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ــهروندى در ادبيات حقوقى و سياسى امروز از سه معنى  حقوق ش
متفاوت برخوردار است :

حقوق شهروندى به مفهوم رابطه ميان مردم و حاكميت
ــى  ــهروندى در اغلب موارد از صبغه سياس اين مفهوم از حقوق ش
ــت. رابطه مردم و حاكميت در ابعاد سه گانه تقنينى،  برخوردار اس
ــى ميان دولت  ــوق و تكاليف متقابل ــى موجد حق ــى و اجراي قضاي
ــت. براى  ــهروندان اس ــامل قواى حاكم و ش ــه مفهوم عام آن ش ب
ــكيل احزاب و  ــد آزادى بيان، آزادى تش ــهروندان؛ حقوقى مانن ش
جمعيت هاى سياسى و عضويت در آنها، حق انتخاب مسكن، شغل 
ــق تابعيت و براى  ــكنجه، ح ــت غير قانونى، ش و ممنوعيت بازداش
ــون از جمله مصاديق  ــت؛ حق حاكميت، وضع و اجراى قان حكوم
ــمار مى آيد. بنابراين در دو سوى حقوق شهروندى دولت  آن به ش
و شهروند قرار مى گيرند. مصاديق حقوق شهروندى در فصل سوم 

قانون اساسى تحت عنوان «حقوق ملت» احصاء شده است.

حقوق شهروندى به مفهوم رابطه ميان شهروندان
مردم با زندگى در اجتماع در مقابل يكديگر حقوق و تكاليفى را بر 
عهده دارند. اين حقوق و تكاليف ممكن است مربوط به امور مالى 
ــد. روابطى كه امروزه اشخاص در نتيجه انعقاد  يا غيرمالى آنان باش
ــارز اين نوع از حقوق  ــا همديگر برقرار مى كنند، نمونه  ب قرارداد ب
ــهروندى است كه معموالً از آن تحت عنوان «حقوق مدنى» ياد  ش
ــخاص جامعه محدود به موارد  ــود. همچنين روابط ميان اش مى ش
قراردادى نبوده بلكه ممكن است بدون وجود قرارداد نيز در نتيجه 
ــخاص به حقوق يكديگر روابط حقوقى ميان آنها  تعدى و تجاوز اش
پديد آيد. به اين معنى شهروندان در هر دو طرف حقوق شهروندى 
قرار دارند. مقررات مربوط به اين نوع از حقوق شهروندى عمدتاً در 

قانون مدنى بيان شده است.

حقوق شـهروندى به مفهوم رابطه ميان سـاكنان شـهر و 
مديريت شهرى

ــهرى امروزه به دليل گستردگى شهرها در ابعاد  زندگى در جوامع ش
سرزمينى و نيز تنوع ايجاد شده در حوزه خدمات شهرى موجب شده 
ــهر به دنبال نوعى قدرت تصميم گيرى براى اداره بهتر و  تا مديران ش
ــخ گويى مؤثرتر به نيازهاى متنوع و گسترده شهرنشينان باشند.  پاس

پيدايش مفهوم حقوق شهروندى 
به زمان طــرح نظريه هاى جديد 
پيرامون حاكميت در اواخر قرن 
نوزدهــم ميــالدى ـ همزمان با 
انقالب كبير فرانســه ـ و پس از 
آن نيز به زمان صــدور اعالميه جهانى حقوق 
بشر از سوى سازمان ملل متحد در سال 1948 
باز مى گردد. بر مبناى اين نظريه ها مردم ديگر 
«رعيت» به شمار نيامده و به عنوان «شهروند» 

