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 ساختار حکومت در سطح محلی

 
نهادهای محلی از بعد دوگانگی ماهیت خود مشابه 

نهادهای ملی هستند. تقریبا در همه سطوح حکومت، 

شوراهای اداری انتصابی وجود دارند که ریاست آنها 

این نهادها در دست نمایندگان حکومت مرکزی است. 

، شهر، و روستا ناحیهدر سطح استان، شهرستان، 

ایین دارند. در کنار ساختار سلسله مراتبی از باال به پ

آن ساختار موازی سلسله مراتبی از پایین به باال نیز 

وجود دارد که از مقامات انتخابی و شوراها تشکیل 

شده و شوراهای محلی و روستا در قاعده آن قرار 

 گیرند. می

شوراهای شهر و روستا تنها نهادهای محلی هستند که 

. پس از شوندشان با رأی مستقیم انتخاب میاعضای

انتخاب اعضای شورای روستا، این اعضا افرادی را به 

 ح ناحیه یا بخشروستا در سط عنوان نمایندگان شورای

پس از تشکیل شوراهای بخش، اعضای کنند. می تعیین

این شورا نمایندگان بخش را در شوراهای شهرستان 

عموال بیش از آن یابد. شوراهای انتخابی با ساختار پایین به باال میها ادامه مکنند، و این روند تا سطح شورای عالی استانانتخاب می

شوراهای شهر وظیفه انتخاب شهردار، تصویب بودجه شهرداری و گذاری داشته باشند نقش نظارتی و مشورتی دارند. که نقش قانون

 کنند. ریزی شهری را تأیید میوسعه و برنامهنظارت بر اجرای آن را بر عهده دارند. این شوراها همچنین تمامی تصمیمات مربوط به ت

 
 

 ساختار پایین به باال، انتخابی  ساختار باال به پایین، انتصابی  سطح   

 هاشورای عالی استان وزارت کشور کشور

 شوراهای استانی  ها استانداران، ریاست شوراهای اداری استان استان 

 شوراهای شهرستان  فرماندار، ریاست شوراهای اداری شهرستان  شهرستان 

 شوراهای بخش  بخشدار، ریاست شوراهای اداری بخش  iبخش

 فاقد شورا  دهدار   iiدهستان

 شوراهای شهر/روستا  شهردار/دهیار (با انتخاب شورا) شهر/روستا 
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بیشتر امور اجرایی و نهادهای حکومت مرکزی از طریق ساختار باال به پایین و به دست رؤسای انتصابی بر خالف نهادهای انتخابی، 

. شهردار مسئولیت اجرای کنندشوند، هر چند شهردار را اعضای شوراهای شهر انتخاب میشوراها با اختیارات گوناگون مدیریت می

و در یک دوره د نشو در شوراها انتخاب شده و سپس از سوی وزارت کشور تأیید می هامصوبات شورای شهر را بر عهده دارد. شهردار 

وزارت کشور همچنین مسئول انتصاب استاندارها است که فرماندارها را با گیرند. امور شهری را بر عهده میاداره چهارساله ریاست 

شوراهای اداری نهادهایی غیر انتخابی هستند که از مقامات یابد. کنند و این زنجیره ادامه میوزارت کشور منصوب میتأیید 

سازی شوند. وظایف این شوراها بیشتر امنیتی و انتظامی و در راستای پیادهاجرایی، قضایی، و انتظامی شهرستان تشکیل می

 های دولتی است. های حکومت و هماهنگی سازمانسیاست

 
 شوراهای محلی شهر و روستا

 
هر چند  –هر چند شوراهای محلی اختیارات محدودی دارند، اما گامی جدید 

اند که اند، و محیطی را ایجاد کردهدر پیشبرد سیاسی ایران برداشته –کوچک 

توانند در آن بدون ایجاد تهدید برای حکومت مرکزی، از آن شهروندان می

ی بسیاری از ساز پس از تحکیم قدرت انقالب اسالمی، ملی iiiانتقاد کنند.

