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دکتری جامعهشناسي سياسي گرایش سياستگذاری شهری دانشگاه پاریس هفت
(تاریخ دریافت - 96/2/2 :تاریخ پذیرش)96/4/25 :

چكيده
نوشته حاضر بر آن است تا با مطالعه چارچوب قانونی و تاریخی سااممانهاا ممورراسای مرااررتی مر
ترکیالت سیاستگذار شهر مر فرانسه و ایران و ام طریق بررسی تحول ساختار غیرمتمررا ایات تراکیالت
بتواند به بررسی چگونگی ایجام راهکارها تضمیت رننده تقسیم قدرت و حدارثرسام مراررت مر ایت حومه و
مالیل تأخیر آن مر ایران بپرمامم .فرضیه ایت نوشته بر ایت نقطه استوار است ره مفهوم ممورراسی و مراررت به
نحو ره مر آتت و بعد ام آن مر اسالم متولد شد با مدل ممورراسی نمایندگی ره ما امارومه مر حاومه آماای
سرممیت شاهدش هستیم فاصله گرفته و مفهوم شهروند فعال نیاممند تمریت بیرتر است و ایت وظیفه حکمرانان
محلی و شهر است ره اب ارها قانونی و ترکیالتی مورم نیام آن را فراهم آورند.
واژگان كليدي :سیاستگذار عمومی ،ممورراسی مراررتی ،آمای

سرممیت ،سیاستگذار شاهر  ،ایاران،

فرانسه
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مقدمه
مر سالها اخیر مر حومه سیاستگذار عمومی و حکمرانی محلی ،شاهد ظهور شیوه
جدید ام مندگی اجتماعی و مراررت سیاسی مرمم مر سطح خرم و رالن حیات سیاسی

ررورها هستیم .ایت شیوه ام حیات سیاسی نه تنها به نوعی بامگرت قدرت به شهروندان مر

جهت نفوذ بیرتر آنها بر تصمیمگیر ها نمایندگان منتخبران به حساب میآید ،بلکه اب ار

است برا رمک به نمایندگان مر جهت بهبوم فرآیند و اثربخری بیرتر تصمیمگیر ها
سیاسیشان .مر نوشته حاضر برآنیم تا با تمرر بر ایت سؤال رلی ره جایگاه ممورراسی

مراررتی مر سیاستگذار ها عمومی سرممینی چیست به بررسی اجمالی نمونههایی ام
نهامها مولتی مر فرانسه و ایران ره مر جهت اجرایی ررمن مفهوم مراررت جامعه مدنی مر

سیاستگذار ها شهر و حکمرانیها محلی ایجام شدهاند بپرمامیم.
بر اساس آنچه رایج است وجوم یک سیستم نمایندگی معموال بهعنوان معیار مناسبی برا
ممورراتیک بومن یا نبومن یک نظام سیاسی مر نظر گرفته میشوم ( .)Ranciere,2005:80شکی

نیست ره مر یک ممورراسی نمایندگی ،نمایندگان ارثریت مرمم تصمیمات سیاسی را اتخاذ
میرنند .با ایت همه ،امرومه شاهد راه می ان مراررت مرمم مر رأ گیر ها سیاسی و
اف ای شمار غایبان هستیم ،اف ایری ره ممورراسی را با بحران مرروعیت مواجه میسامم میرا
ارثریت وصفی مر آن جا خوم را با اقلیت مراررترننده عوض میرند .نمایندگان
ممورراسیها امروم مر واقع نماینده اقلیت رأ مهندها هستند ره برا ارثریت ممتنع
جامعه تصمیمگیر خواهند ررم و ایت امر موجب میشوم تا گاهی تصمیمات اتخاذ شده با
وجوم ه ینهها گ اف انسانی و مالی ،رارایی و رارآمد المم و پذیرش عمومی را نداشته و
نه نیام به آن ماشته باشند.
حومه سیاستگذار ها شهر نی ام ایت بحران مرروعیت نمایندگی مور نبومه و بهویژه ام

سال  1980به شکل گسترمها شاهد بروم عدم مقبولیت سیاستگذار ها و تصمیمات
إتخاذشده مر ایت حومه هستیم).)Dabdab,2006:9
با مر نظر گرفتت ایت موضوع ره عدم مراررت رأ مهندگان ،ممورراسی نمایندگی امروم
را مر ابعام ملی و سرممینی با بحران مرروعیت مواجه ررمه است ،ایت پرس محور مطرح
میشوم ره چگونه مراررت شهروندان مر فاصله میان مو رأ گیر میتوانند راهحلی قانونی
برا