در برابر حكومت از حقوقى برخوردار شدند.
در ادبيات سياســى كشــور ما نيز نگاه جديد 
بــه مفهوم حاكميت كــه ارزش و اعتبار دولت 
را در خدمت گزارى به مــردم مى داند و غفلت 
از رســيدگى به خواســت هاى آنان را گناهى 
نابخشــودنى به شــمار مى آورد، بــا ظهور و 
بروز انديشــه هاى بنيانگذار انقالب اســالمى 
حضرت امــام خمينى(ره) و پيــروزى انقالب 
اســالمى پايه گذارى شــد. از اين منظر مردم 
نه تنها به عنوان شهروند، بلكه در مقامى فراتر 
از يك شهروند -كه بر مبناى نظريه هاى غربى 
مربوط به حاكميت، در سطحى برابر با حاكمان 
قــرار مى گيرند- به عنــوان مخدوم و حاكمان 
در موقعيت خدمت گزار شــناخته مى شوند. با 
اين تعريف حقــوق و تكاليف مردم و حاكميت 
نيازمند تعريفى دوباره است؛ زيرا بر مبناى اين 
ديدگاه مــردم اصل و محور اداره جامعه تلقى 

مى شوند.

واژگان كليـدى : حقوق شـهروندى، مديريت شـهرى، 
حكومت محلى، مشاركت مردمى.
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تجربه اجرايى ملل مختلف در اين زمينه نيز حاكى از موفقيت مديران 
ــتقالل نسبى در  ــت كه در تصميم گيرى هاى خود از اس ــهرى اس ش
چارچوب مقررات ملى برخوردار بوده اند. از اين منظر شهروند بودن به 
مفهوم حقوقى متقابل ميان ساكنان شهر و مديريت شهرى است كه 
در برخى كشورها از آن تحت عنوان «دولت محلى» و در بعضى ديگر 
ــود. مواردى مانند عوارض شهرى،  ــوراى محلى» ياد مى ش به نام «ش
ــتغال، تأمين معابر و ساخت و ساز در محدوده شهرها و  مجوزهاى اش
فضاهاى شهرى در حوزه حقوق شهروندى با اين مفهوم جاى مى گيرد. 
طرف هاى رابطه حقوق شهروندى به مفهوم اخير، شهروندان ساكن در 

يك شهر و مديريت شهرى خواهد بود.

دو نمونه از دولت هاى محلى دنيا – انگلستان، استراليا
ــط مبحث ميان مفهوم  ــر نيز با توجه به احتمال خل ــوى ديگ از س
«دولت محلى» و «دولت فدرال» الزم است توضيح مختصرى نيز 

پيرامون اين دو اصطالح داده شود.
 (Federal Government) دولت فدرال 

دولت هاى فدرال محصول نظام سياسى ويژه اى است كه تحت عنوان 
ــم (Federalism) از آن ياد مى شود. در اين نظام سياسى در  فدراليس
كنار يك حكومت مركزى، چند حكومت  خودمختار و محلى نيز وجود 
دارد كه اقتدار و وظايف، ميان حكومت مركزى و حكومت هاى محلى 
ــيم مى شود. هدف از ايجاد نظام سياسى فدرال، تمركززدايى در  تقس
كشور، به رسميت شناختن خودمختارى و قدرت هاى منطقه اى و نيز 
ايجاد و تقويت فدراسيونى بين كشورهاى مختلف داراى حاكميت ملى 
مستقل است. اياالت متحده آمريكا نمونه شاخصى از اين نوع حكومت 
ــكناس، برقرارى روابط  ــور ضرب سكه و چاپ اس ــت. در اين كش اس
خارجى، تنظيم روابط تجارى با كشورهاى خارجى، تشكيل ارتش و 
نيروى دريايى، اعالن جنگ، تشكيل دادگاه هاى عالى از جمله ديوان 
عالى فدرال و تصويب برخى قوانين منحصراً در صالحيت دولت فدرال؛ 
قانون گذارى در محدوده ايالت، برگزارى انتخابات، تأسيس دادگاه هاى 
محلى، تأسيس بانك، تأمين اجتماعى، رسيدگى به بهداشت عمومى، 
تشكيل حكومت هاى محلى و ارائه خدمات عمومى از وظايف مشترك 

دولت فدرال و دولت ايالتى است.

