هیئت حل اختیف و رسیدگی ب  شکایات هبر انحراف شوراها از ويایف قانونی، هیئت

 شود:ترتیب زیر تشکیل میب  
الف( هیئت مرکهزی حهل اخهتیف و رسهیدگی به  شهکایات بها ی هویت یکهی از معاونهان           

ربط وزارت کشور، رئهیس یها یکهی از    همهور، معاون ذیهمهور ب  انتخاب و معرفی رئیسرئیس
ب رئیس این دیوان، یکی از معاونان دادستان کل کشور به   معاونان دیوان یدالت اداری ب  انتخا

انتخاب دادستان کل کشور، دو نفر از نماییدگان مجلس شورای اسیمی ب  پیشیهاد کمیسهیون  
امییت ملی و سیاست خارهی و تصویب مجلس شورای اسیمی، س  نفر از ای ای شورای یهالی  

هها  یات از شورای استان و شورای یالی استانها ب  انتخاب آن شورا برای رسیدگی ب  شکااستان
شودا هیئت در اولین هلس  یک رئهیس و یهک نایهب رئهیس از     و شورای شهر تهران تشکیل می
 بین خود انتخاب خواهد نمودا

ب( هیئت حل اختیف و رسیدگی ب  شکایات استان ب  ریاست اسهتاندار و ی هویت رئهیس    
رای اسهتان به  انتخهاب آن شهورا و دو نفهر از      کل دادگستری اسهتان، یهک نفهر از ای های شهو     

نماییدگان استان مربوط در مجلس شورای اسیمی برای رسیدگی ب  شکایات از شورای شههر و  
 (ا1386آبان  2۷شود )اصیحی شورای شهرستان تشکیل می

 ( هیئت حل اختیف و رسیدگی ب  شهکایات شهرسهتان به  ریاسهت فرمانهدار و ی هویت       
هرستان و دو نفر از ای ای شورای شهرستان ب  انتخاب آن شورا و یک نفهر  ش رئیس دادگستری

از ای ای شورای استان ب  انتخاب هیئت حل اخهتیف اسهتان بهرای رسهیدگی به  شهکایات از       
 (ا1386آبان  2۷شود )اصیحی شورای روستا و بخر تشکیل می

( 1386آبهان   2۷حی )اصی 80در خصوص ضوابط حاکم بر نظارت بر مصوبات شوراها، مادۀ 
کید: مصوبات کلیۀ شوراهای موضو  این قانون درصورتی ک  پس از دو هفت  از تاریخ تصریح می

ربط آن را مغهایر بها   ردد و درصورتی ک  مسئوالن ذیگاالهرا میابیغ، ب  آن ایتراا نشود، الزم
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توانید یص دهید، میقوانین و مقررات کشور و یا خار  از حدود ويایف و اختیارات شوراها تشخ
طور مستد  حداکیر يرف دو هفت  از تاریخ ابیغ مصهوب  ایتهراا خهود را به      با ذکر مورد و ب 

اطی  شورا رسانده، درخواست تجدیدنظر نماییهدا شهورا مويهف اسهت ده روز از تهاریخ وصهو        
در  ایتراا تشکیل هلس  داده، ب  موضو  رسیدگی و ایهیم نظهر نمایهدا درصهورتی که  شهورا      

گیری نهایی به  هیئهت   بررسی مجدد از مصوبۀ مورد اختیف یدو  نیماید، موضو  برای تصمیم
شودا این هیئت مکلف است يرف بیست روز ب  موضو  رسیدگی ربط ارها  میحل اختیف ذی

 1و اییم نظر نمایدا
لهی  در ژاپن نهادهای محلی درون یک نظام یکپارچۀ دولت ملی ک  شامل اهزای ملهی و مح 

کییهدۀ  های محلی و مرکزی وابست  و تکمیهل اندا در یک مفهوم کلی، حکومتاست، های گرفت 
یبهارتی  همدیگر هم در سطح شهرستانی و هم در سطح شهرداری درون یک میطق  هستیدا به  

های ملی و محلی از یک سو، و اند؛ یکپارچگی و همکاری دولتدو گرایر با هم آشتی داده شده
ههای محلهی از   ها در ههت تقویت استقی  و خودمختاری حکومهت فکیک نقر آنبازنگری و ت

، احکهام اساسهی نظهام    «اصهل اسهتقی  محلهی   »م بهر  194۷سوی دیگرا با تأکید قانون اساسی 
حکومت محلی هدید، مانید تفکیک ادارۀ محلی از ادارۀ ملی و انتخاب فرمانداران و شههرداران و  

