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 1نقش جوانان در تحقق حکومت محلی کارآمد در ایران

 ٭ ولي رستمي

 ٭٭ جعفس سط تي
 چكی ه 

دهد ك  من دات  حکمراني نشان ميمتريح تجارب جهاني در زمين  تواع  و 

گير  و اداره نهادها  اند اهم و مشاركت مردم در تصميماز كشورهايي ك  توانست 

عمومي جامع  را باال ببرند از ارتدار و انسجام و امنيت ملي بيشتر  برتوردارند. مذا 

حي راتر برا  ارتقا  مشاركت مردم يدر ايح مسير ااتتارها و اازوكارهايي پينيده

ن ا  و طضايي متوازشده اات ك  عمدتاً معطوف ب  تمركم زدايي و نيم تواع  منطق 

ت  و ياطها  مماي  ارزميح در اكثر كشورها  تواع بوده اات. در ايح رااتا، برنام 

ها  محلي در ايح در حال تواع  در حال اجرا هستند. ايجاد و تقويت حکومت

 ها  مماي  ارزميح اات.ملي و مکمل برنام كشورها يکي از راهبردها  تواع  

در ايح مقام  ك  يک تحقيق از نوع كاربرد  اات با ااتفاده از روش ااناد  

در گردمور  ايالعات تالش داريم تا ب  هدف تحقيق نائل شويم. هدف تحقيق ارائ  

پيشنهادهايي برا  ااتفاده از حضور جوانان در تحقق حکومت محلي كارممد در كشور 

 -1اات. برا  تحقق هدف ب  اؤاالتي از جمل  موارد ذيل پااخ داده تواهد شد: 

ها در انطباق با اند ايح ويژگي -٢ها  يک حکومت محلي كارممد چيست؟ ويژگي

متريح  -8تواند باشد؟ هد.ش. چ  مي 15٨5انداز جمهور  ااالمي ايران در اطق چشم

ا  همحلي در كشور ب  محاظ ايااتوضعيت حکومت محلي و ب  عبارت بهتر مديريت 
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-موانع پي  -5شود؟ ها  و ااتتار مديريت چگون  ارزيابي ميروانيح و مقررات  برنام 

جوانان  -6انداز مطلوب برا  حکومت محلي كارممد چيست؟ و رو  تحقق يک چشم

توانند نقشي مؤثر در تحقق حکومت و مديريت محلي كارممد در كشور چگون  مي

شند؟ ب  منظور پااخگويي ب  اؤاالت و بامتبع تحقق هدف تحقيق، مباحث داشت  با

 در ا  مبحث تنظيم و ارائ  شده اات. 

جوانان، تواع  پايدار، حکمراني توب، حکومت محلي،  ويژگان يلی و 

 مشاركت
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 مق م 

در ايح مقام  نقط  عميمت تود را تواع  پايدار گذاشت  و در نهايت ب  ترايم 

اهم بايست  جوانان در حکومت محلي كارممد تواهيم پرداتت. توشبختان  جايگاه و 

اممللي اتخاذ شده در داتل و حجم كارها  علمي و مطامعاتي و تصميمات ملي و بيح

ها  كاربرد  ها و مقاالت و پژوه توان كتابتارج از كشور ب  ردر  اات ك  مي

ها  من از جمل  حکومت محلي مؤمف ا  بسيار  را در زمين  تواع  پايدار و و تواع 

كارممد و تواع  منابع انساني )اعم از منابع انساني كودكان، جوانان و زنان( تهي  و 

 منتشر ااتت.

ها  اعالمي  هماره در ربل از اينک  حکمراني توب ب  عنوان يکي از ارطصل

 ها  جهان در مجمع عمومي ملل متحدب  تصويب نمايندگان ملت ٢٨٨٨اكتبر 

ايح مفهوم ب  شکل ديگر  و در رامب پارادايم تواع  پايدار مطرح شده بود.  ٢براد،

-تحت حمايت 125٨پارادايم تواع  پايدار محصول چهار ده  تواع  بود ك  از ده  

( ب  شکلي 122٨ها  طني اازمان ملل متحد مغاز شده بود و در ده  چهارم تود )

يم. شنااا تحت عنوان پارادايم تواع  پايدار ميتر رايد و ما امروزه من رياطت تکامل

ايح چهار ده  ك  ب  چهار ده  تواع  ملل متحد معروف شده اات در نخستيح ده  

( با تأكيد بر رشد ارتصاد  و توج  بيشتر ب  بُعد ارتصاد  تواع  مغاز 125٨تود )

واع  ت ها  ناشي از نگاه تک بعد  و عدم توازن درشد و اپس پس از تجرب  شکست

متمايل گشت و  12٠٨و  12٧٨ها  ب  امت توج  ب  بُعد اجتماعي تواع  در ده 

در مقابل توج  و تمركم بر شاتص رشد ارتصاد  كاه  ياطت. متعارباً، در ده  چهارم 

اعالمي  همکار  "(، مجمع عمومي اازمان ملل متحد در يک نشست ويژه، 122٨)

كشورها  در حال  د ارتصاد  و تواعجاممللي، باالتص احيا  رشارتصاد  بيح

اممللي تواع  را تصويب كرد. در هميح ده  مجمع عمومي ااتراتژ  بيح "تواع 

ملل متحد را تصويب نمود ك  ايح ااتراتژ  چهار حوزد  ويژه چهارميح ده  تواع 

نهاد   جمعيت و محيط  منابع انساني  تواعج دار طقر و گرانگي  تواعجاومويت

                                                                                                     
٢ http://wwwunorg/en/ga/search/view_docasp?symbol=A/RES/55/2 
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اگر ب  ايح چهار اومويت توج  شود ارتباط معنادار  بيح دو  8ا مشخص كرد.زيست ر

هايي همنون موضوع محور  ايح مقام   يعني جوانان و حکومت محلي با اومويت

تواع  منابع انساني و تواع  نهاد  وجود دارد. جوانان ب  عنوان منابع انساني مستعد 

و  گرطتندا  در حال تواع  ررار ميبرا  تواع  بايد در داتور كار تواع  كشوره

ك  از  6ها  غيردومتي(ها  مردم نهاد )اازمانو اازمان 5ها  اجتماع بنياناازمان

كردند. در نمادها  حکومت محلي هستند نيم در رامب تواع  نهاد  معنا پيدا مي

 ااالر ها  مطروح  در اعالمي  هماره نيم حکمراني توب در كنار مردمميان ارطصل

 و حقوق بشر با دو موضوع جوانان و حکومت محلي ارتباط معنادار  دارند.

بنابرايح، دو موضوع جوانان و حکومت محلي هر دو از موضوعاتي هستند ك  در 

-اممللي و هم اازمانها  بيحذيل پارادايم تواع  پايدار رابل يرح بوده و هم اازمان

  ياطت  و در حال تواع  و كمتر ها  داتلي در بسيار  از كشورها اعم از تواع

-اند. محتوا  بسيار  از ااناد بيحياطت  توج  تاصي ب  ايح دو موضوع داشت تواع 

ب  ايح او، چ  در  122٨اممللي ك  در ارتباط با موضوع جوانان باالتص از ده  

اممللي و چ  در ديگر ها  بيحمجمع عمومي اازمان ملل متحد و چ  در كنفرانس

اند بر مموم توج  ب  ارتقا  نق  و اهم اازمان ملل متحد، تصويب شده نهادها 

ها  مردم ااز  و تعييح ارنوشت ملي و من هم از يريق اازمانجوانان در تصميم

اند. پارادايم تواع  پايدار نيم همنون ها  محلي تأكيد داشت نهاد و در رامب حکومت

ان توو از مطامع  در محتوا  ااناد ميچتر  بر تمامي ايح ااناد ااي  اطکنده اات 

  5ايح وارعيت را درك كرد.

                                                                                                     
8
 United Nations Department of Public Information, 1998 Basic Facts, New 

York, United Nations Publications, p127 
5 Community-based Organizations (CBOs) 

6 Nongovernmental Organizations (NGOs) 

رصلنام  ، «حقوق مدني و ايااي جوانان: تااتگاه و يا داتاورد پيشرطت؟»تي، جعفر، اطو 5

 18٠6، زمستان 8، اال اوم، شماره يلملليمطالعات ری 
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ايح مقام  يک پژوه  از نوع كاربرد  اات و با ايح هدف كلي تنظيم شده 

ها  منااب برا  ارتقا  نق  و اهم جوانان در تحقق حکومت اات ك  بتواند راه حل

رتي از اهداف جمئي محلي كارممد را شنااايي و ارائ  كند. در ذيل ايح هدف كلي ب

 -٢ها  محلي  ها  يک نظام ايااي مشتمل بر حکومتشناتت ويژگي -1همنون 

هد.ش. و  15٨5انداز اطق شناتت جايگاه حکومت و مديريت محلي در اند چشم

ها  تريح پارادايم و نظري شناتت بهتريح و منااب -8ديگر ااناد طراداتي نظام  و 

-اهم جوانان در حکومت و مديريت محلي، تعييح شدهپشتيبان برا  تبييح نق  و 

اند. بديح منظور اؤاالتي ب  شرح ذيل يراحي شده اات ك  پااخ بديح اؤاالت ب  

توان دو موضوع حکومت محلي اااااً ميا مي -1كند: تحقق اهداف تحقيق كمک مي

تبييح، برا  ايح  -٢كارممد و جوانان را در ذيل يک پارادايم مشترك تبييح نمود؟ 

ها  ديگر  در پيوند چ  مؤمف  -8توان يک مدل مفهومي منااب ارائ  كرد؟ ميا مي

ها  يک حکومت محلي كارممد ويژگي -5گيرند؟ مفهومي با ايح دو موضوع ررار مي

انداز جمهور  ااالمي ها در انطباق با اند چشمايح ويژگي -6ب  يور كلي چيست؟ 

متريح وضعيت حکومت محلي در  -5تواند باشد؟ هد.ش. چ  مي 15٨5ايران در اطق 

ها  و ااتتار و منابع چگون  ارزيابي ها  روانيح و مقررات  برنام كشور ب  محاظ اياات

جوانان چگون   -٠رو  تحقق حکومت محلي كارممد چيست؟ موانع پي  -٧شود؟ مي

  ؟ چشندتوانند نقشي مؤثر در تحقق حکومت محلي كارممد در كشور داشت  بامي

 پيشنهادهايي برا  ايح مهم رابل يرح اات؟

روش گردمور  ايالعات نيم از نوع ااناد  بوده و اتکا  مقام  بر ايالعاتي اات 

ها و امينارها  مرتبط، ها، مقاالت و تحقيقات پيشيح، هماي ك  از يريق كتاب

اممللي يحاممللي، و ااناد ملي و بها  داتلي و بيحها  معتبر اازمانوب اايت

 صالح ب  دات ممده اات.مصوب نهادها  ذ 

ب  منظور اازماندهي بهين  مباحث تحقيق نيم تالش شده اات تا مباحث در 

ا  مبحث تنظيم شود ب  يور  ك  نظم منطقي بيح مباحث رعايت شده و ب  تسهيل 

گير  كمک كند. در مبحث نخست ادبيات و مباني نظر  ها و نتيج در تحليل داده



 
 1825 پاييم و زمستان/ دوازدهمدوطصلنام  حقوق ااااي/ اال 

 

 

185 

 