در انديشــه هاى امــام (ره)، مــردم اصــل و محــور 
اداره جامعــه و مطابــق «حقــوق ملــت» در قانون 
اساسى، مردم در مقامى فراتر از يك شهروند به 
عنوان مخدوم و حاكمــان در موقعيت خدمت گزار 
شــناخته مى شــوند. در ادبيات حقوقى و سياسى 
امــروز حقــوق شــهروندى، رابطــه ميــان مــردم 
و حاكميــت، رابطــه ميــان شــهروندان و رابطــه 
ميــان ســاكنان شــهر و مديريت شــهرى اســت.
در كشــور ما حقوق شــهروندى به مفهــوم رابطه 
ميان ســاكنان شهر و مديريت شــهرى، فاقد يك 
طــرف رابطــه يعنى دولــت محلــى داراى هويت و 
شــخصيت حقوقى قابل موأخذه اســت. به همين 
علت، شهروندان در عين انجام تكاليف قانونى خود 
متأســفانه از هر گونه مستند قانونى براى مطالبه 
حقــوق خود از مديريت شــهرى بى بهره هســتند.

PIC

تشكيل شوراهاى اسالمى شهر، نخستين گام در تبيين حقوق شهروندى
 (Local Government) دولت محلى 

دولت محلى برخالف دولت ايالتى از مفهوم واحدى برخوردار نيست 
ــورهاى مختلف تفاوت هاى اساسى با  ــاختار آن در كش و ماهيت و س
يكديگر دارند. نمونه دولت محلى كه وظايف آن محدود به تصدى گرى 
در سطح شهر است را مى توان در كشور انگلستان مشاهده كرد. در اين 
كشور به موجب قانون دولت محلى مصوب سال 2000 ميالدى انجام 
هرگونه اقدامات الزم براى ارتقاء يا بهبود وضعيت اقتصادى، اجتماعى 
و زيست محيطى در محدوده ناحيه برعهده دولت هاى محلى قرار داده 
ــت. براى نيل به اهداف مذكور اتخاذ تصميم در موضوعاتى  ــده اس ش
مانند ساخت وساز در محدوده شهرها، اخذ عوارض شهرى، حمل و نقل 

ــاى  كتابخانه ه ــهرى،  ش
عمومى، آموزش، بهداشت 
ــماندها،  پس جمع آورى  و 
امور مربوط به گورستان ها 
به دولت هاى محلى واگذار 
ــت. با اين حال  ــده اس ش
ــى تحت  ــاى محل دولت ه
ــر  ــرل وزي ــارت و كنت نظ
ــته و در  ــور قرار داش كش
ــود بايد  ــام وظايف خ انج
ــود  ــاى موج محدوديت ه
ــون دولت محلى را  در قان

رعايت كنند.1
نمونه ديگر دولت محلى را 
مى توان در كشور استراليا 
مشاهده نمود. در اين كشور 
ــت دولت هاى  نيز صالحي
محلى در چارچوب قوانين 
مصوب تعريف شده است. 
ــتراليا  به موجب قانون اس

ــال 2009 تصويب شده است، دولت هاى محلى وظايف زير  كه در س
را بر عهده دارند :
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ــاز  ــور مربوط به ساخت وس  ام
ــاى  مكان ه ــى  طراح ــامل  ش
ــدارى  ــاخت و نگه ــى، س عموم
راه هاى ارتباطى، پل ها، پياده روها 

و جوى ها
ــامل احداث  ــى ش  امور ورزش
ــى نظير  و مديريت اماكن ورزش

زمين ها، سالن ها و مراكز ورزشى
ــتى از قبيل نظارت   امور بهداش
ــذا، انجام  ــت آب و غ ــر بهداش ب
واكسيناسيون، اداره سرويس هاى 
ــع آورى  ــتى عمومى، جم بهداش
پسماندها، نظارت بر عرضه دام و 
طيور و كنترل آلودگى هاى صوتى