های محلی از طرف مهردم،  قیم فرمانداران و شهرداران و انجمنهای محلی و انتخاب مستانجمن
قهانون انتخابهات فرمانهداران و    »در اصل، یدم تمرکز قهدرت سیاسهی را ت همین کهرده اسهتا      

دهیدگان امکان نظارت بر مقامات اهرایی را داده است و همین کار بایهث  شهرداران و ااا ب  ریی
ههای  دهیدگان را ریایت کییدا ایجاد کمیسهیون لح رییشده است تا فرمانداران و شهرداران مصا

شهرستانی و شهری ک  ويایف مربوط به  امییهت و ادارۀ انتخابهات و بازرسهی ادارات محلهی را      
بریهده دارند، تدابیر دیگهری اسهت بهرای یهدم تمرکهز قهدرت و انتقها  آن به  سهطح شههر و           

ترین نظارت، نظارت مردمهی  کارآمدترین و مؤثرترین، سالم ا(13، ص13۷9 )یالمی،« شهرستان
کییهدۀ حاکمیهت و مشهارکت مردمهی در تحقهق امهور       است؛ دریین حا ، این سازوکار، تقویهت 

 یمومی استا

                                                           
های بسیار فراگیری از سوی دولت مرکزی بر مراههع محلهی از لحهاظ مهالی     گفتیی است ک  در انگلستان نظارت ا1

هها تحمیهل   های مالی دولت مرکزی و اهداف مقرر بر ایهن کمهک  هایی ک  بر کمکتخصوصاً راهع ب  محدودی
ههای مهالی مراههع محلهی تهابع      گهزارش  (اHawake and Parpwoth, 1998, p.50)ردد گه شود، ایمها  مهی  می

شوندا این کمیسهیون که  از   حسابرسی از سوی حسابرسانی است ک  از طرف کمیسیون حسابرسی میصوب می
 20و بیشهتر از   15م تأسیس شده است و ای های آن کمتهر از   1982بودهۀ دولت محلی مصوب  طریق قانون

ای های مرهع دولتی و نهادهای حسابداری حرفه  نفر نخواهد بود، از سوی وزیر محیط زیست با مشورت انجمن
 (اHawake and Parpwoth, 1998, p.48)شوند میصوب می
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بر اساس اصل نظام فعلی استقی  محلی ژاپن، دولت مرکزی در خصهوص نهادههای محلهی    
ت اداری خویر و مداخل  ها احترام گذاشت ، ایما  قدرت و اختیاراملزم است تا ب  استقی  آن

های هامع ملی آن را ملزم کرده استا در امور محلی را صرفاً ب  مواردی محدود کید ک  سیاست
چیین مداخیتی باید برابر قانون مورد ب  مهورد تأییهد گهرددا مداخله  یمومهًا سه  شهکل دارد:        

 Japan Local Government Centre (JLGC), The mechanism of تقیییهی، ق هایی، و اداری  

local government, 2016, p.50)ا) 
 

 الف( مداخلۀ تقنینی
تواند در امور نهادهای محلهی از طریهق قهانونی که  از سهوی مجلهس ملهی        حکومت مرکزی می

شود ب  میزانی مداخل  کید ک  ایدۀ استقی  محلی را ک  در قانون اساسی بیان شده تصویب می
 Japan Local Government Centre (JLGC), The mechanism of local است، نقهض نکیهد   

government, 2016, p.50)ا) 
 

 ب( مداخلۀ قضایی
همۀ دیاوی قانونیِ مربوط ب  نهاد محلی باید ب  دادگاه یدالت که  در ایهن خصهوص صهیحیت     
دارد، ارائ  گرددا اقامۀ دیوی بین دولت مرکزی و محلی در خصوص حوزۀ صیحیت یها اههرای   

تواند دیاوی قانونی در مفهوم دقیق کلم  تلقی شهود، امها راه بهرای سهپردن ایهن      نمی اختیارات
 Japan Local Government Centre (JLGC), The اختیفهات به  فراییهد ق هایی بهاز اسهت      

mechanism of local government, 2016, p.50)ا) 
 

 ج( مداخلۀ اداری
کهزی در امهور محلهی اسهتا ایهن مداخله        ترین شکل مداخلۀ حکومت مرمداخلۀ اداری معمو 