ها، جنگ تحمیلی، و بازسازی پس از آن به صنایع، ترس از خیزش قومیت

، فضای چندانی برای مشارکت مستقیم عموم مردم در ۱۳۷۷تا  ۱۳۵۷های تقویت روند تمرکز حکومت منجر شد. در فاصله سال

  ivهای اجتماعی، سیاسی، یا اقتصادی برای مدیریت شهری وجود نداشت.گیریتصمیم

 
، ۱۳۷۷کرد. از زمان برگزاری اولین انتخابات عمومی محلی در سال ، وزارت کشور شهردارها را منصوب می۱۳۷۸تا پیش از سال 

از وزارت  اد اعضای شورای شهر برگزاری انتخابات برای انتخاب مستقیم اعضای شورای شهر و انتخاب شهردار به پیشنهمسئولیت 

های برای انتخاب مجدد باید نظر حوزه ،شدندمسئوالنی که در انتخابات محلی انتخاب می یرابه ساکنان محلی منتقل شد، ز  کشور 

 اندر حال حاضر، الیحه جدیدی در مجلس در دست بررسی است که در صورت تصویب، شهردار  vکردند.انتخابیه خود را جلب می

د شد ناعضای شورای شهر، با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهنفر به جای انتصاب از سوی  ۲۰۰,۰۰۰شهر بزرگ با جمعیت بیش از  ۵۰

، تعداد ۱۳۸۲بر اساس قانون شوراها مصوب  vi.های انتخابیه بیشتر خواهد گردیدحوزهو به این ترتیب ارتباط مستقیم شهردارها با 

 ها در شوراهای محلی متناسب با اندازه حوزه انتخابیه است. کرسی

 

 

رانی برای اطالعات بیشتر درباره ساختارهای حکم

درک نظام اداری و تقسیمات محلی در ایران به 

منتشرشده در وبسایت نبض ایران  کشوری ایران

 مراجعه کنید. 

 ھا در شورا تعداد کرسی جمعیت 
 نماینده، فاقد بخش  ۵ نفر  ۱۰,۰۰۰شهرهایی با جمعیت زیر 

 نماینده، فاقد بخش  ۷ نفر ۵۰,۰۰۰تا  ۱۰,۰۰۰شهرهایی با جمعیت 

 بخش  ۳نماینده،  ۹ نفر ۱۰۰,۰۰۰تا  ۵۰,۰۰۰شهرهایی با جمعیت 

 بخش  ۴نماینده،  ۱۲ نفر ۱۵۰,۰۰۰تا  ۱۰۰,۰۰۰شهرهایی با جمعیت 

 بخش  ۵نماینده،  ۱۵ نفر  ۱۵۰,۰۰۰شهرهایی با جمعیت باالی 

 حوزه انتخابیه ۱۰نماینده،  ۳۰ تهران 

 تعداد اعضای شوراها بر اساس جمعیت
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 ۱۳۷۷در سال انتخابات محلی 

جمهوری کرسی در  ۱۹۰,۰۰۰زن، برای رقابت بر سر  ۵,۰۰۰نفر، از جمله  ۳۳۴,۰۰۰، بیش از ۱۳۷۷در نخستین انتخابات محلی در سال 

رو به ویژه تهران و اصفهان، نامزدهای میانهدر بسیاری از شهرهای بزرگ،  viiنامزد رد صالحیت شدند). ۰۰۰۳۶,اسالمی نامزد شدند (

دهنده توجه بیشتر به مسائل با رأی نسبتا قاطع پیروز شدند. در نواحی روستایی، نامزدهای مستقل دست برتر را داشتند که نشان

نامزدهای طرفدار خاتمی در تهران،  viiiهای ایدئولوژیک در این نواحی است.های ملی یا ائتالفبا سیاستمحلی در مقایسه 

مانده هم نصیب کرسی را از آن خود کردند، و دو کرسی باقی ۱۵کرسی از  ۱۳طلبان) در جبهه مشارکت ایران اسالمی (اصالح

 ۶۵ن شرایط رأی در این انتخابات شرکت کردند که درصد مشارکت میلیون نفر از واجدی ۲۴نامزدهای مستقل شد. به طور کلی، 

 درصدی در انتخابات مجلس خبرگان در سال قبل از آن بیشتر بود.  ۴۵دهد که از مشارکت درصد را نشان می