ــامل   ارائه خدمات عمومى ش
ــالخوردگان،  س از  ــدارى  نگه
خدمات  بى سرپرست،  كودكان 
ــاوره هاى  ــه مش ــى و ارائ رفاه

عمومى 
ــا،  ــت و اداره فرودگاه ه  مديري
ــاى عمومى و  بنادر، پاركينگ ه
پاركينگ هاى حاشيه خيابان ها، 
فضاهاى سبز و پارك هاى عمومى 

و گورستان ها
ــيس و اداره فرهنگسراها،   ارائه خدمات فرهنگى و هنرى با تأس

كتابخانه ها و گالرى هاى هنرى2
با توجه به تعاريف ارائه شده به روشنى مى توان دريافت كه تحقق حقوق 
شهروندى در هر سه مفهوم مستلزم وجود دو طرف رابطه است. زيرا تصور 
ــى كه  وجود حق بدون وجود صاحب حق از يك طرف و متعهد يا كس
حق بر عهده وى قرار دارد از طرف ديگر به طور منطقى غيرممكن است. 

تشكيل حكومت محلى؛
يك گام به سوى حقوق شهروندى

ــفانه در كشور ما مقوله حقوق شهروندى به مفهوم سوم آن به  متأس
ــرحى كه گذشت، فاقد يك طرف رابطه يعنى دولت محلى است  ش
ــخصيت حقوقى قابل موأخذه باشد. به همين  كه داراى هويت و ش
ــهروندان در عين انجام تكاليف قانونى خود متأسفانه از هر  علت، ش
ــهرى  ــتند قانونى براى مطالبه حقوق خود از مديريت ش گونه مس
ــجام در حقوق شهروندى و  ــتند. در حالى كه ايجاد انس بى بهره هس
نيز اعطاى هويت قانونى و حقوقى به مديريت شهرى در قالب دولت 

محلى مى تواند فوايد زير را در پى داشته باشد :
1 توانمند سازى دولت براى تحقق حكمرانى خوب

ــازى دولت در اعمال و اجراى وظايف حاكميتى مستلزم  توانمند س
ــاير بخش ها  انتزاع وظايف تصدى گرانه از دولت و واگذارى آن به س
ــت. اداره امور شهر و ارائه خدمات متنوع شهرى در ابعاد مختلف  اس
مهندسى، بهداشتى، خدماتى، حمل ونقل، محيط زيست و نظاير آن 
ــده است كه هيچ گونه ضرورتى  باعث تصدى دولت در حوزه هايى ش

گســتردگى شــهرها و تنــوع خدمــات شــهرى 
موجب شــده تا مديران شــهر بــه دنبال نوعى 
و  بهتــر  اداره  بــراى  تصميم گيــرى  قــدرت 
پاســخ گويى به نيازهاى شهرنشــينان باشــند. 
تجربه دنيــا حاكى از موفقيت مديران شــهرى 
از  خــود  تصميم گيرى هــاى  در  كــه  اســت 
اســتقالل نســبى در چارچــوب مقــررات ملى 
برخــوردار بوده انــد كــه از آن تحــت عنــوان 
«دولت محلى» يا «شــوراى محلى» ياد مى شود.
اعطــاى هويت قانونى بــه دولت محلــى  باعث 
شــخصيت  ايجــاد  دولــت،  توانمند ســازى 
حقوقــى پاســخگو بــراى مديريــت شــهرى و 
مشــاركت شــهروندان در اداره شهر مى شود.
 اقدامــات اجرايــى ايجــاد دولت هــاى محلى با 
توجــه به حساســيت هاى سياســى و اجتماعى، 
بايــد به تدريــج و با تأنى آغاز شــود. هم چنين 
امــر  كشــورها  ســاير  تجــارب  از  اســتفاده 
پســنديده اى اســت؛ اما نبايــد رويه هاى آنها 
مــورد تقليــد و تبعيــت محــض قــرار  گيــرد.