مرروعیتبخری موباره و بهرومرسانی مجدم ممورراسی نمایندگی باشد ( & Bacque

.)Sintomer, 1999:9
مر سالها اخیر با توجه به اهمیت آمای سرممینی و سیاستگذار ها مربوط به ایت
حومه ،موضوع چگونگی جذب و اف ای مراررت مرمم ،موضوع بررسیها مانرگاهی
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گوناگونی بومه است .محققان و تحلیلگران سیاستگذار شهر ام مو منظر ،مدیریت شهر
را مورم بحث و بررسی قرار میمهند .مر یک سو رسانی قرار مارند ره مدیریت شهر را تنها
نمام و مسئول رسیدگی به تمامی امور ایت حومه میمانند .ام نگاه ایت گروه ره قائل به الگو

حکومت ( )governmentهستند ،مدیریت شهر امر صرفاً سیاسی و میرمجموعه مولت و

حکومت است.
مر مقابل طرفداران حکمرانی ( )governanceقرار مارند ره اماره امور شهر را بیت سه

حومه شهرمار  ،جامعه مدنی و بخ خصوصی تقسیم میرنند .باور ایت گروه ایت است ره
هر یک ام نهامها یام شده ،بخری ام منابع مورم نیام برا ارتقا سیاستگذار ها شهر را
فراهم میآورم .آنها همچنیت عقیده مارند ره منابع شهر ام جمله امکانات فنی و مالی ام
طریق شهرمار  ،سرمایه اجتماعی و منابع فرهنگی ام طریق جامعه مدنی و روشها بهرهور

ام بخ خصوصی نرأت میگیرم .بر اساس انگاره حکمرانی« :شهرها مکانها غیرقابل
اجتناب مندگی جمعی و پناهگاه اجتماعی به حساب میآیند ره مر آن گرما مندگی ،سرم
فی یک فضاها عمومی را جبران میرند.)Leclerc-Olive, 2006:7( ».

ایت حالت جدید ام مندگی اجتماعی و سیاسی خالق فضا مرترری مر سطح تقسیمات
مختلف ررور است ره مر آن ممورراسی مراررتی به شیوهها مختلف قدرت را به
شهروندان بام میگرماند و آنان را فعاالن عرصه سیاستگذار عمومی میرند و برایران ایت
فرصت را فراهم میآورم تا بر تقسیمات سرممینی مر حومه حکمرانی محلی تأثیرگذار باشند،

میرا ایت سیاستگذار ها مندگی روممره آنان را تحت تأثیر مستقیم قرار میمهد و مست آخر،
ایت شهروندان هستند ره مصرفرنندگان نهایی پروژهها آمای سرممینی میباشند.
امرومه مر اغلب ررورها ممورراتیک مفهوم مراررت شهروندان مر امور محلی حقی
ضرور و انکارناپذیر شناخته میشوم تا جایی ره ایت اهمیت به اعالمیه حقوق برر نی راه
پیدا ررمه است« :هر رس حق ایت را مارم ره مر تصمیمگیر ها اماره عمومی ررور خوم،
خواه به طور مستقیم و خواه ام طریق نمایندگانی ره آمامانه انتخاب ررمه است ،مراررت مامه
شوم.)La declarationuniverselledesdroitsdel’Homme1948( ».
بامساماندهی نهامها و شبکهها ممورراتیک ،اقتضا آن را مارم ره اصالحات ام ساممانها
و نهامها سنتی آغام شوم ،به گونها ره ایت نهامها بهتدریج به سو جلب مراررت بیرتر
مرمم و جامعه مدنی سوق مامه شوند .ایت گذار میتواند ام طریق یک سیاستگذار عمومی
واقعی ره مر آن گرمش اطالعات و شفافسام فرایندها تصمیمگیر ام عناصر اصلی ایت
مسیر باماستاندارمسام ممورراتیک هستند ،تحقق یابد .ممورراسیها نمایندگی امروم رمتر
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ام گذشته نمام حارمیت ملی هستند .اینجاست ره نیام به یک چارچوب عملی ا نظر جدید
مر حومه سیاستگذار عمومی محلی ام اعراب پیدا میرند.
مراررت مامن شهروندان و جامعه مدنی راهحلی است ره ام آن طریق مر رنار پاسخمهی

مناسب به برخی ال امات مراررت ممورراتیک ،نق سیاستگذاران بهعنوان تصمیمگیرنده نهایی
و امضارننده نهایی نی برا جلوگیر ام هرج و مرج حفظ میشوم .به عالوه ،نظارت و

مراررت مرمم و جامعه مدنی رمک میرند تا رنترل بیرتر بر نخبگان سیاسی اعمال شوم و
تصمیمگیر ها آنها با مندگی و نیامها واقعی مرمم هماهنگ باشد.
ممورراسی مراررتی به نوعی نق