ا  هگيرد و مفاهيم كليد  تعريف شده و من دات  از نظري تحقيق مورد بحث ررار مي

ها  تاص مرتبط با حکومت محلي و ها و نظري مرتبط با موضوع اعم از پارادايم

جوانان توضي  داده تواهد شد تا بتوان مدل مفهومي مناابي را برا  تحقيق يراحي 

متريح وضعيت حکومت محلي در ايران كرد. اپس در مبحث دوم ك  تحت عنوان 

ها، و ااتتار و نهادها  مرتبط ها، روانيح و مقررات، برنام ممده اات عمده اياات

شود. ايح مبحث از تحقيق در وارع ارزيابي وضعيت با موضوع حکومت محلي مرور مي

ها و تهديدها برراي موجود در كشور اات ك  ب  نوعي نقاط ضعف و روت و طرصت

انداز مطلوب برا  حکومت محلي د شد. در مبحث اوم ك  تحت عنوان چشمتواه

ها  يک حکومت محلي كارممد در انطباق كارممد در ايران تنظيم شده اات ب  ويژگي

ها  هد.ش. و همننيح چام  15٨5انداز جمهور  ااالمي ايران در اطق با اند چشم

هميح مبحث اهم و نق  پي  رو  تحقق چنيح حکومتي تواهيم پرداتت. در 

انداز مطلوب برا  حکومت محلي كارممد را ممکح برا  جوانان در تحقق چشم

ها  موجود در كشور مورد برراي ررار ها  ااتتار  و محدوديتمتنااب با وارعيت

گير  ب  يور بسيار مختصر پااخ اؤاالت تحقيق دهيم. نهايتاً، در مبحث نتيج مي

ك  برا  اطماي  اهم و نق  جوانان در تحقق حکومت  مرور شده و پيشنهادهايي

 ايم.راد را طهرات كردهمحلي كارممد منااب ب  نظر مي

 

 ييریات و مباني نظسو .1

تبط ها  مرها و نظري در ايح مبحث ب  تعريف مفاهيم كليد  و نيم ذكر پارادايم

ايالعات الزم  پردازيم وو امبت  مشترك برا  دو موضوع جوانان و حکومت محلي مي

شود. مدمي ك  بتواند ارتبايي معنادار برا  يراحي يک مدل مفهومي شفاف ارائ  مي

دهي الزم برا  روش تحليل و ااتخراج بيح اؤاالت و اهداف تحقيق و نيم جهت

 ها  الزم از ميان مباحث تحقيق را تبييح كند.ياطت 

 تعسیف مفاهیم  .1.1

كارممد و جوانان و مشاركت هر ا  در  از منجا ك  ا  موضوع حکومت محلي
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توان در ايح چارچوب رابط  بيح ذيل پارادايم تواع  پايدار رابل جمع هستند و مي

متريرهايي همنون تواع  انساني جوانان و حکومت محلي كارممد و مترير مشاركت 

جوانان و حکومت محلي كارممد و نيم حکمراني توب و حکومت محلي كارممد را 

مود، در ابتدا مفهوم تواع  پايدار را تعريف نموده و اپس ب  مفاهيم ديگر تبييح ن

 پردازيم.مي

: بهتريح تعريف متداول برا  تواع  پايدار را كميسيون جهاني ت سع  پای ير

)ب  نام رئيس هماي ( ارائ   *محيط زيست و تواع ، معروف ب  كميسيون برونتلند 

نوشت: بشريت توانايي من  "ينده مشترك مام"كرده اات. ايح كميسيون در گمارش 

را دارد ك  تواع  تود را پايدار كند. ايح ب  من مفهوم اات ك  ب  نيازها  طور  تود 

 ٧زد.دار ااها  مينده را در برموردن نيازهايشان تدش منک  توانايي نسلپااخ دهد بي

شود و ابعاد و ايح تعريف كلي ب  هيچ وج  محدود ب  نيازها  زيست محيطي نمي

ها، كاه  نيازها  اجتماعي تواع  )مشاركت مردم، عدامت اجتماعي، رطع تبعيض

ااالر  و . . .( را نيم در كنار نيازها  ارتصاد  و طرهنگي جامع  طقر و ترويج مردم

 گيرد.در نظر مي

ايح مفهوم نيم از او  نهادها و اشخاص مختلفي با تعاريف   كمسيني خ ب 

  شده اات ك  عمده تعاريف وجوه اشتراك بسيار زياد  دارند و اتتالف متنوعي ارائ

ف هاي  تعريبيشتر در نوع بيان و امفاظ اات. برتي اطراد يا نهادها من را با ويژگي

هايي چون مشاركت، كنند )كارشنااان بانک جهاني( و معتقدند ك  مؤمف مي

توج  ب  مرا  عمومي و  پذير ،حاكميت رانون، شفاطيت، پااخگويي و مسئوميت

انداز ااتراتژيک حکمراني تواطق جمعي )اجماع(، برابر ، اثربخشي و كارايي چشم

كنند و معتقدند ك  دهند و برتي نيم من را با عناصرش معرطي ميتوب را شکل مي

  .حکمراني توب شامل عناصر ذيل اات

                                                                                                     
* Brundtland 

، تهران، انتشارات مباني ت سع  پای ير شهسونوابخ ، مهرداد و ارجمند اياه پوش، ااحاق،  ٧

 8٨، ص 18٠٠شنااان، جامع 

 



 
 1825 پاييم و زمستان/ دوازدهمدوطصلنام  حقوق ااااي/ اال 

 

 

18٠ 

 

روها و نهادها  ها و مديريت نيدر نظر گرطتح تنوع ميان اطراد، بيح اازمان

ها، طرايندها، و تريير تعامالت ميان بازيگران و ا  و جهاني  پويايي محيطمنطق 

نفعان، شهروندان، و جامع  مدني نهادها  عقاليي كردن نق  دومت  تقويت اطراد، ذ 

اطمايي بيح ها  جديد  ايجاد همها و مسئوميتو بخ  تصوصي برا  ربول نق 

ااز ، شامل بهبود منابع انساني، داني غيررامي  ظرطيتحکمراني رامي و تودگر

تقويت تط مشي و مديريت مامي و ايجاد و ارتقا  شراكت در زمين  رشد كارااز 

ها . در جدول ذيل مؤمف ٠ا ، ملي و محلي. ارتصاد  و برابر در اطوح جهاني، منطق 

ات ب  يور هايي را ك  بانک جهاني برا  حکمراني توب تعريف كرده او شاتص

  2كنيم.مختصر ذكر مي

  

                                                                                                     
، تهران، معاونت پژوهشي دانشگاه  كمسيني خ ب و يلگ و مناسم يولتپور، رحمت اهلل، رلي ٠ 

 ٧8، ص 18٠٧مزاد ااالمي، 
2

Santiso, Carlos, , "Governance conditionality and the reform of 

multilateral development finance: the role of Group of Eight" June, The 

economist2002, p12 
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 هاو  كمسيني خ ب يز نظس رانک جهانيها و شاخص( مؤلف 1ج و  

 

هايي را برا  امذكر برنام  عمران ملل متحد نيم شاتصها  طوقكنار شاتص در

شفاطيت  -8پااخگويي  -٢گرايي وطاق -1كند ك  شامل حکمراني توب معرطي مي

 -٠تبعيت از رانون و  -٧تأثير و كارممد   -5تساو  و طراگير   -6مسئول بودن  -5

حکمراني شايست  )توب(  1226ل باشد. بانک تواع  مطريقا نيم در اامشاركت مي

بيني و رابليت پي  -8شفاطيت  -٢پااخگويي  -1را بر چهار مبنا  ب  هم پيوات  

 داند.مشاركت ااتوار مي -5

ف
دي
ر

 

 هاشاتص مؤمف  عنوان

1 
اثربخشي 

 حکومت

كيفيت  -٢كيفيت ارائ  تدمات عمومي  -1

 -5كفايت كاركنان تدمات شهر   -8بوروكرااي 

 -6ااتقالل تدمات كشور  از طشارها  ايااي 

 ها  تودها در ربال ايااتتعهد حکومت اعتبار

 ثباتي يا ارنگوني نظام ايااي حاكماحتمال بي -1 ثبات ايااي ٢

8 
كيفيت 

 گذار رانون
 ها  حکومتماهيت اياات -1

 كنترل طساد 5

نظارت بر نحوه ااتفاده از ردرت عمومي در  -1

توجهي علت نظارت بر بي -٢رااتا  مناطع شخصي 

 در برابر روانيح حاكم بر امورو معلول طساد 

6 
مزاد  بيان و 

 پااخگويي

رعايت حقوق ااااي  -٢ها  مدني رعايت مزاد  -1

 هاااتقالل راان  -8

 رانونحاكميت  5

 -٢درج  تکرار وروع جرم و جنايت در جامع   -1

 -8 بيني روه رضائي  واثربخشي و رابليت پي 

 ضمانت اجرايي رراردادها و معاهدات
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: ايح گون  كشورها دارا  مركم واحد عملکرد ايااي يولت ا يش ر رسیط

هستند. ردرت ايااي در كليت و مجموع من تواط يک شخصيت واحد يا دومت 

شود. كلي  اعضا  گروه ايااي يا جمعيت كشور زير موا  يک كم  اعمال ميمر

كنند و غامباً يک رانون ااااي دومت ررار دارند و از يک ارتدار ايااي تبعيت مي

. ناپذير ااتدهد. باطت ردرت تفکيکرلمرو حاكميت كشور را پوش  اراار  مي

ت اند. دومارك و نظاير منها بسيطكشورها  ايران، ااپانيا، يونان، مصر، اوئد، دانم

كشورها  بسيط ب  ويژه منهايي ك  از ابعاد بمرگ ارزميني و جمعيتي برتوردارند 

توانند در درون تود هرگون  تقسيمات ادار  از ربيل ااتان، شهراتان، بخ ، مي

دهستان و امثامهم را تحمل كنند و حتي يبق تصميم دومت مركم  ب  منها ردرت 

ح، ا  وارد ميد. بنابراي  و اداره اعطا كنند بي منک  ب  ااتتار ردرت مطم گيرتصميم

ي  كنند ك  ب  شرح ذيل الزم ب  توضايح گون  كشورها را ب  ااده و پينيده تقسيم مي

  1٨اات:

ي گويند ك  يگانگ: كشورها  بسيط ااده ب  منهايي مييش ر رسیط سايه

ود. شدومت مركم  تجسم بخشيده ميايااي و ادار  ب  صورت يک كاا  تواط 

گردد. منابع مامي، تصميمات كلي ك  در مركم گرطت  شده از همان يريق اعمال مي

رتاار شوند و در اانساني و يبيعي نقاط مختلف كشور تواط ردرت مركم  بسيج مي

  راند.رلمرو كشور ب  مصرف مي

شورها  كشورها  بسيط پينيده همان دومت د ك يش ر رسیط پیچی ه 

 اند:بسيط هستند ك  برا  تسهيل اداره ب  يور مشروح زير اازمان ياطت 

زدايي  يعني تقسيم اتتيارات : )تفويض اتتيارات ادار ( تراكم11عدم تراكم

ها  محلي. بنابرايح، ها  اازمان مركم و مأموران و داتگاهاجرايي و ادار  ميان اندام

ها  مربوط ب  را ب  كاركنان محلي و اازماندومت مركم  مقدار  از اتتيارات تود 

                                                                                                     
، 182٨، تهران، انتشارات ميمان، هاو  ق ق يساسيرایست راضي شريعت پناهي، ابوامفضل،  1٨

 ٠1-٠٢صص
11 Deconcentration 



 
 نق  جوانان در تحقق حکومت محلي كارممد در ايران

 

 

151 

 

كند. مذا هر اردامي ك  از او  متصديان امور محلي نظير واحدها  ادار  تفويض مي

ااتاندار، طرماندار، بخشدار و رؤاا  مختلف انجام گيرد زير نظر و يبق تط مشي 

قال ها  دومت مركم  اات. عامالن اجرايي و كاركنان مختلف، عوامل انتاازمان

توانند تصميم بگيرند. محل صدور ترند و مستقالً نميردرت از مركم ب  اط  پاييح

رواعد و طراميح حکومت مركم  اات، مکح ب  جا  اينک  اجرا  ايح رواعد نيم تواط 

 شود.مركم انجام بگيرد ب  محل منتقل مي

 : با روش تمركمزدايي ب  نهادها  محلي1٢عدم تمركم يا تمركمزدايي ادار 

شود ا  داده ميها، شوراها و امثامهم( از او  رانونگذار مركم  اتتيارات ويژه)انجمح

ها  ادار  را در محل داشت  و بتوانند يا تود و يا ب  وايل  گير تا اتتيار تصميم

 عوامل اجرايي تود من را اجرا كنند. مذا دومت كشور نامتمركم دارا : 

اكم ويژه هم در اط  مركم و هم در اط  گير  و مرها  تصميمانواع ارگان

 واحدها  اجرايي اات.