پى نوشت
1- براى مشاهده متن قانون مراجعه كنيد به :

http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2000/ukpga_20000022_en_2#pt1
2- متن قانون در نشانى اينترنتى زير در دسترس است :

http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/ACTS/2009/09AC017.pdf

منابع
www.opsi.gov.uk
www.legislation.qld.gov.au

براى حضور و مداخله دولت در آنها ديده نمى شود. دولت مى تواند با 
واگذارى اختيارات مناسب در چارچوب قوانين به دولت هاى محلى 
ــن موضوعات، نقش نظارتى  ــخگو بودن در خصوص اي به جاى پاس
و مسئوليت خواهى از دولت هاى محلى را براى خود پيش بينى كند.
2  ايجاد شخصيت حقوقى مسئول و پاسخگو در حوزه مديريت شهرى

ــدان مجموعه  ــهرها به لحاظ فق ــاكن در ش ــهروندان س حقوق ش
ــئوليت پذير در حوزه مسائل شهرى در بسيارى موارد  حقوقى مس
ــده و يا به طور تمام و كامل ادا نمى شود. مهم ترين عامل  تضييع ش
ــائل  اين بى عدالتى را مى توان در تعدد مراجع دخيل در حوزه مس
شهرى و فقدان انتظام و انسجام در قوانين مربوط به مديريت شهرى 
ــتجو نمود. با استقرار دولت هاى محلى و مسئوليت پذيرى آنها  جس
ــهروندى با  ــتر الزم براى تحقق حقوق ش ــهروندان بس در قبال ش

ايجاد رابطه ميان مردم و مديريت شهرى فراهم خواهد شد.
3 تحقق مشاركت شهروندان در اداره امور شهر

ــات دولت هاى محلى، كه به طور  ــا توجه به ماهيت انتخابى مقام ب
مستقيم از سوى مردم انتخاب مى شوند، با نظارت نمايندگان مردم 
ــهرداران و مديران تابعه آنها)  ــهر (ش بر عملكرد مديران اجرايى ش
ــهر زمينه مداخله و مشاركت مردم در امور  ــوراهاى ش در قالب ش
ــى و فرهنگى و تفريحى  ــت محيطى، خدمات رفاهى، عمرانى، زيس
ــز مى تواند از آثار  ــد. حاكميت ني ــش از پيش فراهم خواهد ش بي

مثبت اين مشاركت در حوزه هاى سياسى استفاده كند.

نتيجه گيرى
ــت در ايجاد دولت هاى محلى دو  با اين تفاصيل، نگارنده معتقد اس

نكته اساسى بايد مدنظر قرار گيرد :
1 استفاده از تجارب ساير كشورها و نه تقليد از آنها

ــت، اما متأسفانه  ــنديده اى اس بهره گيرى از تجارب ديگران امر پس
ــارب ملل ديگر، رويه هاى  ــتفاده از تج در برخى موارد به جاى اس
ــرد. اين امر  ــت محض قرار مى گي ــورد تقليد و تبعي ــده م اتخاذ ش
ــه دولت هاى محلى در  ــت و ناكامى تجرب مى تواند موجبات شكس

ايران را فراهم سازد.
2 توجه به حساسيت هاى سياسى و اجتماعى

ــژه در برخى موضوعات،  ــرايط وي ــه ما به دليل وجود ش در جامع
حساسيت هاى سياسى و اجتماعى خاصى وجود دارد كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد. مقوله دولت  محلى نيز از اين گروه است. از اين رو 
ــيت ها بوده  ــيس دولت هاى محلى بايد با توجه به اين حساس تأس
ــود. به  ــات اجرايى مربوطه به تدريج و با تأنى الزم آغاز ش و اقدام
همين منظور فرايند واگذارى وظايف به دولت هاى محلى نيز بايد 

به مرور و با اعمال حوصله و دقت الزم صورت پذيرد.   
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