مرتبسام

شبکهها

ممورراتیک و عقالنیتر ررمن

سیاستگذار ها عمومی را ام طریق تمرر ممایی مر روند تصمیمگیر ها و برابر یکسان مر
مسترسی به اطالعات را مارم .بر ایت اساس با توجه به اهمیت ایت موضوع ضرورت ایجام یک
نهام سیاسی ا قانونی ره ام طریق آن مراررت مرمم مر حومه سیاستگذار ها عمومی گرفته
شوم نی بی ام پی اهمیت پیدا میرند.
اصطالح مراررت به همان اندامه اصطالح ممورراسی ،ریره و پیرینه تاریخی مارم.
مراررت گرفتت ایت امکان را فراهم میآورم تا سیاستگذار ها انجام شده منطبق با
خواستهها واقعی مرمم باشد و مر نتیجه به ارتقا و بهبوم ریفیت مندگی مرمم رمک رند تا
موجبات نارضایتی آنها فراهم نیاید .مر همیت راستا ،پیرمندس فرانس مر خصوص ایجام و
تقویت یک ممورراسی مراررتی مینویسد« :ممورراسی به معنا انداختت مورها رأ مر
صندوق ،مامن قدرت به یک یا چند نماینده ،سپس بیعالقه شدن نسبت به سیاست ،خفه شدن

مر بیت مو موره رأ گیر و یا حتی رأ ندامن مر موره بعد نیست .ممورراسی مر واقع
رن متداوم و حضور فعال و آگاهانه آنها مر تمام مدت بیت مو موره نمایندگی است».
(.)Mendes-France, 1987: 25
ام سالها  1960-1970اصطالح مراررت و یا به نوعی مبارمه شهر ()Hatzfeld 2005
وارم گفتمان بامیگران عرصه سیاست شد ره نتیجه آن ایجام نهامها و یا فرصتهایی است ره
ام طریق آنها مرمم و جامعه مدتی بتوانند مر فرایندها سیاستگذار عمومی مراررت رنند
(.)Mahey, 2005: 103
اینک پرسری ره مطرح میشوم ایت است ره هدف ام مراررت مامن شهروندان مر
فرایندها تصمیمگیر چیست؟ آیا صرفاً اطالعرسانی و تباملنظر مورم توجه است یا هدف،

سیاستسام بر پایه نظرات جامعه مدنی مر مدیریت و سیاستگذار ها عمومی شهر و
تقسیم قدرت است .ام ایت روست ره بحث عدم تمرر سیاسی ا امار و تقسیم قدرت ال امی
برا رسیدن به ممورراسی مراررتی و عینیت بخریدن به مراررت مرمم به حساب میآید.
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جامعهایخواهانمشارکتبیشتردرحیاتسیاسیدرفرانسه؟ 

ارنون پذیرفته شده است ره سیستمها

برنامهری

غیرمتمرر فرصتی جدید برا

مراررت مر واحدها روچک سرممینی و ممورراسی محلی فراهم میرنند ره ن میکی آنها به

ایت حومه میتواند به شناسایی مرکالت ،نیامها ،اولویتها و ارمیابی مهارتها ،ظرفیتها و

همچنیت رمبوم رمک رند .فرانسه نی ام ایت واقعیت اجتماعی-سیاسی به مور نمانده و
«انقالبیون سال  1789مکانیسم نمایندگی را با ایدئولوژ حارمیت ملی مرتبط ررمه است و
ایت موج شهروندان و نمایندگان است ره مر پایه ممورراسی معاصر فرانسه یافت میشوم».

(.)Cahiers français, n°316, octobre 2003

مر ررور فرانسه مرخواست مرمم برا مراررت بیرتر مر مندگی سیاسی به جنب ها
پاییت به باال
اجتماعی سالها  1960- 1970بام میگرمم .ایت ممانی بوم ره جنب
( )Tocqville, 1981ممورراسی مراررتی سیاستمداران را بر آن ماشت تا مر سالها  1980به
فکر قانونی ررمن ساختار مفهومی ممورراسی مراررتی بیافتند .مر فرانسه بعد ام ایت

جنب ها اجتماعی ره مر آن مرمم خواستار ماشتت نق بیرتر مر تصمیمگیر شدند و به
موامات آن ،بحران اقتصام سالها  1980ره مولت مرر بعد ام آن قامر به پرماخت ه ینه
اجرایی ررمن پروژهها آمای سرممینی و یا حتی نگهدار میرساختها شهر نی راهها و
جامهها نبوم ،تصمیم به تمرر ممایی قدرت مر ممینه حکمرانی محلی گرفت .نتیجه ایت تصمیم،
آن بوم ره حفظ و نگهدار و توسعه میرساختها و پروژهها شهر و سرممینی به