گير تقسيمات ادار  كشور را ب  او  ا  تودگرداني محلي، عوامل تصميمگون 

 شود.نوعي ااتقالل يا نيم  ااتقالل ادار  رهنمون مي

-پردازند و داتگاهمقامات محلي زير نوعي واليت يا ريمومت مركم  ب  كار مي

 بر منها از حيث نهاد  و هم اجرايي كنترل و نظارت دارند.ها  مركم  

ها  طدرال برا  اينک  نظام عدم تمركم تبديل ب  تودمختار  محلي يا نظام

 نشود شرايط زير الزم اات

امف( تودمختار  اعطايي ب  واحدها  غيرمتمركم محلي را هر محظ  با وضع 

 توان محدود كرد.رانون جديد مي

رمتمركم صرطاً تصلت ادار  دارد ن  ايااي و مذا اازوكار ب( اتتيارات غي

حکومت مركم  و نظارت منها ب  جا  تود باري اات و ب  يکپارچگي ردرت و 

 ميد.ا  وارد نميحاكميت مطم 

ج( تقسيمات محلي نظير ااتان، شهراتان، شهر، و ده صرطاً با اراده روه 

                                                                                                     
1٢ Decentralization 
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توان نام دومت يا كشور م از منها نميرانونگذار  مركم  ب  وجود ممده و ب  هيچ كدا

  18داد و اتتيارات منها از جنس مديريت اات ن  حاكميت.

منظور از اازمان محلي اازماني اات عمومي ك  با اتتياراتي  سازمان محلي 

وايع در رسمتي از تاك يک كشور مانند ااتان، شهراتان، شهر و يا نواحي 

را  اداره امور محلي من رسمت ب  وجود محدودتر  مانند بخ ، دهستان و غيره ب

ميد. اازمان محلي از ايح جهت متمايم از حکومت ب  معني اعم اات ك  جمئيات مي

مقررات مربوط ب  اداره امور من ب  وايل  ايامت و يا حکومت مركم  ك  حکومت 

شود، بلک  تود مردم محل ب  موجب اتتياراتي محلي جمئي از من اات تعييح نمي

ب توانند با تنظيم و تصويق رانون ااااي يا روانيح عاد  ب  منها داده شده ميك  يب

مقررات جديد تا منجا ك  مراير با روانيح مملکتي نباشد امور محل تود را اداره نمايند. 

وزه اند در حتر از اط  مسائل مامي ررار گرطت ها  حکومتي ك  پاييحتمام طعاميت

-ها  محلي از يريق تصويبار دارند. اتتيارات و ردرتها  محلي ررارتدار اازمان

كنند ب  وايل  ها  محلي تصويب ميهايي ك  شوراها و انجمحنام ها و مييحنام 

 گردد.مجريان محلي اعمال مي

ند اگير  از نظرات ديگران تالش نمودهبرتي محققان با بهره  ك مت محلي 

داشتح اازمان، برتوردار  از مشخص  تعريفي جامع ارائ  كنند. مذا ا  معيار 

حکومتي )انتخابي ب  موجب رأ  يا انتصابي از او  مقامات انتخابي( و داشتح 

ااتقالل را در نظر گرطت  و بر ايح نظرند ك  حکومت محلي موجوديتي اازمان ياطت  

ها  حکومتي بوده و از ااتقالل ادار  و مامي )و ن  ايااي( اات ك  دارا  مشخص 

ا  برتوردار باشد ك  هدف از ايجاد من ارائ  تدمات عمومي ب  مردم مالحظ  رابل

محل با حداكثر كارميي و اثربخشي اات. مذا ايح اطراد نظر پروطسور ويليام اندراون 

از دانشگاه مينواوتا را ك  هفت عنصر ذيل را برا  حکومت ها  محلي معرطي كرده 

هويت رانوني مجما   -5اازمان دائمي   -8ت  جمعي -٢رلمرو   -1كنند: اند تأييد مي

ردرت  -٧وظايف و ردرت حکومتي  و  -5ها  محلي  مستقل از ااير حکومت -6

                                                                                                     
 ٠6-٠5همان، صص  18 



 
 نق  جوانان در تحقق حکومت محلي كارممد در ايران

 

 

158 

 

 15جذب درممد.

در مورد جوانان نيم تعاريف متعدد  ارائ  شده اات. از منجا ك  ايح  ج ينان 

  و نق مقام  در شکل يک تحقيق كاربرد  اعي دارد پيشنهادهايي را برا  ارتقا 

اهم جوانان در تحقق حکومت محلي كارممد ارائ  كند و ايح تود در چارچوب 

ريم  عمومي برا  امور جوانان رابل تحليل اات، مذا بايد ايااتگذار  و برنام 

تعريفي ارائ  شود ك  عمالً در كشور تواط نهادها  دومتي و عمومي محاظ شده و 

ريف مد نظر ايح مقام  تعريفي اات ك  در يک گيرد. تعها ررار ميريم مبنا  برنام 

 16تحقيق انجام شده در كشور ب  شرح ذيل ارائ  شده اات:

تفاوت و تنوع در تعاريف نيم ب  علت اتخاذ رويکردها  مختلف در توج  و » 

شناتتي برا  مفهوم كار در حوزه جوانان بوده اات. تعريفي ك  با رويکرد جامع 

ي، شناتتود با تعريفي ك  با رويکردها  ديگر  همنون روانشجوان و جواني ارائ  مي

شناتتي، و حقوري ارائ  شده اات تفاوت دارد. شناتتي، زيستشناتتي، ديحجمعيت

اندركاران امور جوانان ك  با ايح توضي ، بايد متذكر شد ك  تعريف مد نظر دات

از هر يک از رويکردها   وظيف  ااماندهي امور جوانان را بر عهده دارند تعريفي طراتر

امذكر اات. رويکرد اتخاذ شده از او  ايح گروه همانا رويکرد  تلفيقي اات ك  طوق

ب  نوعي ب  تمامي رويکردها نظر داشت  و تالش نموده اات تا حد امکان تمامي نيازها 

و مطامبات جوانان و مقتضيات دوره جواني را مد نظر ررار دهند. ايح رويکرد ن  تنها 

ر جمهور  ااالمي ايران، بلک  در ااير كشورها نيم از او  نهادها  متومي د

ااماندهي امور جوانان اتخاذ شده و بر هميح اااس نسبت ب  ارائ  تعريفي ملي برا  

اند. برا  نمون ، تعريف ملي ارائ  شده برا  جوانان در هند اصطالح جوانان اردام كرده

اال، در  8٨تا  16اال، در كنيا  ٢6تا  18اال، در اوئد  86تا  18گروه اني 

                                                                                                     
، اازمان هايييره يم ر  ك مت هاو محلي؛ م یسیت ش ريها و شهسييرومقيمي، ايد محمد، 15

 51، ص 1821انساني دانشگاه ها، چاپ ششم، مطامع  و تدويح كتب علوم 
-هاو سامان هي يم ر ج ينان ير ج ي يیسين  سیاستگذيرو و رسنام چالشياهرزاده، اعيده،  16

 15، ص 182٨، پژوه  انجام شده در دبيرتان  مجمع تشخيص مصلحت نظام، ریزو و يجسي، تهسين
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 باشد.اال مي ٢5تا  16اال، در مممان  8٨تا  16انگاپور 

اما در جمهور  ااالمي ايران تعريف ملي برا  اصطالح جوانان ك  هميح تعريف 

مورد ااتناد ايح تحقيق تواهد بود، ب  شرح ذيل ب  تصويب جلس  بيست و اوم 

 رايد: ٧/٢/18٠5شورا  عامي جوانان مور  

پس از بحث و برراي پيرامون نظرات مربوط ب  دامن  اني جواني و تعريف 

اام  ب  عنوان گروه اني  ٢2تا  16جوان در جمهور  ااالمي ايران، گروه اني 

جوانان در جمهور  ااالمي ايران مورد تأييد ررار گرطت و مقرر گرديد اازمان ملي 

 .«دامن  اني را انجام و ب  شورا ارائ  نمايد جوانان مطامعات تکميلي در تصوص ايح

 

 مباني نظسو و م   مفه مي. 2.1

طرح ها  مامذكر الزم اات در ايح بخ  از تحقيق نظري با توج  ب  تعاريف طوق

توانند در كنار يکديگر متريرها و مفاهيم اصلي را پيوند داده و مدل مفهومي ك  مي

 يق را شکل دهند مورد بحث ررار گيرند.منااب برا  تبييح مباحث ونتايج تحق

ها  تواع  پايدار ب  يور كل پرداتت  بند  مؤمف در ابتدا منااب اات ب  دات 

ها  مرتبط مرور شود. از ميان كارها  تحقيقاتي انجام شده در كشور و اپس نظري 

شور ك ها و مطامعات داتل و تارج ازيکي از كارهايي ك  توانست  اات ب  ااتناد ياطت 

اممللي مرتبط با ها  ملي و بيحها  عملکرد  در نمد اازمانو با نگاه ب  وارعيت

اني مب"هايي را شنااايي كند، كتاب منتشر شده تحت عنوانتواع  پايدار مؤمف 

ها  تواع  باشد. در ايح كار موارد ذيل ب  عنوان مؤمف مي "تواع  پايدار شهر 

 15پايدار ذكر شده اات:

 -5طرهنگ  -6زنان  -5محيط زيست  -8كودكان و جوانان  -٢ انسان -1

 حکمراني محلي مطلوب. -11مشاركت  -1٨امنيت  -2اتالق  -٠علم  -٧مموزش 

دهد اممللي پنج ده  اتير در حوزه جوانان نيم نشان ميمطامع  در ااناد بيح

لب  پارادايم تا زمان غ 12٧٨ك  از زمان توج  جهاني بر ابعاد اجتماعي تواع  در ده  

                                                                                                     
 58-188نوابخ  و ارجمند اياه پوش، پيشيح، صص  15
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تا  امملليها  بيحگير و ااتمرار ايح پارادايم بر تصميم 122٨تواع  پايدار در ده  

شود، توج  بر مسئل  جوانان در ب  امروز ك  در محتوا  اعالمي  هماره نيم ديده مي

اممللي تحت تأثير پارادايم تواع  پايدار بوده اات. اگر ها  بيحنمد مجامع و اازمان

و پس از من ك  يکي از  ٢٨٨٨وا  برنام  عمل جهاني برا  جوانان تا اال ب  محت

توان ارتباط اممللي در حوزه جوانان بوده اات درت شود ميمهمتريح ااناد بيح

امذكر با ده اومويت مندرج در ايح برنام  عمل را ياطت. در مؤمف  طوق 11مفهومي بيح 

ها برا  هر يک ذكر شده و تکاميف دومت دار ذيلايح برنام  جهاني ده حوزه اومويت

 1٧ها تصري  شده اات.از ايح حوزه

 -5محيط زيست  -6بهداشت  -5گرانگي و طقر  -8اشترال  -٢مموزش  -1

 -1٨دتتران و زنان جوان  -2اورات طراغت  -٠بمهکار  نوجوانان  -٧مواد مخدر 

 ااز .مشاركت كامل و مؤثر در حيات اجتماعي و تصميم

 11توان ب  وجوه اشتراك ايح ده اومويت با قايس  ااده و اجمامي ميدر يک م

هايي همنون مشاركت، مموزش، محيط زيست و زنان امذكر پي برد. حوزهمؤمف  طوق

اممللي مربوط ب  جوانان در يي ا  ك  مشترك اات در بسيار  از ديگر ااناد بيح

 ده  اتير مورد توج  بوده اات.