داشتند. خواهر رییس جمهور خاتمی در  گیریبسیاری از آنها موفقیت چشمدرصد نامزدها در کل کشور زن بودند،  ۲/۲هر چند تنها 

در به طور کلی،  ixمورد از شوراهای شهر برنده اکثریت آرا بودند. ۲۰زادگاهش اردکان به شورای شهر راه یافت، و نامزدهای زن در 

داد. کیل میزن در نقاط مختلف ایران به شوراها راه یافتند که کمتر از یک درصد کل منتخبین را تش ۱,۳۷۵دوره نخست شوراها، 

درصد به شهر تهران تعلق داشت، و در بسیاری از شهرهای دیگر هیچ زنی به شوراها راه پیدا  ۳باالترین درصد منتخبین زن با میزان 

  xنکرد.

این نهاد  هاییانگیر برای ایجاد بنتوان به نیاز به صرف زمان چشمدور اول شوراهای محلی با مشکالتی روبرو بود که از آن جمله می

توانستند چندان بر مدیریت امور محلی تمرکز کنند. همچنین، ابهام در قانون به همین دلیل، منتخبین این دوره نمی نوپا اشاره کرد.

انتخابات شوراهای محلی نیز به اصطکاک بین مقامات انتصابی، اعضای شورای شهر، شهردارها، و فرماندارها منجر شد، که خود بر 

اند نیازها و انتظارات آنها را کردند شوراهای محلی نتوانستهگذاشت. در نتیجه، شهروندان حس میشورا تأثیر می کارایی کلی

  xiمنجر شد. ۸۱دهندگان در انتخابات برآورده سازند، و همین موضوع به دلسردی رأی

 
 ۱۳۸۱در سال انتخابات محلی 

نامزد برای رقابت بر سر  ۲۰۰,۰۰۰بسیار کمتر بود ( ۱۳۸۱، تعداد نامزدها و آرا در انتخابات ۱۳۷۷در مقایسه با انتخابات شوراها در سال 

درصد نامزدها در دور  ۱۹(در مقایسه با رد صالحیت حدود  xiiکرسی). اما کمتر از سه درصد این نامزدها رد صالحیت شدند ۰۰۰۱۶۸,

درصد افزایش یافت. نکته مهم این است که  ۴/۱درصد به  ۸/۰ی از پیشین انتخابات شوراها) و درصد زنان منتخب در شوراهای محل

  xiiiاستان برگزار شد. ۲۸استان از  ۲۱ها رقابتی وجود نداشت و انتخابات عمال فقط در در بسیاری از حوزه
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درصد  ۲۰تا  ۱۲کاهش مشارکت در شهرهایی مثل اصفهان، مشهد، شیراز، و تهران بیشتر از نقاط دیگر بود و در این شهرها تنها 

 ۱۶، در این دوره تنها ۱۳۷۷میلیونی در سال  ۲۶با مشارکت در مجموع، در مقایسه  xivواجدین شرایط رأی در انتخابات شرکت کردند.

برخی علت کاهش شدید مشارکت را دلسردی مردم از عملکرد اولیه  xvمیلیون نفر از واجدین شرایط رأی در انتخابات شرکت کردند.

  xviدانستند.می ۷۷پس از شور و اشتیاق در انتخابات سال  –رانی نامطلوب نبود اختیارات و حکمیعنی  –شورای محلی 

کارها با تکیه بر مشارکت پایین و دلسردی عمومی نسبت به روند سیاسی، تقریبا در همه شهرهای بزرگ در انتخابات پیروز محافظه

ترین پیامد این مشارکت مهم xviiبا شکستی شدید روبرو شد. ۷۰ر میانه دهه شدند و جنبش اصالحات برای اولین بار پس از ظهورش د

نژاد در سمت شهردار بود که دو سال ای ناشناخته به نام محمود احمدیاندک ورود تندروها به شورای شهر تهران و انتخاب چهره

  xviiiاستفاده کرد.جمهوری  ای رسیدن به مقام ریاستسکوی پرتابی بر به عنوان همین سمت از بعد 