واحدها تقسیمات ررور اعطا شد و مولت نی ام طریق تفویض اختیار ،هم مرآمدمایی و
هم بخ اعظم پرماخت ه ینهها حفظ و نگهدار و توسعه میرساختها و تأسیسات
شهر را به خوم ایت واحدها سرممینی منتقل ررم و بدیتسان ام بار مسئولیت اقتصام خوم
نی راست (مامه هفتام و مو قانون اساسی جمهور پنجم فرانسه).
ایت مو جریان اجتماعی واقتصام مر رنار هم ممینه تمرر ممایی قدرت مرر مر فرانسه
و مر پی آن ،ایجام نهامها قانونی ره مر حومه آمای سرممینی ره مراررت مرمم ام طریق
آنها گرفته شوم را فراهم آورمند .ایت نهامها سیاستمداران را مل م به جلب مراررت مرمم یا
جامعه مدنی قبل ام پیامهسام پروژهها آمای سرممینی میرنند .نمومار میر شمایی رلی ام
تکامل مولت مر جهت تمرر ممایی مر فرانسه را به تصویر میررد.

128

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ،3شماره  ،3پاییز 1396

شکل  -1سرممیت ،اب ارها و قلمرو قرارمامها آمای

سرممیت مر فرانسه.

مر بررسیها تمرر ممایی مر حومه سیاستگذار شهر  ،نخستیت قوانیت به موره - 1884

 1871بام میگرمم ره بر پایه آن ،اماره شهرمار ها بیت مو بخ شهرمار و شورا شهر
تقسیم میشد .قوانیت سال  197۲مر رنار قوانیت جدید مصوب مر حومه تقسیمات ررور و
آمای سرممینی ،قوانیت محور تمرر ممایی قدرت و تفویض اختیار به واحدها سرممینی و
مر پی آن اجبار ررمن جلب مراررت مرمم قبل ام اجرایی ساختت پروژهها را ترکیل
میمهند ره ام آن جمله میتوان به قانون )DEFFERRE (La Loi sur decentralisation 1982

ره مر آن ،مولت ،بخری ام اختیارات نمایندگان نظیر قیمومیت مر آمای سرممینی را حذف
ررم ،قانون  199۲ )LaLoid’Orientation1991( RTAو قانون La Loi du 4 ( 1999 LOROT
 )février 1995یک امکان مراوره گرفتت ام مرمم مر پروژهها سرممینی را به رسمیت
شناخت ٬اشاره ررم .بعد ام تصویب ایت سه قانون محور  ،مجموعها میگر ام قوانیت مر
فاصله ممانی سالها  1997-۲00۲به تصویب میرسند ره ج ییات قانونی و ترکیالتی
بیرتر مر مورم چگونگی جلب و نهامینه ررمن مراررت مرمم مر سیاستگذار ها شهر را
مر اختیار نهامها و مدیران مولتی و غیرمولتی قرار میمهد .مست آخر ،اصل ممورراسی
مراررتی مر اماره امور عمومی مر  1مارس  ۲005مر قانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته
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شده و به تصویب میرسد(  .)Biscaye,Chambron, Desmarais & Menguy, 2007 :21بعد
ام ایت قانون ،مولت «صالحیت اجرا و راهاندام پروژهها ب رگ عمرانی را ام خوم سلب و
تمام اختیارات مربوط به آنها را به واحدها

سرممینی تفویض ررم» ( ministère de

.)l’Équipement,duLogementetdesTransports1992:21

مر پی ایت قوانیت ،چنان ره اشاره شد ،مولت ،واحدها سرممینی را مل م به ایجام نهام به
نام شورا توسعه ررم ره ام طریق آن مراررت مرمم و جامعه مدنی مر حومه
سیاستگذار ها شهر أخذ شوم ،با ایت همه ،مدل ،ساختار و یا شکل خاصی را برا ایت
شورا ارائه ندام و تصمیمگیر مر مورم شکل ساختار آن را مر اختیار واحدها سرممینی

گذاشت ره بر أساس فرهنگ و نیامها منطقه خوم بتوانند با انعطاف پذیر بیرتر بتوانند
وظایف امار و ترکیالتی ایت نهام را ترسیم رنند .به خاطر همیت تفویض اختیار قانونی است

ره امروم ،بعد ام نهامینه شدن شوراها توسعه مر سطح ملی ،مر فرانسه شاهد سه نوع شورا
توسعه هستیم ره با توجه به فرهنگ منطقه سرممینی ،مرجه مراررت مرمم و جامعه مدنی مر
آن متفاوت است (de centres pour le développement rural Forum permanent et réseau

:)en Méditerranée
 )1شورا توسعه مراررتی :مر ایت مدل شورا ،حد اعال مراررت مرمم مر نظر گرفته
میشوم .بسیج عمومی شهروندان وجوم مارم و نظرات مرمم حتی مر موارم تصمیمسام آینده
و شکل پروژه خواهد بوم .شورا توسعه شهروندان بارمتریت نمونه ایت مدل محسوب
میشوم.
 )۲شورا توسعه وابسته :مر ایت مدل شورا ،مر رنار مرمم و جامعه مدنی ،نمایندگان
شورا شهر نی عضو بومه و مارا حق نظرمهی نی هستند .ایت مدل ام شورا ،بیرتر مر
مناطقی ظهور مارم ره هنوم مقاومت و ترس ام موامنه قدرت مر آن میده میشوم .شورا
توسعه شهر مارسی ام نمونهها بارم ایت مدل میباشد.