كم تود را بر ا  مؤمف  تواع  انساني، مشاركت و حکمراني در ايح تحقيق ما تمر

تر تواع  پايدار رابل دهيم ك  هر ا  در ذيل مفهوم كالنمحلي مطلوب ررار مي

ها  موجود برا  ايح ا  توان پيوند و رابط  معنادار  بيح نظري تعريف بوده و مي

ا جوانان نيم نقط  مشتركي مؤمف  در ذيل پارادايم تواع  پايدار برررار كرد. از نظر م

اات ك  در محل تالري ايح ا  مؤمف  ررار دارد و هم ب  عنوان گروه هدف و هم ب  

عنوان عامالن مؤثر برا  تحقق ايح ا  مؤمف  و ب  تبع من تحقق تواع  پايدار مطرح 

                                                                                                     
  يلمللي يز تش یهاو ری يلملل  علل و ينگیزه سازمانج ينان ير نظام ری اطوتي، جعفر،  1٧

-1٠٧، صص 18٠٢، تهران، دبيرتان  مجمع ملي جوانان، 1990ت ج  ر  مسئل  ج ينان ير يه  
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  ها  اا  بيح هر يک از مؤمف هستند. در عيح حال، در هم تنيدگي و ارتباط شبک 

ها  ديگر  نيم وجود دارند ك  در نقاط حدود ب  حوزه جوانان نيست و حوزهگان  م

ا هگيرند ك  امبت  ايح حوزهمشترك حاصل از تالري دواير ايح ا  مؤمف  ررار مي

مموزش،  كودكان، موضوع تاص تحقيق ما نيستند. موضوعاتي همنون زنان،

 شهروند  و محيط زيست پايدار.

اع  انساني امروزه مورد وطاق تمامي انديشمندان و ا  همنون تواما مؤمف 

ها و نهادها  اممللي مرتبط و چ  در اازمانها  بيحريمان تواع  چ  در اازمانبرنام 

ريم تواع  در كشورها  مختلف ررار دارد و اجماع متخصصان و مسئول و برنام 

ارعاً نيل ب  تواع  و ريمان تواع  پايدار بر توج  جد  ب  تواع  انساني برا برنام 

پايدار تعلق گرطت  اات. در تواع  پايدار، انسان محور تواع  و مستحق بهداشت، 

شود و ايح مفهوم دريقاً در زندگي اازنده و در هماهنگي با يبيعت معرطي مي

تواع   "بعد انساني"نخستيح اصل اعالمي  ريو انعکاس پيدا كرده اات. بايد اطمود ك  

مند  از نتايج تواع  را رائل شود ك  برا  انسان حق بهرهالص  نميصرطاً در ايح ت

-اميتها هستند ك  با طعهاات. چون ايح انسانتر از ايحباشيم، بلک  مسئل  بسيار مهم

ها  گسترده و همننيح با تالش يارت طراا، جامع  توي  را در مسير ها و حركت

تي هيچ گون  حرك "عمم ملي"ون ايح برند و بداجتماعي ب  پي  مي -تواع  ارتصاد 

  ها ب  جا  اينک  در حاشي  تواعپذير نخواهد بود. بنابرايح، انساندر ايح مسير امکان

و ب  مثاب  ابمار و وايل  من ررار گيرند، هدف و موضوع اصلي تواع  تواهند بود و ب  

ا نيان يصورت وارعيت زنده تلقي تواهند شد ك  مصدر طعل و عمل هستند ن  رربا

اند. در يک جمل ، تواع  را ا  ك  تود من را راه انداتت پناه طرايند تواع بردگان بي

تلقي  "انيا  انسمسئل "ا  ارتصاد  يا تکنوموژيک بدانيم بايد ربل از اينک  مسئل 

 1٠كنيم.

در تصوص مؤمف  مشاركت نيم بايد اذعان كرد ك  مشاركت ابعاد اجتماعي، 
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گير  در ارنوشت معطوف و ايااي را ك  عموماً ب  اصل تصميمطرهنگي، ارتصاد  

ر و تشود. با ايح حال، از ميان ابعاد مذكور منن  پيوند مستحکمگردند شامل ميمي

  مد نظر ما دارد ارتباط معنادارتر  با حکمراني محلي مطلوب  يعني ديگر مؤمف 

ها در اط  يک تصميمهمانا مشاركت از نوع ايااي من اات. موضوع مشاركت در 

  اجامع  مربوط ب  مشاركت ايااي اات ك  يکي از اهداف ذاتاً مطلوب و نيم وايل 

برا  رايدن ب  ااير اهداف اات. ايح نوع از مشاركت باعث پاادار  از مزاد ، ترويج 

عدامت و تشويق ثبات اات. ب  تعبير دنيس گومت، مشاركت صدا  تعييح كننده 

حامي  در گيرند،يماً با تصميمات ايااي تحت تأثير ررار ميمردمي اات ك  مستق

پذير  رو  معکوس اک  مشاركت اات. مردم منايق و كشورها  طقير ك  مايب

 ها  تارجي ايجادپذير  كمتر  در مقابل تصميماتي ك  ضرب برا  ايح ك  مايب

مگاهان   حضوركنند داشت  باشند بايد مشاركت بيشتر  داشت  باشند. در هر حال، مي

ها  اتير، ب  عنوان يکي اجتماعي و طرهنگي ب  ويژه در اال مردم در صحن  ايااي،

ها  اصلي تواع  پايدار مورد تأكيد ررار گرطت  اات. در جوامع دموكراتيک، از شاتص 

امقاعده پااخي ب  تواات مردم اات و در ايح شرايط اات ك  اياات عمومي علي

ها و موازم پايدار  يک روند رانونمند و با ثبات ب  ضرورتهشيار  عمومي و درك 

گيرد. يونسکو يي گمارشي برا  ررن بيست و يکم تواع  پايدار را تود مي

گذار از عضويت طردگرايان  در جامع  ب  مشاركت دموكراتيک مردم در "مستلمم

دهايي كاركرتلقي كرده اات. بر ايح اااس، تواع  پايدار، بدون برتوردار  از  "صحن 

در جهت تعميق مشاركت دموكراتيک دات ياطتني نخواهد بود. جان برومح در كتاب 

معضالت زيست محيطي جهان و ب  ويژه جهان اوم را در بحران  "تواع  مردمي"

كند. او بر ايح اعتقاد اات ك  بحران مردم جستجو مي "مشاركت ايااي"مربوط ب  

لي نخواهد داشت. او با ايح مقدم  نتيج  نخست بدون توج  ب  بحران دوم راه ح

 12امقاعده اصوالً ايااي اات.گيرد پايدار  و بسط من عليمي

                                                                                                     
 1٢1ارجمند اياه پوش، پيشيح، صنوابخ  و  12
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دول

 ت

بخش  جامعه مدني

 خصوصي

اما اگر بخواهيم مشاركت را در كلي  ابعاد من اعم از ايااي، ارتصاد ، اجتماعي 

و طرهنگي تبييح كنيم و مدمي را برا  مشاركت كامل و هم  جانب  شهروندان در 

 تواندمان ياطت ، نهادين  و هدطمند ارائ  كنيم شکل زير ميچارچوب مشاركت ااز

 .بيانگر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شود، هم در اطگان  ميدومت و ب  تعبير بهتر حکومت در برگيرنده روا  ا 

ها( و ب  يور ملي و هم در اط  محلي، شامل حکومت محلي )شوراها و شهردار 

شود. بعد مشاركت ايااي در ها  كشور  و مشگر  را شامل ميتمامي داتگاه كل

 ها  مردم نهاد،تر اات. جامع  مدني نيم شامل اازمانحوزه حکومت پررنگ

ا  و تخصصي ها  حرط مؤاسات دانشگاهي و پژوهشي، مطبوعات و جرايد، و انجمح

اما در ايح چارچوب بعد  شود.ها و مجامع مذهبي و حتي احماب ايااي ميو هيئت

  هاها و بنگاهتر اات. بخ  تصوصي نيم شامل شركتمشاركت اجتماعي پررنگ

ها  صنفي و تجار ، اتاق بازرگاني، و ارتصاد  اعم از ترد، متواط و كالن، اتحادي 

شود ك  تحقق بخ  مشاركت در بعد ارتصاد  من ها  چندمليتي ميحتي شركت

امذكر د در رامب ايح مدل در هر ا  رلمرو يا حوزه طوقتواناات. يک شهروند مي

 ها  ملي و محلي نق  مؤثر  داشت  باشد.گير مشاركت داشت  باشد و در تصميم

اما در تصوص مؤمف  اوم  يعني حکمراني محلي مطلوب ك  يکي از مهمتريح 



 
 نق  جوانان در تحقق حکومت محلي كارممد در ايران

 

 

152 

 

ؤمف  م ها  تواع  پايدار اات بايد اذعان داشت ك  همپوشي رابل توجهي با دومؤمف 

ديگر  يعني تواع  انساني و مشاركت دارد. اگر ب  مشخص  اصلي حکمراني محلي 

ي گير  بيح بازيگران مختلف محلمطلوب ك  همانا تمركمزدايي و توزيع ردرت تصميم

ها  من را مورد برراي ررار دهيم و ب  يور كل شهروندان اات توج  كنيم و بايست 

ريم. بر با دو مترير مشاركت و تواع  انساني پي ميب  وجود ارتباط مستقيم ايح متري

بديح معنا ك  هر چ  تمركمزدايي بيشتر شود مشاركت و تواع  انساني شهروندان 

 گذار  بيشتر يابد. ب  هميح نحو، هر چ  بر مقوم  مشاركت ارماي نيم ارتقاء مي

انساني و شود و ااتعداد شهروندان برا  مشاركت جويي را اطماي  دهيم، تواع  

م رود. ارتقا  تواع  انساني نيااتعداد برا  تمركمزدايي ادار  و ايااي نيم باال مي

( ب  عنوان يکي از 1228برد. پانتام )ااتعداد مشاركت و تمركمزدايي را باال مي

اازد ك  اگر تمركمزدايي در پيشگامان يرح ارماي  انساني ايح اؤال را مطرح مي

توان با تريير در نوع حکمروايي ب  تأثيرگذار اات، ميا مياطماي  ارماي  انساني 

پيشرطت تواع  انساني كمک نمود؟ مطامع  و  در ايتاميا ب  عنوان يک شاهد در نظر 

دهي ايستم حکومت محلي در ايح كشور گرطت  شد. پانتام نشان داد ك  اازمان

از من  ديد ك  تا ربلباعث اطماي  ارماي  انساني و در نتيج  باعث تواع  منايقي گر

( نيم ايح نظر را تأييد 1225( و ااکاچپول )1225شدند. ايوانم )تواع  نياطت  تلقي مي

دهي كنند ك  تمركمزدايي از حکومت مركم  باعث شکلنموده و چنيح مطرح مي

ارماي  انساني گرديده و واگذار  اتتيارات در اطوح اطقي و عمود  جامع ، 

تر  را برا  كند و ضمح منک  محيط مناابا تقويت ميحکمروايي دموكراتيک ر

 اازد، موجب تضميح بقا  حکومت نيم تواهد گرديد.تواع  انسان محور طراهم مي

اوزياك نيم معتقد اات ك  زماني رابط  دومت و شهروندان در يک نظام ايااي 

ا  عدم هگيرد ك  حکومت مركم  با اتخاذ ايااتدر مسير تعامي و پيشرطت ررار مي

تمركم عمود ، ردرت ايااي و ادار  را ب  اطوح ااتاني، شهر  و رواتايي انتقال 

ها  تمركمزدايي اطقي بتواند دهد و ب  موازات واگذار  ردرت ب  ديگران، با اياات

ها  غيردومتي اازمان ياطت  ااتفاده كند. راامت از مشاركت بخ  تصوصي و تشکل
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 ها ودايم حکمراني مطلوب، پرداتتح ب  تط مشيو مسئوميت دومت مركم  در پارا