 ۸۵انتخابات محلی در سال 
 ۸۵انتخابات سال  xixداد.به وضوح نارضایتی مردم ایران را از عملکرد جنبش اصالحات نشان می ۸۱نتایج انتخابات محلی در سال 

کار در تحقق محافظهنژاد رییس جمهور از واکنش شدید به ناتوانی احمدی ود، اما نتایج این دوره نشانیپرسی هم بنوعی همه

درصدی این دوره بسیار باالتر از دوره قبلی بود  ۶۰. مشارکت بود اش برای حل مشکالت اقتصادی روزافزون ایرانهای انتخاباتیوعده

کرسی در  ۱۱۳,۰۰۰زن، برای رقابت بر سر  ۵,۰۰۰نفر، از جمله  ۲۲۳,۰۰۰گیری داشت و بیش از نام نامزدها هم افزایش چشمو ثبت

کرسی در  ۲۶۴از  xxنفر را پیش از انتخابات رد صالحیت کرد. ۰۰۰۱۰,مجلس که آن زمان در دست تندروها بود نام کردند. راها ثبتشو 

  xxiکرسی نصیب  زنان شد. ۴۴ها، مراکز استان

در فهرست ائتالف رایحه خوش خدمت تنها سه کرسی  نژاددر شورای شهر تهران که اهمیتی نمادین دارد، نامزدهای طرفدار احمدی

بود که در انتخابات ریاست  کار یباف، شهردار عملگرای محافظهدهنده حمایت از باقر قالکرسی را به دست آوردند که نشان ۱۵از 

مشارکت گسترده بازتاب یافته بود، و  ۸۱نارضایتی که در مشارکت اندک سال  xxiiنژاد شکست خورده بود.از احمدی ۸۴جمهوری 

پردازند، انتخابات محلی از دهد با وجود این که شوراها بیشتر به امور محلی مینشان می ۸۵طلبان در سال طرفداران اصالح

 گذارند. انتخابات ملی تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می

 و برگزاری همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲انتخابات محلی سال 

برگزار نشد و دوره تصدی همه اعضا تمدید  ۹۰، انتخابات شوراها در سال ۸۸ثباتی سیاسی پس از جنبش سبز در سال با توجه به بی

قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس، بر اساس قانون جدید قرار بر این  ۳و تصویب ماده  ۸۹شد. با حکم رهبری در فروردین 

تا با بهبود روابط عمومی، اعتماد به روند انتخابات  xxiiiزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شودشد که انتخابات محلی آتی هم

این اولین باری نبود که مسئوالن در ایران با هدف افزایش مشارکت، انتخابات ملی و محلی را   xxivریاست جمهوری بازگردانده شود.

و وزارت کشور انتخابات مجلس خبرگان و اولین دوره انتخابات شوراها را  ، شورای نگهبان۱۳۷۸کردند. در سال میگزار همزمان بر 

  xxvتقریبا همزمان برگزار کردند که باعث افزایش نه درصدی مشارکت در انتخابات مجلس خبرگان در مقایسه با انتخابات قبلی شد.

در نهایت، شورای نگهبان تنها صالحیت  نام کردند.ثبتابات ریاست جمهوری برای انتخ زن ۳۰جمله  از  نامزد ۶۸۶نام، در دوره ثبت

نفر رد  ۰۰۰۳,نام کردند که از این میان نفر برای انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت ۰۰۰۳۰۰,بیش از  xxviهشت نفر را تأیید کرد.

یران برای رأی دادن در مردم ا، ۹۲خرداد  ۲۴در  xxviiiنفر از آنها به رد صالحیت خود اعتراض کردند. ۸۱۰۲,، و xxviiصالحیت شدند

در این ها حاضر شدند. یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا پای صندوق

 اینژاد به خاطر محدودیت دو دورهانتخابات، عالوه بر انتخاب رییس جمهور جدید، به دلیل ممنوعیت نامزدی مجدد احمدی

عضو شورای شهر و روستا نیز انتخاب شدند. هر چند تأیید مستقل درصد مشارکت باال  ۱۲۶,۰۰۰ریاست جمهوری در ایران، بیش از 