 )3شورا توسعه نخبگان :مر ایت شورا ره بیرتر معطوف به مراررت مامن جامعه مدنی
است؛ ررسیها خاص عضویتی برا متخصصیت ،نخبگان و مانرگاهیان پی بینی شده است.
هدف ایت شورا عقالنی ررمن و بهینهسام تصمیمگیر ها و نظرات مرورتی است .شورا
توسعه شهر ارساآن پروانس ام مدل شورا توسعه نخبگان پیرو میرند.
ایت شورا توسعه ره نهام رامالً مج ا و مستقل ام شورا شهر است مر یک فرایند چهار
مرحلها مراررت فعال مرمم و جامعه مدنی مر سیاستگذار ها عمومی شهر و منطقها
را متضمت میشوم .به گونها ره مر پی آن نق مولت بهعنوان رابط و حافظ قانون محفوظ
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میماند ولی مخالت مر فرایندها تصمیمسام به حداقل میرسد و به جا
خصوصی ،مرمم و جامعه مدنی قدرت اعمال نفوذ مییابند.

آن ،بخ

مراحل مختلف أخذ مراررت ام طریق شورا توسعه به شیوه میر است:

 )1انتقال اطالعات :مر ایت مرحله ام طریق سایت اینترنتی ،انترار مر رومنامهها محلی و
میگر اب ارها انتقال اطالعات ،مامهها و اطالعات مربوط به پروژهها آمای سرممینی مر
مسترس مرمم قرار گرفته و ممان و مکان جلسه برا شنیدن نظرات مرمم نی اعالم میگرمم.
()Rosanvallon, 197: 324
)۲استماع :مر ایت مرحله نمایندگان به همراه مجر و تکنسیت پروژه مر جلسه حضور پیدا
اعضا

شورا

توسعه

ررمه و طرح مورم نظر را با ذرر مراحل و ممان و مدل اجرا برا
توضیح میمهند (.)Sullivan, 2009
 )3توافق :مر ایت مرحله نمایندگان شهرمار و شورا شهر و مجریان پروژه ،نظرات،
میدگاهها و حتی نگرانیها اعضا شورا توسعه را شنیده و به سؤاالت آنان پاسخ میمهند.
ایت مرحله میتواند نیاممند چندیت جلسه و ماهها ممان باشد (.)Blanc,1999: 181-182
 )4مراررت :مر ایت مرحله ،اعضا و نمایندگان شهرمار و شورا شهر ،مجریان پروژه و
اعضا شورا توسعه به سامورار ام تصمیمگیر مرترک میرسند ره باالتریت سطح مر آن،
اعمال نظرات و نگرانی اعضا شورا توسعه مر شکل نهایی پروژه و منطبق ررمن آن با
خواستها ایت اعضا میباشد ( )Le Galic, 2004: 18مر ایت مرحله مراررت ممانی صورت
گرفته ره نظرات اعضا شورا ام مرورتی صرف ،فراتر رفته و تصمیمسام باشند.
مر همیت سالها و هم مان با جریانها قانونگذار ره با هدف اف ای مراررت
شهروندان آغام شدند ٬شاهد ظهور بامیگران مختلفی هستیم ره ام مفهوم شهروند صرف،
خارج شده و ایت مراررت مر برنامهری و عملیاتیررمن پروژهها آمای سرممینی را ام
جنبه فرم به جنبه اجتماعیتر سوق میدهد.امرومه مفهوم شهروند فعال به معنا جستجو

منافع شخصی مر ذیل جمع است ،لذا مرمم بی ام بی ام طریق انجمتها اجتماعی و
اقتصام به ایت ایفا نق شهروند و مراررت میپرمامند .لذا مولتها بی ام پی وظیفه
مارند ره ایت بامیگران مختلف را مر فرایند سیاستگذار ها جامعه شهر به بهتریت نحو با
یکدیگر مرتبط سامند .همانطور ره مر باال اشاره شد مر فرانسه ایت امر مر طی یک پروسه
منسجم و بهم پیوسته صورت پذیرفته تا شاهد ظهور مدلها مختلف شورا توسعه باشیم ره
مر آن مولت میتواند ام طریق آنها تعامل میان نظریهها
موجوم سیاسی را اف ای مهد.