ها  كالن كشور و تعامل با جامع  جهاني اات. دومت مناطع ملي، هدايت اياات

 ها  حاكميت طرصتها، اتتيارات و وظايف در تمامي بخ مركم  با توزيع مسئوميت

ر ايابد تا ب  مناطع ملي، بهبود اياات تارجي و جهاني شدن بپردازد. كاه  بمي

ااز ، انحصارزدايي، ها  تصوصيگر  دومت با اجرا  ايااتوظايف تصد 

پذير اات. با اطماي  گذار  بخ  تصوصي امکانزدايي، و حمايت از ارماي مقررات

توان بخ  ديگر  ها  رواتايي ميصالحيت مقامات ااتاني، مديران شهر  و بخ 

مركم  را ب  ديگران انتقال  گر  دومتها و وظايف حاكميتي و تصد از مسئوميت

تواند از ظرطيت داد و دومت با توزيع منااب ردرت و تمركمزدايي اطقي و عمود  مي

ها  تواع  ارتصاد ، ها  تصوصي، نهادها  مدني و مردمي در اجرا  برنام شركت

  ٢٨ا  و محلي ااتفاده كند.اجتماعي و ايااي در تمامي اطوح ملي، منطق 

 ها  مديران وشهروندان و مقامات حکومت محلي، تريير نق بازمطريني روابط 

ها  دومتي، تصوصي و جامع  مدني در عرص  ملي، پذيرش چارچوب همکار  بخ 

انتقال ردرت ب  ديگران و تسهيل مشاركت عمومي از اممامات اومي  حركت در مسير 

هايي را حکمراني مطلوب هستند. ماهود و ديو  برا  حکمراني محلي مطلوب مؤمف 

 كنند ك  عبارتند از:يرح مي

وظايف و اتتيارات مقامات محلي ب  يور رامي و رانوني از وظايف دومت 

گردد و مسئوميت ارائ  ييف زياد  از تدمات محلي ب  منها واگذار مركم  تفکيک مي

گردد )از ربيل مموزش و پرورش، تدمات بهداشتي، تواع  اجتماعي، امور حمل مي

 . . (.و نقل و . 

توانند با تعييح مقامات محلي، نظام مامي  عمومي و بودج  محلي دارند و مي

 ها  محلي درممدزايي كنند.عوارض و ماميات

مقامات محلي در جذب و ااتخدام نيرو  انساني تود از اتتيارات كاطي 

 برتوردارند.

                                                                                                     
 1٢5نوابخ ، و ارجمند اياه پوش، پيشيح، ص ٢٨ 
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مقامات محلي در جذب و نظارت شوراها  منتخب مردم وظايفشان را انجام 

 دهند.مي

مديران و مقامات وابست  ب  دومت مركم  در ااتان و در حوزه محلي نق  

 كنند.ا  و ارپراتي را ايفا ميمشاوره

دانيم ك  از در ايح تحقيق ما جوانان را از يک او گروه هدف تواع  پايدار مي

ها  ا  گان  تواع  انساني، مشاركت و حکمراني محلي مطلوب مورد يريق مؤمف 

انيم دگيرند و از او  ديگر عامالن تواع  پايدار ميريمان تواع  ررار ميتوج  برنام 

ك  از يريق ا  حوزه يا رلمرو جامع  مدني، حکومت و بخ  تصوصي در تحقق 

كنند. اگر بخواهيم مدمي برا  مطريني نموده و اهم تود را ايفا ميتواع  پايدار نق 

كت ها  ا  گان  تواع  انساني، مشارپايدار و مؤمف تبييح ارتباط مفهومي بيح تواع  

و حکمراني محلي مطلوب و موضوع محور  ايح تحقيق  يعني جوانان ارائ  كرده 

 تواند بيانگر باشد.باشيم شکل زير مي
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شود، ارتباط بيح تواع  پايدار و هر همان يور ك  در شکل طوق مشاهده مي

ها  ا  ها  ا  گان  از نوع عموم و تصوص مطلق و ارتباط بيح مؤمف يک از مؤمف 

گان  از نوع عموم و تصوص مح وج  اات و جوانان در ايح ارتباط وج  مشترك 

-نفعان تواع  پايدار و هم ب  عنوان ذ ب  عنوان ذ تمامي منهاات. مذا جوانان هم 

ريمان تواع  ررار گيرند. شواهد و ااناد و اهمان من بايد مورد توج  جد  برنام 

دهد ك  ايح توج  از او  ايالعات و مطامعات انجام شده در حوزه جوانان نشان مي

ك  مجمع  1226اال اممللي در حد رابل توجهي انجام شده اات. از ها  بيحاازمان

برنام  عمل جهاني برا   "تحت عنوان  ٠1/6٨عمومي ملل متحد رطعنام  شماره

دار را برا  توج  را تصويب كرد و ده حوزه اومويت "و پس از من ٢٨٨٨جوانان تا اال 

اممللي مشخص كرد، ايح مجمع هر اام  يک ها  بيحها و اازماناز او  دومت

-را ب  تصويب مي "ها  مربوط ب  جوانانها و برنام اياات"رطعنام  تحت عنوان 

ها مشاركت جوانان در تواع  هاات. در ايح رطعنام رااند و مخايب اصلي من دومت

عم از ا -گير تر و مؤثرتر منها در طرايند تصميمو مموم بسترااز  برا  حضور طعال

وع محور  و وج  موض -امملليا  و بيحگير  در اطوح محلي، ملي، منطق تصميم

 مشترك اات.

 

 وضعیت  ك مت محلي ير يیسين .2

 ها وضعیت سیاست .1.2

ك  در جريان برگمار  هماي  مديريت محلي و شوراها، دبير  18٠٧از اال 

 ها  كلي نظام درنويس ايااتمجمع تشخيص مصلحت نظام، تبر از تدويح پي 

داده بودند تا كنون  -ظم رهبر بنا ب  توصي  مقام مع -حوزه مديريت محلي و شوراها

-ها مماده شده اات. در حامت توشبينان  مينويس ايح اياات( طقط پي 1828)

ها در هميح اال پس از تصويب در مجمع ب  بيني كرد ك  ايح ايااتتوان پي 

ها  كلي تصويب مقام معظم رهبر  رايده و ابال  شود. در عيح حال، از اياات

م ها  كلي نظاشود ايااتب  حکومت محلي كارممد مربوط ميابالغي ك  تا حدود  
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از او  مقام معظم رهبر  ابال  شد.  18٠2ادار  در كشور اات ك  در ارديبهشت 

گان  و نيروها  مسل  و مسئوالن ها رؤاا  روا  ا هرچند مخايبان ايح اياات

-وااط  بر اازمانامنهادها  غيردومتي بودند، اما اثرات من ب  يور غيرمستقيم و مع

 ها ازجمل ها  شهر  غير رابل انکار اات. برتي از ايح ايااتها  محلي و مديريت

ها  ا  گان  تواع  انساني، مشاركت و حکمراني محلي مطلوب موارد ذيل با مؤمف 

 ارتباط دارند:

ها  ااالمي و كرامت ااز  طرهنگ اازماني مبتني بر ارزشنهادين  -1». . . 

عدامت محور  در جذب،  -٢ها  انساني و اجتماعي. ارج نهادن ب  ارماي  انساني و

ها  گمين  بهبود معيارها و روزممد  روش -8تداوم تدمات و ارتقا  منابع انساني 

منابع انساني ب  منظور جذب نيرو  انساني توانمند، متعهد و شايست  و پرهيم از تنگ 

گرايي و شايست  ااالر  دان  -5ا  ا  و غيرحرط ها  اليق ها و نگرشنظر 

ايجاد زمين  رشد معنو  منابع  -6مبتني بر اتالق ااالمي در نصب و ارتقا  مديران 

ااز ، چابک -1٨ها  منان. انساني و بهساز  و ارتقا  اط  دان ، تخصص و مهارت

-ااز  و منطقي ااتتح تشکيالت نظام ادار  در جهت تحقق اهداف چشممتنااب

پذير  و عدم تمركم ادار  و اازماني با رويکرد اطماي  اثربخشي، انعطاف -11انداز 

توج  ب  اثربخشي و كارميي در طرايندها و  -1٢ارعت و كيفيت تدمات كشور  

بنيان دان  -15ها  ادار  ب  منظور تسريع و تسهيل در ارائ  تدمات كشور  روش

ت ااز  ايالعايت دان  و يکپارچ كردن نظام ادار  از يريق ب  كارگير  اصول مدير

 ها  ااالمي.با ابتناء بر ارزش

جوانان از جمل  منابع انساني پيشرو بوده و بامنسب  از ااتعداد بااليي برا  

تواع  انساني هرچ  بيشتر برتوردارند و ب  تعبير امام صادق )ع( برا  انجام كارها  

علي )ع( از تيم  ذهح و ارعت  تر از ديگران هستند و ب  تعبير امامتير شتابان

ها  محلي از نيروها  اگر حکومت مركم  و يا حکومت ٢1حدس بيشتر  برتوردارند.

                                                                                                     
چاپ هفتم، اازمان  ،مهد  مهريم  ترجم  ،نام  ج ين كمت ،حمد  ر  شهر ، محمدم  -٢1

 ٢٠5، ص 18٠٠، چاپ و نشر دارامحديث
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توان ب  تحقق ها  روز ااتفاده كنند ميجوان تحصيلکرده و مجهم ب  دان  و مهارت

، ها ب  تحقق ا  مؤمف  تواع  انسانيامذكر اميدوارتر بود. ايح ايااتها  طوقاياات

انداز ك  همانا تواع  ركت و حکومت محلي كمک نموده و بامتبع ب  تحقق چشممشا

ي شود. چگونگايراني در كشور را هدف گرطت  اات منجر مي-پايدار با امگو  ااالمي

گير  و ااتفاده از جوانان برا  تحقق حکومت محلي كارممد در مبحث نتيج 

 پيشنهادها مورده تواهد شد.

 

 و مقسريت وضعیت ق ينی   .2.2

ا  از روانيح و مقررات در ايح حوزه وجود دارد ك  در شرايط كنوني مجموع 

 ها نشأت گرطت  از ماهيت جمهور  ااالمي اات. امام تميني )ره( با امتمام ب  مرمان

ا  ب  شورا  انقالب چنيح طرمودند: در نام  186٠انقالب ااالمي ك  همان اوايل اال 

مردم در ايران و حاكميت مردم بر ارنوشت توي  ك   در جهت ااتقرار حکومت»

-درنگ ب  تهي  مييحدانم ك  بيها  نظام جمهور  ااالمي اات، الزم مياز ضرورت

نام  اجرايي شوراها برا  اداره امور محلي شهر و رواتا در اراار ايران اردام و پس 

متعارب  ٢٢«.جرا درمورداز تصويب ب  دومت ابال  نماييد تا دومت بالطاصل  ب  مرحل  ا

طرمان امام ايح رويکرد و نگاه ايشان ب  حکمراني ك  شوراها  شهر و رواتا را برا  

دانند رانون ا  از اعمال حاكميت مردم بر ارنوشت تودشان مياداره امور محلي جلوه

ااااي جمهور  ااالمي ايران تنظيم و در رامب اصومي حاكميت مردم و مشاركت 

کمراني و مديريت ب  راميت شناتت و زمين  را برا  تدويح و تصويب منان را در ح

 روانيح و مقررات در حوزه حکومت محلي طراهم ااتت.