ههای وزارتهی و ااا( یها    تقیییی )دستورهای کابییه ، فرمهان  تواند شکل مداخلۀ نیم همچیین می
های اداری و ااا( بگیرد، اما شکل مکهرر مهورد اسهتفاده، مداخلهۀ     ق ایی )درخواستمداخلۀ نیم 

ود؛ غیراقتدارگرایانه  )مشهورت،   بیهدی شه  تواند به  دو نهو  دسهت    اداری استا مداخلۀ اداری می
ها و ااا(ا این نو  از مداخل  ها و نشان ها، اخطارها و ااا( و اقتدارگرایان  )مجوزها، وکالتنام توصی 

الزم است مبتیی بر قوانین مدون یا دستور کابیی  باشد و ب  اسهتقی  و خودمختهاری نهادههای    
توانهد  ای ایتراضی داشت  باشهد، مهی  مداخل محلی اهمیت بدهدا اگر یک دولت محلی ب  چیین 

 Japan Local درخواست تجدیدنظر خود را ب  شورای حل اختیف حکومت مرکزی محلی بدهد
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Government Centre (JLGC), The mechanism of local government, 2016, p.50)ا) 
 

 نتیجه
داری موههود اسهت،   نظام حکومتترین ترین و موفقساالری بهترین، سالماگر بپذیریم ک  مردم

شیاسی کرده، در هههت حهل و برطهرف کهردن آن گهام بهرداریما       را آسیب های آنباید نارسایی
ها نتوانست  ب  هایگاه حکومت محلی در ایران در پیاه قوانین یادی مربوط ب  شوراها و شهرداری

صورت یک مجموی  ک  هم  ای دست یابد، چراک  اوالً قوانین مصوبِ مربوط ب مطلوب و شایست 
ییوان قوۀ مجریۀ محلی( باشد و ههم  ها )ب ییوان قوۀ مقییۀ محلی( و شهرداریشامل شوراها )ب 

ها را با یکهدیگر روشهن نمایهد،    ها و نحوۀ نظارت و تعامل آنحوزۀ یملکرد و صیحیت دقیق آن
حهوزۀ یملکهرد و    ای اسهتا دوم اییکه   تیظیم و تصویب نشده، بلک  ب  صهورت مجهزا و هزیهره   
ها با یکدیگر با رویکرد تقویهت حکومهت   صیحیت دولت ملی و محلی و نحوۀ نظارت و تعامل آن

محلی در مسیر رشد و توسعۀ متوازن کشور تعیین نشده استا سوم، الزامات و ارکهان حکومهت   
و محلی ب  معیای واقعی کلم  در نظام حقوقی کشور تبیین و ت مین نشده و درنهایهت میهزان   

نحوۀ مشارکت مردم در حکومت محلی صرفاً محدود ب  انتخابات شوراها استا درصورتی که  در  
کشور ژاپن، در همۀ چهار محهور یها رکهن مهورد بحهث، حکومهت محلهی بها رویکهرد هدیهد و           

محور تقویت شده و متقابیً حکومت محلی هم موفق یمل کرده است؛ امری ک  حکومهت  توسع 
توانهد الگهوی   ی از تحقق حکمرانی محلی خوب قهرار داده اسهت و مهی   محلی ژاپن را مد  موفق

 مدیریتی کشور ما باشدا   -کارآمدی برای نظام حقوقی
 بخهر خواههد بهود که     گفت  زمانی اثهر های حقوقی پیرحلاما باید اذیان کرد ک  همۀ راه

 ای و آمههایر سههرزمیییهههای ملههی و رویکههرد ملههی بهه  حههوزۀ محلههی و میطقهه   در سیاسههت
 کیهد و غییرات هدی حاصل شود؛ چراک  تمرکزگرایهی فرهیهگ خهاص خهودش را ایجهاد مهی      ت

همه   »المیل معیادار معروف که   درواقع ب  معیای حذف خرد همعی است و بر اساس این ضرب
هانبهۀ کشهور، مشهارکت فکهری،     حل مشکیت همه  توان گفت ک  راهمی« چیز را همگان دانید

ههای میاسهب و   حهل ق کشور در شیاسایی مشهکیت، ارائهۀ راه  نهادی و اهرایی مردم همۀ میاط
ها است و ما تا رسیدن ب  شکل مطلوب، یعیی آمایر سرزمییی یا یهدالت سهرزمییی،   اهرای آن

  فاصل  داریما
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