ممورراسی مراررتی و واقعیت
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تحليل شكاف الگویی در ایران
همانطور ره میمانیم ،مر ایران نی بحث شهروند محور  ،مراررت و ضرورت ل وم شورا

مر فرآیندها سیاستگذار ام بدو ورور اسالم اهمیت ماشته و با پیروم انقالب اسالمی ایران
به اوج خوم رسیده است .بعد ام پیروم انقالب اسالمی ایران ،مر تدویت قوانیت مربوط به
آمای سرممینی و ترکیالت امار تا حد ام مدل فرانسو الهام گرفته شده است .ایت
الهامگیر تقریبا مر سالها  1981-1979صورت گرفته مرست ممانی ره فرانسه پروسهها
قدرتممایی مر بحث آمای سرممینی را آغام ررمه و مدلها جدید مراررت میتوانند الهام

بخ

سیاستمداران ایرانی مر جهت ارتقا تحقق آرمان مراررت مرمم مر سیاستگذار ها

عمومی مر متت جامعه فعلی ایران باشد .مر امامه ،ایت نوشته بر آنست ره با اشاره اجمالی به
تاریخ سیاسی سیاستگذار شهر مر ایران ٬به ایت جمعبند برسد ره چگونه مدل فرانسو
شورا توسعه (نهام تجلی ممورراسی مراررتی) میتواند الهام بخ سیاستگذاران ایرانی مر
جهت نهامینهررمن عمیقتر مراررت مرمم و جامعه مدنی مر حومه سیاستگذار ها عمومی
شهر باشد.
مر ایران ام انقالبها مرروطه و انقالب اسالمی ،قانون اساسی بهویژه مر حومه ترکیالت
امار  ،تقسیمات ررور و آمای سرممینی به نوعی ام قانون اساسی فرانسه الهام گرفته و
الگوبرمار شده است .همچنیت متت اصلی قانون اساسی ایران توسط رمیتها ام حقوقدانان ره
ارثراً مر فرانسه تحصیل ررمه بومند نوشته شده است ( .)Djalili, 2011: 32ایت الگوبرمار

مرفاصله ممانی سالها  19۲0-1979ره ایران مرگیر جریانی رفت و برگرتی ام ممورراسی
بوم ،وجوم ماشت .ایت مسئله گاه چنان مینموم ره گویی «ایدهها فیلسوفان عصر روشنگر
و انقالب فرانسه تا آنجا مر روح جامعه روشنفکر ایرانی جار بوم ره حتی گاهی بدون
ایتره مرجع آن ایده را برناسند پایه و اساس تفکرات سیاسیشان را ترکیل میمام».

( )Behnam 1991: 138به عقیده پاتریسیاپ یک سرنالیا نی رمپاهایی ام انقالب فرانسه 1789
مر نگارش قانون اساسی ایران به چرم میخورم (.)Pic-Sernaglia, 1991: 151
مولت تامه متولد پس ام سرنگونی رژیم پامشاهی مر پی الهام گرفتت ام جمهور فرانسه و
قانون اساسی ایت ررور ،یک نظام امارها متمرر را تأسیس نموم ره بر اساس آن ،قدرت مر
مست مولت مرر است و سراغ تومیع اعتبارات و اختیارات را نی مر همان جا باید گرفت.
ایت الگوبرمار و ترکیل مولت متمرر مر سالها  1979-1980مر حالی صورت گرفت ره
به شرح بخ ها قبلی نوشتار ،فرانسه به ملیل جنب ها اجتماعی و همچنیت بحران
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اقتصام مر سالها  1981-198۲شروع به تمرر ممایی قدرت و تصویب قوانیت مربوط به
آن ررم.
اگرچه مر ایتجا هدف مقایسه مو نظام سیاسی–امار ایرانی و فرانسو نیست ،میرا ایت

مو ررور پیرینه تاریخی ،اقتصام و جغرافیایی و حتی ژئوپلیتیک مرترری ندارند و چنان ره
جلیلی میگوید« :سیستم ایرانی نمیتواند تمام مسیرهایی ره فرانسه برا ایجام یک ترکیالت
امار سرممینی غیرمتمرر مستقل طی ررمه است را طی رند ( .)Djalili, Ibid: 304اما هدف؛
تحلیل ایت چرایی است ره چگونه با وجوم الگوبرمار ام نظام فرانسو  ،مدل ایرانی با ماشتت
شوراها اسالمی شهر و روستا و ل وم گرفتت مراررت مرمم و جامعه مدنی مر قانون اساسی،
عمومی و تأسیس نهامها