 1٨5، و 1٨6، 1٨8، 1٨٢، 1٨1، 1٨٨، ٧، 5: اصول قان ن يساسي .1.2.2

اند. بر اااس اصل صدم برا  پيشبرد رانون ااااي در ارتباط با شوراها وضع شده

ا  اجتماعي، ارتصاد ، عمراني، بهداشتي، طرهنگي، مموزشي، و ااير هاريع برنام 

امور رطاهي از يريق همکار  مردم با توج  ب  مقتضيات محلي، اداره امور هر رواتا، 

                                                                                                     
 15٧، ص: ٧، جنورصحيف   -٢٢
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بخ ، شهر، شهراتان يا ااتان با نظارت شورايي ب  نام شورا  ده، بخ ، شهر، 

-م همان محل انتخاب ميگيرد ك  اعضا  من را مردشهراتان يا ااتان صورت مي

ها بيان حدود اتتيارات و وظايف شورا  عامي ااتان 1٨٢و  1٨1كنند. در اصول 

هايي برا  ارائ  ب  مجلس شورا  شده ك  يکي از اتتيارات مهم ايح شورا تهي  يرح

، ااتانداران، طرمانداران، بخشداران و ااير مقامات 1٨8ااالمي اات. بر اااس اصل 

، 1٨6اتتيارات شوراها ملمم ب  رعايت تصميمات منها هستند. اصل  كشور  در حدود

بر مموم عدم مرايرت تصميمات شوراها با موازيح ااالم و روانيح كشور تصري  دارد و 

اشان در تصوص چگونگي انحالل شوراها در موارد انحراف از وظايف رانوني 1٨5اصل 

 اات.

مبهم اات و دو ابهام ااتتار  و اموصف اصول رانون ااااي درباره شوراها مع

  ٢8رود.صالحيتي دارد ك  از موانع حقوري عدم تمركم در ايران ب  شمار مي

روانيح عاد  مربوط ب  شوراها  ااالمي كشور  از  ق ينی  عايو . 2.2.2

چنديح بار مورد بازنگر  ررار گرطت  و ترييرات نيم حاكي از  18٠5تا  186٠اال 

ها  مسئوالن مرتبط در دومت و نيم مجلس شورا  ااالمي اهتنوع رويکردها و ديدگ

. بيني شده ااتبوده اات. ب  يور كلي، در روانيح عاد  مرتبط دو نوع شورا پي 

نخست شوراها  پاي  شامل شورا  رواتا و شهر و دوم شوراها  طرادات شامل 

 ها.شوراها  بخ ، شهراتان، ااتان و شورا  عامي ااتان

اتتيارات و وظايف شوراها  پاي ، رانونگذار ا  وظيف  عمده  در مورد حدود

وظيف   -8گذار  و وظيف  مقررات -٢وظيف  نظارتي  -1برا  منان تعييح كرده اات: 

مشاركتي و اجرايي. در بخ  وظيف  نظارتي شوراها ارداماتي از ربيل نظارت بر حسح 

ررات مربوط ب  محيط اجرا  تصميمات و مصوبات شورا، نظارت بر حسح اجرا  مق

ها، نظارت بر حسح اداره و حفظ ارماي  و زيست، منابع يبيعي، مراتع و جنگل

                                                                                                     
، مجلس وپووهش، «عدم تمركم ادار  در ايران: نگاهي انتقاد  ب  شوراها»مرايي يوق، مسلم،  ٢8

 1٢٧، ص 18٠5، تابستان  65اال چهاردهم، شماره 
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ها و برراي ها  شهردار  و نظارت بر حسح جريان دعاو  مربوط ب  شهردار دارايي

ها  و شناتت كمبودها و نيازها  اجتماعي، طرهنگي، بهداشتي و ااير نيازمند 

ها  منااب ب  مسئوميح اجرايي نيم از جمل  وظايف راه حلها و عمومي و تهي  يرح

نظارتي منهاات. در بخ  وظايف مشاركتي و اجرايي، همکار  با نهادها و مؤاسات 

متعدد دومتي و عمومي ب  منظور پيشرطت امور رواتا و شهر جمء تکاميف شوراها  

ل ردام ب  تشکيبيني شده و از جمل  وظايف اجرايي شورا  شهر ارواتا و شهر پي 

گذار  ها و نهادها  اجتماعي و انتخاب شهردار اات و از جمل  وظايف مقرراتانجمح

ها  پيشنهاد  شهردار  و نر  تدمات شهردار  و كراي  واايل نام من تصويب مييح

باشد. امبت  مشروح وظايف طوق در مواد نقلي  درون شهر  و وضع عوارض شهر مي

تشکيالت، وظايف و انتخاب شوراها  ااالمي كشور و انتخاب رانون  ٧1و  52

ايح اتتيارات  ٢5و اصالحات و امحارات بعد  من ممده اات. 18٧6شهرداران مصوب 

باشد و با توج  ب  ديدگاه جديد شورا  نگهبان ب  يور كلي چندان چشمگير نمي

ااااي با  رانون 1٨٨مبني بر انحصار وظيف  شوراها ب  وظيف  نظارتي يبق اصل 

-مشکل جد  مواج  و از ديگر موانع حقوري عدم تمركم ادار  ايران محسوب مي

  ٢6شود.

 

 ها وضعیت رسنام .3.2

ايح برنام   18٧در اينجا بايد ب  برنام  چهارم تواع  كشور اشاره كرد. در ماده 

ها  دومتي ها  رابل واگذار  داتگاهدومت مکلف شده بود ك  من دات  از تصد 

امور تواع  و عمران شهر و رواتا، را با تصويب هيئت وزيران همراه با منابع مامي در 

ها واگذار كند. اجرا  ايح بند از برنام  با تعلل و ها و دهيار ربط ب  شهردار ذ 

                                                                                                     
ها  محلي ها  رانوني شوراها و مديريتچام »اياهکلي مراد ، يمدانبخ  و صبور  تواه، حميد، ٢5

همایش م یسیت ، مقام  ارائ  شده ب  «هد  15٨5٨در شرايط كنوني و نحوه برون رطت در اطق 

 ٢65، ص 18٠٧، تهران، دبيرتان  مجمع تشخيص مصلحت نظام، محلي و ش ريها
 185-185مرايي يوق، مسلم، همان، صص  ٢6
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ضعف رابل توجهي همراه بود. جامب اات ك  برنام  پنجم تواع  ب  محاظ توج  ب  

تر وارد عمل شده و ها از برنام  چهارم نيم ضعيفها  محلي و شوراارتقا  مديريت

 زدايي داشت  تا تمركمزدايي.بيشتر رويکرد تراكم

 

 

 وضعیت ساختار و منارع . 4.2

غم رااتتار حاكم بر حکومت ما هنوز نسبتاً از نوع بسيط متمركم اات و علي

 وتشکيل شوراها  محلي ب  علت ضعف نظام عدم تمركم ادار ، تقسيم كار ملي 

محلي ب  يور  ك  تحقق بخ  حکومت محلي كارممد باشد صورت نگرطت  اات. در 

ها و امور اجرايي از او  دومت مركم  شرايط حاضر و در ايح ااتتار عمده تصد 

انداز اطق شود. بنا ب  اظهارات شهردار تهران، برا  تحقق چشميراحي و اجرا مي

متمركم حركت كنيم و سيط نيم هد. ش. بايد ب  او  ااتتار حکومتي ب 15٨5٨

متمركم امور ها  محلي شوند. در ايح ااتتار نيم ها بايد محور حکومتشهردار 

گر  ك  از جنس حاكميتي گر  را بايد از هم جدا كرد. امور توميگر  و توميتصد 

ريم  را گر  و از جنس برنام اات در اتتيار دومت مركم  گذاشت و امور تصد 

ها  محلي واگذار كرد. ايح واگذار  نيم بايد ذاتي باشد ن  تفويضي، حکومتبايد ب  

زيرا ورتي تفويض شد با اليق  هر مدمي امکان ترييرپذير  من وجود دارد. امروزه با 

ند كتريير يک پست مديريتي تمام من ايستم تا اطوح ترد تريير و تحول پيدا مي

داگان ، بخ  عمده من اشکال ااتتار  رغم پذيرطتح اصل االيق مديريتي جك  علي

 ها و روانيح ب  جايياات. تا تريير رويکرد اتفاق نيفتد، هينکدام از مواي  و يرح

نخواهد رايد. امروز تن  بيح شورا و شهردار  و نيم تن  در مجموع  مديريت 

ها  الزم در ايح زمين  و نيم وجود و حاكميت شهر  ب  دميل طقدان وجود ظرطيت

ع رويکردها  متفاوتي اات ك  در اط  كشور و در اطوح مختلف اجرايي و انوا

رانونگذار  وجود دارد ك  در مرحل  اجرا و عملياتي شدن من منجر ب  بروز تنارض و 



 
 1825 پاييم و زمستان/ دوازدهمدوطصلنام  حقوق ااااي/ اال 

 

 

16٠ 

 

 ٢5شود.تضادها  مشکار مي

ا  و انساني در حوزه توزيع و مديريت بر منابع ك  شامل منابع مامي و بودج 

وجود دارد  يعني نظام حکومتي بسيط متمركم موجب شود هميح مسئل  نيم مي

شود ك  مداتل  و محوريت دومت مركم  در نظام مامي و مديريت بر منابع انساني مي

ها  شهر  و محلي ااتمرار يابد ك  ايح مداتل  معموالً با مقتضيات و مديريت

ابع   منتواند جذب كننده بهين  برانيازها  محلي متنااب و هماهنگ نيست و نمي

 مامي و انساني محل شود.