دهندگان مشهود بود و مردم ایران با انتخاب حسن های حکومتی ممکن نیست، شور و اشتیاق در میان رأی) در گزارش۶۷/۷۲(

 ۴۵دور اول، تمایل خود را برای تغییر نشان دادند. میزان مشارکت در انتخابات شوراها در تهران رو، در روحانی، نامزد نسبتا میانه
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های اصولگرایان در نقاط دیگر ایران هم بسیاری از کرسی xxixافزایش داشت. ۸۱درصد در انتخابات  ۱۲درصد بود که نسبت به میزان 

 پیشین خود را از دست دادند. 

 ۹۶وری و شوراها در سال بستر انتخابات ریاست جمه

 
اند. در انتخابات مجلس در روها و زنان در مجلس، شوراهای شهر، و قوه مجریه قدرت گرفتهدر چند دوره قبلی انتخابات، میانه

بررسی صالحیت در شورای  گیرانهنام کردند، هر چند روند غیر شفاف و سختنفر برای نامزدی ثبت ۱۲,۰۰۰، بیش از ۹۴اسفند 

نگهبان در نهایت منجر به رد صالحیت بیش از نیمی از این افراد شد. تعداد نامزدهای زن هم در این دوره رکورد شکست. در واقع، 

ات در انتخاب زن ۵۸۶نفر از جمله  ۶,۲۲۹بود. در نهایت،  ۹۰سال مجلس سه برابر این تعداد در  ۹۴تعداد نامزدهای زن در انتخابات 

طلبان با چند نماینده کمتر از تعداد روها و اصالحکرسی در مجلس به رقابت پرداختند. میانه ۲۹۰حاضر شده و برای کسب یکی از 

اند. عالوه سال تشکیل داده ۱۰ترین فراکسیون مجلس را برای نخستین بار ظرف الزم برای کسب اکثریت کامل، در حال حاضر بزرگ

در دور دوم نماینده مجلس شدند، و به این ترتیب  ۹۵ول به مجلس راه یافتند، چهار نفر نیز در اردیبهشت زنی که در دور ا ۱۴بر 

 بیشترین تعداد نماینده زن پس از تأسیس جمهوری اسالمی وارد مجلس شدند. 

غیر انتخابی در پی داشته های شدیدی را از سوی عناصر تندرو در قوای ها واکنشهای امیدبخش، این پیشرویبا وجود این پیشرفت

موجب شده است. تندروها که به انتخابات  هاها و اعدامزایش در دستگیریگیری بیشتری را در اعمال قوانین اخالقی و افو سخت

چشم دارند، فعاالن را هدف گرفته و با هدف سلب اعتبار از روحانی به عنوان یکی از نیروهای تغییرات اجتماعی معتدل، فشار  ۹۶

روهای منتخب کار انتصابی و میانهاند. اصطکاک بین نهادهای محافظهود را بر جامعه مدنی و رخدادهای فرهنگی افزایش دادهخ

 کند. تر میرو نیز تنش ناشی از ساختار دوگانه حکومت را روشن پس از برجام و پیش از انتخابات پیش

پذیری خود، برای به چالش کشیدن برخی ومت ضمن اثبات انعطافروی حکبا این حال، جامعه مدنی ایران و عناصر میانه

روها و اند. تأثیر اختالف بین میانههای اجتماعی کشیدهها، این مسائل را به فضای رسانههای تندروها و تحدید آزادیمحدودیت

د پیش از انتخابات بررسی شوند، و در تندروها بر شهروندان ایران و نیز واکنش جامعه مدنی همچنان از عوامل مهمی هستند که بای

این میان باید به تأثیرات 

آن بر سیاست در سطح 

محلی توجه ویژه داشت 

و باید دید آیا انتخابات 

تواند ابزاری شوراها می

برای مانور سیاسی 

تر شود و مسائل گسترده

و منافع محلی بر آن 

تأثیری خواهد داشت یا 

 خیر. 
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 روزرسانی این اطالعات یاری کنید. در صورت مشاهده هر گونه اشتباه در این متن، موضوع را با درج منبع اطالع دهید. بهما را در 
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