هنوم نتوانسته به اهداف نهایی تمرر ممایی مر سیاستگذار ها
مراررتی مر ایت حومه مست یابد.
با توجه به الگوبرمار ایران ام قوانیت امار و آمای شهر فرانسه ،هدف ام توجه مامن
به شوار توسعه فرانسه ایت است ره به نظر میرسد مدل یام شده بتواند نق الهامبخ و
تسریعرننده نهامینهسام مراررت مرمم و جامعه مدنی مر سیاستگذار ها شهر مر ایران
را ایفا نماید.
مر فرانسه فرایند تمرر ممایی و نهامینهررمن ممورراسی مراررتی مر سیاستگذار ها
عمومی ذیل پروسها تاریخی و منبالهمار صورت گرفته است ره به باور بورمو« :یک تولید
تاریخی ره نتیجه یک پروسه آهسته و پیوسته بومه است» .ایت مر حالی است ره با نگاهی به
تاریخ ممورراسیخواهی و ل وم ترکیل شوراها مر سیاستگذار ها شهر ایران مر بیت

سالها  19۲0-1979شاهد ایت هستیم ره ایت پروسه یک جریان ناپیوسته و رفت و برگرتی
بوم ره مر طی مسیر خوم با موانع و گسستهایی برخورم ررم ره وجوم حکومتها
اقتدارگرا قاجار و پهلو و جنگ و مخالت بیگانگان ام اهم آنها هستند ره باعث شده ایت
روند شامل رفت و برگرت بیت مرخواست برا ممورراسی و بامگرت به مولت مطلقگرا
بومه است.
مر موره پس ام انقالب اسالمی با وجوم تصریح ترکیل شوراها شهر مر قانون اساسی،
به ملیل وقوع جنگ تحمیلی ،مرکالت اقتصام ناشی ام بامسام بعد ام جنگ ،ژئوپلتیک
وامنیت ،شوراها نتوانستند تا سال  1999پا به عرصه ظهور بگذارند.
بررسی تاریخی تمرر ممایی مر سیستم امار ا شهر ایران چهار موره میر را مر بر مارم:
 )1موره پایهگذار  :ام انقالب مرروطه  1906تا رومتا  19۲0ره شاهد تأسیس مولت ا
ملت و ظهور جامعه مدنی مر ایت موره هستیم.
 )۲موره رروم (بامگرت) 19۲0-1941 :پامشاهی پهلو اول و بامگرت به مولت متمرر
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 )3موره تالشها نافرجام :بیت سالها  1941- 1979ره عالوه بر تالشها ناموفق مر
تمرر ممایی شاهد میکتاتور مدرن و نوعی خستگی اجتماعی هستیم.
 )4موره بعد ام انقالب اسالمی :ام  1979تا به امروم.

ریرهها

ایجام یک مولت ممورراتیک به انقالب مرروطه بام میگرمم .مر ایت راستا

قیصر مینویسد« :پیرگامان جنب مرروطه به طور خاص خواستار ایت بومند ره اصول
مربوط به تمرر گرایی حتم ًا مر متت قانون اساسی آورمه شوم ) .)Gheisari, 2003: 16مر آن

ممان و با تالشها انقالبیون مر بعضی شهرها ب رگ ایران ،نوعی شورا ایالتی و والیتی
ایجام شد ره وظیفه اصلیاش بیرتر مر ممینه امور فرهنگی ا مذهبی بوم تا سیاسی ( Mahdavi

 .)Amiri, 1971: 49بعدها مر قانون اساسی ل وم تأسیس شوراها شهر مر قانون اساسی
آمد .اما چنان ره پی تر اشاره شد ،اگرچه شوراها اسالمی شهر و روستا همچنان ممورراسی
نمایندگی به حساب میآیند اما پروژهها شهر و آمای سرممینی هنوم توسط نمایندگان
شورا شهر و مولت مورم بحث و بررسی و تصمیمگیر قرار میگیرند و تا ممان اجرا شدن
نهایی آن مرمم و جامعه مدنی نق چندانی مرفرایند تصمیمسام ندارند و تنها جایگاه

مصرفرنندگان صرف پروژهها را به خوم اختصاص میمهند.
مر ایران ٬با پایان یافتت جنگ تحمیلی و ظهور بامیگران جدید جامعه مدنی به ویژه منان و
جوانان مر چرماندام سیاسی جمهور اسالمی ایران شاهد شکلگیر اولیت شورا شهر با
هدف قدرت بخری به مراررت مرمم مر صحنهها سیاستگذار شهر مر تهران هستیم .بعد

ام اولیت تجربه شورا شهر مر تهران ،اهمیت حضور مراررت مرمم مر صحنه
سیاستگذار ها عمومی بی ام پی مطرح شد ره نه تنها شاهد ظهور شوراها شهر و
روستا مر سراسر ررور هستیم بلکه سیاستگذاران شهر یک قدم جلوتر رفته و ترکیل
نهامها مرممی میگر مر سطح محلهها به نام شورایار ها را نی ضرور مانستند.
ارنون ره سیاستگذار شهر مر ایران روم به روم بیرتر معطوف به جلب مراررت
حدارثر شهروندان مر فرآیندها تصمیم گیر است ،ایت امکان وجوم مارم با الهام گیر ام
مدل فرانسو  ،به خاطر شباهتها مرترک و الگوبرمار تاریخی ،بتواند ما را مر ارتقا
نهامها مراررتی ره با نیامها ،فرهنگ و واقعیات سیاسی ا اقتصام ایران منطبق باشد ،یار
رساند.