 ين يز مطل ب رسيو  ك مت محلي يارآم چشم .3

انداز مطلوب برا  حکومت محلي كارممد الزم اات برا  تبييح يک چشم

هايي همنون رانون ااااي، ها  ديگر وارعيتگذشت  از توج  ب  بهتريح تجارب ملت

ها  كلي نظام د.ش. و ايااته 15٨5انداز جمهور  ااالمي ايران در اطق اند چشم

 ها  مرتبط را مد نظر ررار داد..در حوزه

 

ين يز يرق هاو یک  ك مت محلي يارآم  ورق سن  چشمویوگي. 1.3

 ها.ش. 1404

هد.ش. در وارع برنام  بلند مدت كشور  15٨5انداز اطق از منجا ك  اند چشم

د نيم بنا ب  چارچوب برا  نيل ب  تواع  پايدار اات و تحقق حکومت محلي كارمم

ها  نيل ب  تواع  پايدار اات، بايد حركت ب  او  نظر  ايح تحقيق يکي از مؤمف 

هد.ش.  15٨5انداز كارممدتر ااتتح حکومت محلي را كامالً منطبق با اهداف چشم

انداز ممده اات بسيار كلي اات و نهايتاً حکومت محلي دانست. منن  در اند چشم

توان از من ااتنباط كرد. حال اينک  حکومت محلي كارممد در رامب يک كارممد را مي

ادار  بسيط متمركم حاصل شود و يا بسيط نيم  متمركم و يا  -ااتتار نظام ايااي

                                                                                                     
، تهران، دبيرتان  "و شوراهااخنراني ارائ  شده در هماي  مديريت محلي "راميباف، محمد بارر،  -٢5

 51، ص 18٠٧مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
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نداز اا  اات ك  از محتوا  اند چشمنظام من مركب باشد و اااااً بسيط نباشد نکت 

ا  هها  كلي نظام در حوزهو ايااترابل ااتنباط نيست. مذا بايد ب  رانون ااااي 

انداز را مغاز كرد. مختلف توج  شود و اپس حركت ب  او  تحقق اهداف چشم

نا را انداز بايد بها  حکومت محلي كارممد وطق اند چشمبنابرايح، در ترايم ويژگي

ع، متمركم گذاشت. در واربر پذيرش يک دومت بسيط پينيده متمركم و نهايتاً نيم 

ي همنون طرانس  ك  زماني بسيط متمركم بود و ب  تدريج با وضع روانيني امگوي

ب  او  عدم تمركم بيشتر  ٢٨٨5ها و مسئوميت محلي در اال همنون رانون مزاد 

حركت كرده و توطيقاتي را ب  دات مورده اات. در ايح رانون برتي از اتتيارات در 

ي انتقال داده شده اات. ايح رانون ها و مجامع محلزمين  تواع  ارتصاد  ب  اازمان

ها  ها و اتتياراتي را برا  اطوح مختلف اازمانها  مختلف مأموريتدر زمين 

شود: ايجاد يک هايي از من شامل موارد ذيل مياازد ك  نمون محلي مشخص مي

دطتر گردشگر  برا  بامندگي صنعت گردشگر  شهر با كمک شورا  شهر  يراحي 

ا  تواط منايق متشکل از چند ااتان  اتتيار ها  حرط برا  مموزشريم  و برنام 

ها  مختلف محلي )در اطوح مختلف(  اازماندهي در زمين  راهدار  ب  اازمان

ها  توزيع صالحيت در زمين  حمل و نقل در منطق  پاريس بمرگ  تعييح شيوه

ت و بهداشت و اردامات اجتماعي برا  حمايت رضايي از جوانان، مسکح ارزان ريم

درمان  بخشي از تدمات مموزشي  و بخشي از مسئوميت مربوط ب  ميراث طرهنگي، 

مموزش هنر  و ورزش. همننيح، رانون مذكور ب  تعييح وظايف و نحوه اازماندهي 

ا  دومت با نمايندگي ااتاندار و چگونگي اعمال كنترل بر رانوني بودن عملکرد منطق 

ها و ها و اتتيارات كمونصالح پرداتت  و صالحيت مقامات محلي تواط محاكم ذ

 ٢٧شهرداران منها را مشخص نموده اات.

ها  مرتبط با ايم شامل برتي از ويژگيمورده ٢موارد  ك  در جدول شماره 

                                                                                                     
زدايي تا تمركم زدايي و طدراميسم، تهران، مركم شمس، عبدامحميد، حاكميت محلي  از تراكم -٢٧

 15٨-151، صص 182٨مموزش مديريت دومتي رياات جمهور ، 
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ها  جامع  ايراني در اند يک حکومت محلي كارممد اات ك  متنااب با ويژگي

 تنظيم شده اات:ها  جهاني انداز و با نگاه ب  شاتصچشم

 هاو یک  ك مت محلي يارآم  ( رسخي يز ویوگي2ج و  

ف
يی
ر

 

ویوگي جامع  يیسيني ير يرق 

 ها.ش. 14040

هاو یک  ك مت رسخي يز ویوگي

 محلي يارآم 

1 

ياطت  متنااب با تواع 

مقتضيات طرهنگي، 

جرراطيايي و تاريخي تود و 

متکي بر اصول اتالري و 

انقالبي ها  ااالمي و ارزش

ااالر  با تأكيد بر مردم

ديني، عدامت اجتماعي، 

ها  مشروع، حفظ مزاد 

ها و كرامت و حقوق انسان

مند از امنيت اجتماعي و بهره

 رضايي.

بسترااز مشاركت مردم در -1

انتخابات شوراها  محلي )طرايند 

مشوق مشاركت مردم  -٢رانونگذار ( 

در اجرا  مصوبات شوراها در رامب 

ت بخ  تصوصي )طرايند مؤاسا

تسهيلگر مشاركت مؤثر مردم  -8اجرا( 

-در اعمال نظارت بر عملکرد اازمان

 -5ها  شهر  ها  محلي و مديريت

ملتمم ب  مماي  ارزميح و تواع  

ها و متکي بر ظرطيت -6طضايي 

ااتعدادها  محلي در طرايند تواع  

ريم برا  شهرااز  و برنام  -5محل 

اااس امگو  تواع  رواتايي بر 

تالشگر  -٧ايراني پيشرطت –ااالمي 

در پيشگير  از وروع اتتالف و جرم 

 -٠با هميار  مردم و بوميان محل.

كننده با روه رضائي  برا  تقويت تعامل

شوراها  حل اتتالف با اتکا بر 

 ها  محلي.ظرطيت
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٢ 

برتوردار از دان  پيشرطت ، 

توانا در توميد علم و طناور  و 

اهم برتر منابع متکي بر 

انساني و ارماي  اجتماعي در 

 توميد ملي.

گير  از نخبگان و ملمم ب  بهره-1

متفکران محلي برا  توميد و اجرا  

تسهيلگر  -٢ها  تواع  محل يرح

برا  توميد  محور شدن و دانايي 

محور شدن رواتاها متنااب با 

ملتمم ب   -8تحوالت ارتصاد ملي.

ها  برنام انداز محلي و تدويح چشم

تواع  محلي پنج اام  متنااب با 

ها  پنج اام  انداز و برنام اند چشم

ترويج كننده مسئوميت  -5تواع  ملي.

 پذير  اجتماعي شهروندان. 

8 

امح، مستقل و مقتدر، با 

اامان دطاعي مبتني بر 

جانب  و بازدارندگي هم 

 پيواتگي مردم و حکومت.

ريم  محلي برا  برنام -1

  وضعيت پداطند غيرعامل در ارتقا

ريم برا  ارتقا  وطاق برنام  - -٢محل

و ارماي  اجتماعي مردم در رااتا  

 تواع  پايدار محلي

5 

برتوردار از االمت، رطاه، 

امنيت غذايي، تأميح 

ها  برابر، اجتماعي، طرصت

توزيع منااب درممد، نهاد 

مستحکم تانواده، ب  دور از 

-هرطقر، طساد و تبعيض و به

 مند از محيط زيست مطلوب.

ها  مامي شفاف يراح نظام -1

محلي ب  منظور اطماي  پااخگويي در 

ربال درممدها و همين  كردها  محل 

ها  داتلي توانا در جذب ارماي  -٢

 -8و تارجي برا  تواع  محلي 

ر گر  دكننده رويکرد تصد تقويت

تأميح نيازها  مردم و اجتناب از 

)تالش برا  مردمي رويکرد حاكميتي 

ملمم ب   -5ماندن حکومت محلي( 
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ها  محلي برتوردار از تدويح برنام 

 پيوات طرهنگي و زيست محيطي.

6 

ر، پذير، ايثارگطعال، مسئوميت

مؤمح، رضايتمند، برتوردار 

از وجدان كار ، انضباط، 

روحي  تعاون و اازگار  

اجتماعي، متعهد ب  انقالب و 

شکوطايي نظام ااالمي و 

 ايران و مفتخر ب  ايراني بودن.

تالشگر در برتوردار  رواتا و -1

ايراني -شهرها از ايما و منظر ااالمي

با تأكيد بر ايثارگر  و تعهد اجتماعي 

مستعد و توانا برا  ارتقا   -٢و محلي 

وطاق و همبستگي بيح مردم محل در 

 عيح تعهد توأمان ب  ااالم و ايران.

5 

جايگاه اول دات ياطت  ب  

ارتصاد ، علمي و طناور  در 

  مايا  اط  منطق 

جنوب غربي )شامل مايا  

ميان ، رفقاز، تاورميان ، و 

كشورها  همساي ( با تأكيد 

اطمار  و توميد بر جنب  نرم

علم، رشد پرشتاب و مستمر 

ارتصاد ، ارتقا نسبي اط  

درممد اران  و رايدن ب  

 اشترال كامل.

در معرطي محل و  تالشگر و مؤثر -1

ها و امتيازات من ب  جهان شايستگي

ارتقا بخ  مشاركت كامل  -٢

ارتصاد  مردم محل از يريق تأكيد بر 

 ها اشترال مومد در انطباق با برنام 

 مماي  ارزميح.

٧ 

بخ  و مؤثر در جهان امهام

-ااالم با تحکيم امگو  مردم

ااالر  ديني، تواع  

كارممد، جامع  اتالري، 

نوانديشي و پويايي طکر  و 

همگرا با حکومت مركم  و حفظ  -1

و السل  مراتب ايااي و انسجام 

ها و ادار  در رااتا  تقويت اياات

برتوردار از  -٢تمركم ها  عدمبرنام 

انضباط مامي و رعايت حفظ امانت در 
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هاو پیش روو تحقق  ك مت محلي يارآم  ير م ينع و چالش .2.3

 يیسين 

وجود دارد  يعني اگر تواهان امذكر ااتلماماتي ها  طوقبرا  رايدن ب  ويژگي

حکومت محلي كارممد هستيم بايد تود را مکلف ب  انجام تدابير و موازم مرتبط با من 

گان  و نيروها  مسل  و نهادها  ها  نظام اعم از روا  ا نموده و از تمامي ظرطيت

توان از كوچکتريح ظرطيت مدني و بخ  تصوصي ااتفاده كنيم. ب  هيچ وج  نمي

برا  ايح مهم غفلت كرد و من را ناديده گرطت. هيچ نهاد  چ  در ااتتار موجود 

ارتباط باشد. حکومت حاكميت و چ  تارج از من وجود ندارد ك  ب  ايح موضوع بي

محلي با محظ  محظ  زندگي شهروندان ارتباط دارد و حضور من و در بسيار  از موارد 

كرد. كارها  بمرگي هم انجام شده توان در زندگي روزمره مشاهده تالء من را مي

ها و اات و يي دو ده  اتير شوراها  ااالمي در رواتاها و شهرها و شهراتان

ها  طعال و پويا  متمايل ب  مديريت يکپارچ  و منسجم  نهادها  ها، شهردار ااتان

مدني مرتبط با مشاركت شهروندان در امور شهر   حضور طعال بخ  تصوصي در 

ها ها  محل ها  شهر  جديد  شورايار ها  عمراني شهر   اازمانرحبسيار  از ي

ها  ملموس كارها  انجام شده در ها از نمون و اراها  محل  و امثال ايح پديده

اجتماعي تأثيرگذار بر 

 ا همگرايي ااالمي و منطق 

بر اااس تعاميم ااالمي و 

ها  امام تميني، انديش 

دارا  تعامل اازنده با جهان 

بر اااس اصول عمت، حکمت 

 و مصلحت.

 -8مصرف بودج  عمومي محل 

ها  حمايت از توميد و اجرا  يرح

محلي مبتکران  برا  تلق منابع مامي 

تعامل طکر  و  -8بيشتر برا  محل 

ها و تجارب با همتاها  تبادل انديش 

تود در ديگر كشورها ب  منظور ارتقا  

انتقال تجارب  -5مديريت محلي 

محلي در ااتقرار مردم ااالر  ديني 

 ب  ديگر كشورها  مسلمان.
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دهد ك  در ايح راه موانع و كشورند. در عيح حال، تجرب  يک ده  اتير نشان مي

ها  را ك  يکي از مؤمف  هايي وجود دارد ك  نيل ب  حکومت محلي كارممدچام 

اازد. در ايح بخ  از تحقيق اعي داريم تا تواع  پايدار معرطي گرديد دشوار مي

وار و تالص  ب  شرح ذيل ها و موانع را طهراتبرا  اجتناب از ايام  كالم ايح چام 

 بياوريم:

موانع حقوري عدم تمركم ادار  ناشي از ابهام ااتتار  و صالحيتي شوراها در 

 نون ااااي وضعف صالحيتي و ااتقالل شوراها در روانيح عاد .را

كشور ايران ك  از نوع بسيط پينيده اات، هنوز ب  امت  -ااتتار دومت

تمركمگرايي تمايل دارد تا تمركمزدايي. ايح مسئل  نياز ب  اصالحاتي دارد ك  هم در 

 ها  كلي نظام و هم در روانيح عاد  بايد صورت گيرد.اياات

گرايان  تود و انتقال من ب  تمايل روه مجري  ب  كاه  اتتيارات تصد عدم 

 ها  محلي.حکومت

كم توجهي در اجرا  روانيح حمايتگر برا  ارتقا  حکومت محلي ك  برا  

 رانون برنام  چهارم تواع  با كم توجهي دومت مواج  گرديد. 18٠نمون  اجرا  ماده 

يا اصالح روانيح در جهت اطماي  ناتواني مجلس شورا  ااالمي در وضع و 

ها  ها و اازمانها  محلي )شامل شوراها و شهردار اتتيارات و عملکرد حکومت

محلي تابع  ايح نهادها(. ب  علت تفسير مضيق شورا  نگهبان از اصول مربوي  در 

 رانون ااااي. 

طماي  انگرش منفي توأم با نگراني در ميان برتي از مسئوالن ارشد در ارتباط با 

ها ب  او  ها  محلي. ب  عبارت ديگر، ترس از حركت ايح حکومتاتتيارات حکومت

 يلبي.تودگرداني و جدايي

ها  طرهنگي و اجتماعي در برتي از شهرها و رواتاها در ضعف زيرااتت

رااتا  ااتقرار يک حکومت محلي كارممد. ب  عبارت ديگر، ضعف طرهنگ مشاركت 

 روندان ايح منايق.و مسئوميت پذير  در شه

وجود ضعف و ظرطيت پاييح مديريت در برتي از نقاط كشور ك  امکان رايدن 
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ها  محلي كارممد و ب  تبع من توطيق در حکمراني محلي كارممد را كاه  ب  مديريت

 دهد.مي

ريم  كشور در اط  ملي ك  ب  نوعي بر ناكارممد  در نظام مديريت و برنام 

ها  محلي ي اثر گذاشت  و منجر ب  ناكارممد  در حکومتها  محلوضعيت مديريت

 شود.نيم مي

ريم  كشور برا  تحقق مديريت شهر  عدم همکار  در نظام مديريت و برنام 

 واحد و يکپارچ .
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  گیسو و پیشنهايهانتیج 

در ايح نوشتار تالش نموديم تا ضمح برراي ادبيات موضوع ب  تعريف مفاهيم 

مرتبط با حکومت محلي بپردازيم. توشبختان  حجم ايالعات و تجارب ها  و نظري 

موجود ملي و جهاني ب  ردر  بوده اات ك  امکان ترايم يک امگو  مفهومي منااب 

را ايجاد نمود و مسير تحقيق را ب  او  نيل ب  تواع  پايدار ملي جهت داد. رايدن 

ك  در كنار دو مؤمف  ديگر  هايي معرطي شد ب  حکومت محلي كارممد يکي از مؤمف 

 ها  الزم برا  رايدن ب  تواع يعني تواع  انساني و ارتقا  مشاركت از جمل  مؤمف 

پايدار اات. بازيگران عمده در ايح طرايند نيم حکومت، جامع  مدني و بخ  تصوصي 

معرطي گرديد ك  مشاركت كامل از يريق تعامل مؤثر ايح ا  بازيگر محقق تواهد 

قق تواع  انساني و حکومت محلي كارممد نيم محصول ايح تعامل و شد ك  تح

ها  محلي بايد بيشتر ب  همکار  كامل اات. در ايح تحقيق اشاره شد ك  حکومت

گر  حركت كنند و از تبديل شدن امت تقويت حضور مردم در امور اجرايي و تصد 

تند اجتناب هايي ك  همنون حکومت مركم  درگير امور حاكميتي هسب  حکومت

ها هم در طرمان امام تميني )ره( و هم در كنند، چرا ك  طلسف  وجود  ايح حکومت

اصول رانون ااااي تسهيل و تسريع در تأميح نيازها  ملموس زندگي مردم اات ن  

 اطماي  حجم حاكميت.

از تالل مباحث مطرح شده در ايح مقام  و با اتکا بر مباني نظر  من ب  ايح 

 كشور بسيط -ها  يک حکومت محلي كارممد در يک دومتك  ويژگي اؤال ااااي

ها نظام تمركمگرايي را تجرب  كرده و تالش دارد ا  همنون كشورمان ك  االپينيده

ب  تدريج ب  او  عدم تمركم حركت كند چيست پااخ داده شد و در ترايم ايح 

د.ش. عمل گرديد. اما ه 15٨5ها  جامع  ايراني در اطق ها متنااب با ويژگيويژگي

اينک  جايگاه و اهم جوانان در تحقق يک حکومت محلي كارممد چيست در وارع 

متريح و امبت  مهمتريح اؤال تحقيق بوده اات ك  در ايح مبحث پاياني بايد پااخ 

داده شود. همان يور ك  در مباحث ربل مطرح شد جوانان با توج  ب  ارتضائات و 

يل ااتعداد طراگير ، ارعت در انجام كارها  تير، ردرت ها  تاصشان از ربويژگي
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ذهني باال و برتوردار  از شاتص باال  تواع  انساني و تمايل بيشترشان در مشاركت 

و از هم  مهمتر اراده و نگاه اميدبخ  منها ب  مينده از بهتريح و مؤثرتريح نيروها  

ا  ها  برشمرده برويژگي شوند. مذا با توج  ب يک جامع  برا  پيشرطت محسوب مي

ها  نسل جوان پيشنهادها  ذيل يک حکومت محلي كارممد و با توج  ب  ويژگي

برا  تقويت نق  و اهم جوانان در تحقق حکومت و مديريت محلي كارممد ارائ  

  مطريني نيل ب  تواعشويم هدف غائي ايح نق شود و يک بار ديگر متذكر ميمي

 پايدار اات:

ها  مردم نهاد طعال و مؤثر جوانان در تشکيل و اداره اازمانتسهيل حضور 

 مرتبط با تواع  و مديريت شهر  و رواتايي،

 ها حمايت دومت از مشاركت مؤثر جوانان در تشکيل و اداره مؤاسات و بنگاه

 بخ  تصوصي در امور و تدمات شهر  و محلي، ٢٠ترد و متواط

يشتر جوانان با نهادها  عمومي ااز  مشاركت و همکار  بتقويت و نهادين 

 گر .اعم از حکومت ملي و حکومت محلي و اعم از امور حاكميتي و امور تصد 

ها  مموزش شهروند  ترويج روحي  مشاركت در ميان جوانان از يريق برنام 

 و ارتقا  طرهنگ شهرنشيني در ميان نسل جوان شهرها  كشور،

نخب  در مموزش تواع  پايدار ب  تواع  مشاركت مؤثر جوانان تحصيلکرده و 

 تمامي رواتانشينان و شهرنشينان،

ها  علمي و مطامعاتي مرتبط با تواع  و تقويت همکار  جوانان در انجام يرح

 ها  كارشنااي ارشد و دكترا،نام حکمراني محلي باالتص از يريق پايان

-و بيح ا تسهيل حضور جوانان شايست  در مجامع و امينارها  ملي، منطق 

 اممللي مرتبط با تواع  پايدار و باالتص مرتبط با حکمراني محلي،

رااني هرچ  بيشتر در ها  جوانان در ايالعااتفاده اازمان ياطت  از ظرطيت

 ها  حکومت محلي كارممد،مورد ااتلمامات و مشخص 

 اطمار  برا انداز  يک جنب  ملي نرمدعوت از جوانان شايست  و مبتکر در راه

                                                                                                     
٢٠ Small and Medium Enterprises (SMEs) 
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 ارتقا  مگاهي عمومي در تصوص حکومت و مديريت محلي،

ها  تواع  رواتايي در رامب تسهيل و تقويت همکار  جوانان در يرح

 اممنفع  و بسيج اازندگي،و عام ٢2ها  داويلبان اازمان

ها  تفکر تواط نخبگان جوان محلي در حمايت از ابتکار عمل در ايجاد كانون

 شاوران داويلب شوراها  شهر و رواتا،رواتاها و شهرها ب  عنوان م

ها  ها  محلي در يراحي و اجرا  يرححمايت از همکار  جوانان با اازمان

 عمراني در رامب مؤاسات بخ  تصوصي و يا مراكم علمي و پژوهشي،

ها  مامي ها  محلي برا  جذب كمکانداز  كمپيحپيشگامي جوانان در راه

 زودبازده محلي،ها  عمراني مردمي برا  يرح

ها  مردم نهاد جوانان برا  مموزش عمومي غيررامي جلب همکار  اازمان

 ها  الزم برا  عضويت در شوراها  شهر و رواتا،مردم ب  منظور شناااندن صالحيت

انداز  و اداره مطبوعات و صالح در راهتسهيل مشاركت جوانان شايست  و ذ 

 يت محلي،نشريات محلي متمركم بر حکومت و مدير

ها  عمومي از درياطت پيشنهادها  جوانان برا  وضع يا اصالح ااتقبال اازمان

 مقررات محلي، باالتص شوراها  شهر و رواتا متنااب با مماي  ارزميح،

همکار  نخبگان جوان در توميد طکر و برنام  و راهبردها  ارتقابخ  حکومت 

 ور،ها و نشريات تخصصي در كشمحلي از يريق طصلنام 

رايمني نخبگان جوان با نمايندگان مجلس شورا  ااالمي در ارائ  پيشنهادهايي 

 ها  محلي،برا  اصالح و يا وضع روانيح مربوط ب  حکومت

ها  الزم برا  پااخگويي دومت و ديگر نهادها  حکومتي در زمين  گير پي

 ها  محلي،تکاميف رانوني منها در ربال حکومت

ها  مردم نهاد جوانان در برتي از مجامع نماينده اازمانايجاد امکان حضور 

ها از جمل  حضور در جلسات اتاد ها و شهراتانگير  در ااتانو شوراها  تصميم

ها  تخصصي شوراها  ها و كارگروهها و شهراتانااماندهي امور جوانان در ااتان

                                                                                                     
٢2 Voluntary Organizations  
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 شهر و رواتا.

 امذكر برا  ايفا  نق  وطوق در انتها بايد تأكيد شود ك  مخايب پيشنهادها 

اهم جوانان در تحقق حکومت محلي كارممد يک نهاد تاص نيست. تمامي نهادها  

گان  و در كلي  اطوح و نيم نهادها و مؤاسات جامع  مدني و حاكميتي در روا  ا 

بخ  تصوصي ك  ب  نوعي با موضوع حکومت محلي اروكار دارند بايد تود را نسبت 

تر هد بدانند ك  اگر نق  و اهم جوانان را در كارها  تود پررنگب  ايح مهم متع

حقق توانند ب  تكنند و شرايط را برا  اطماي  مشاركت ايح نسل تسهيل نمايند مي

 هم مديريت محلي و هم حکومت محلي كارممد نيم كمک بسيار زياد  كرده باشند.
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