توصيههاي سياستی
مر فرانسه مرخواست پاییت به باال مرمم برا مراررت مر سیاستگذار ها شهر
مولت را بر آن ماشت ره طی یک جریان باال به پاییت به منبال قانونی ررمن ایت مرخواست و
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ایجام اب ارها نهام برا قدرت اجرایی بخریدن به آن باشد .ایت مر حالی است ره مر ایران
به رغم عدم رضایت بخ خصوصی و جامعه مدنی با برخی پروژهها شهر  ،شاهد اجرایی
شدن ایت پروژهها هستیم ره بعضا مر گذر ممان به نا رارآمد پروژه نی منجر میشوند .ایت مر

حالی است ره واحدها سرممینی میتوانند با اخذ مراررت بیرتر مرمم و شنیدن خواسته
هایران و با توجه به پتانسیل اقتصام  ،فرهنگی ،گرمشگر و رراورم سرممینی خوم،

پروژهها شهر مقبولتر را به اجرا مر آورند .ایت مر حالی است ره نهامینه شدن ایت امر نه
تنها نیام به خواست سیاسی و اجتماعی مارم بلکه مل م است ره قانونگذار با تصویب قوانیت
مربوط به ال امآور بومن آن مرروعیت حقوقی مهد.

با اینکه ام اواخر سالها مهه  ،1980قدرتها محلی به تدریج تقویت شدهاند ،اما هنوم
نتوانستیم به تمرر ممایی مطلوب مر نظام امار مر ایران مست یابیم .تحلیل و بررسی
ممینهها مختلف حقوقی ا سیاسی شورا شهر مر ایران و به طور خاص شورا شهر تهران
به عنوان اولیت نمونه عملی بعد ام انقالب ،مر ایت ممینه ،نرانمهنده نبوم مؤلفهها قانونی
مورم نیام مر حقوق امار ایران جهت مراررت مطلوب مرمم مر فرآیند تصمیمگیر ها ایت
نهام نمایندگی است.
به شرحی ره گذشت ،سخت گفتت ام ممورراسی بدون تقسیم قدرت و به رسمیت شناختت
حق مراررت برا مرمم و جامعه مدنی رالمی رم معناست و با مخالت مولت مر امور اماره
مناطق مختلف سرممینی اغلب خواستهها واقعی مرمم نامیده گرفته میشوم .ترکیالت امار
فرانسه ام سالها  1970- 1980مر ابتدا با جدا ررمن قدرت و ثروت مر مولت و سپس با
مصوبات قانونی توانست گامها مؤثر مر مسیر مرروعیتبخری موباره با نظام ممورراتیک
فرانسه برمارم .مر ایران نی پس ام پیروم انقالب اسالمی و تصویب قوانیت مربوط به ترکیل
شوراها قدمها اولیه مر ایت راه برماشته شده ،ولی همچنان گامها بلند میگر باید برماشته
شوم ره تصویب قانونی مر جهت ترکیل یک نهام مستقل ام شورا شهر ره ام طریق آن مرمم

و جامعه مدنی بتوانند ام ابتدا تا انتها مر جریان پروژهها عمرانی قرار بگیرند و نظرات خوم را
ابرام مارند و همچنیت تسهیل فرایندهایی ره مناطق سرممینی بتوانند به برخی فرایندها
اقتصام مستقل ام مولت مرر برسند ،میتواند بهعنوان گامها مورمنیام بعد مطرح گرمم.
مطالعه شورا توسعه فرانسه ،مترکل ام مرمم و ساممانها مرمم نهام و بخ خصوصی
ره با پرتوانه قانونی ،شهرمار ها و شوراها محلی را مل م به گرفتت مراررت و نظرخواهی
ام جامعه مدنی قبل ام تصویب هرگونه پروژه آمای سرممینی ،نران میمهد ره با توجه به
واقعیتها سیاسی و فرهنگی موجوم مر ایران و نیام به قانونگذار ها جدید مر ایت ممینه،
شوراها شهر و روستا باید به منبال تقویت راههایی مرون ساممانی باشند ره ام طریق آنها
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جامعه مدنی و مرمم بتوانند مر سیستم امار حاضر و با قوانیت موجوم مر فرایندها
 همچنیت نیام است ره با استفامه ام. مراررت بیرتر ماشته باشند، سیاستگذار ها شهر

ارتباطی بر شفافسام پروژهها و روندها تصمیمگیر تارید رنند و مرمم را مر
.سرممینی قرار مهند

اب ارها

جریان اطالعات و ج ئیات مقیقتر پروژهها آمای
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