
 شورا در ایران

پس از مشروطه و تصويب قانون اساسي به صورت جدي ، فكر زندگي شورايي در ايران به فعليت رسيد . به عبارت ديگر يكي 

از دستاوردهاي بسيار حائز اهميت ، نهضت مشروطه خواهي جدا از به رسميت شناختن تفكيك قوا ، تقسيم قدرت سياسي و اداري 

 هاي انجمن خصوص در اساسي قانون متمم ۲۹ و۲۹،۲۹،۲۹ اصل بود . چهار كشور بين حكومت مركزي و حكومت هاي محلي 

متمم قانون اساسي  ۲۹ اصل موجب به ، آن قانون حدود و حد تعيين و شورايي زندگي شناسايي براي بود تالشي واليتي و ايالتي

خواهد شد . هدف از تاسيس انجمن هاي بر طبق نظامنامه خاصي تشكيل « در تمام ممالك محروسه انجمن هاي ايالتي و واليتي»

شركت دادن افراد در اداره امور محلي خود و انجام اصالحات براي تامين منابع اهالي است . « اختيارات تامه» ايالتي و واليتي با 

 (۲۹)اصل 

ي طبع و نشر مي صورت خرج و دخل اياالت و واليات از هر قبيل توسط انجمن هاي ايالتي و واليت» ۲۹ضمن اينكه طبق اصل 

از اولين و مهمترين تصميمات مجلس شوراي ملي پس از استقرار مشروطه تهيه و تصويب قانون انجمن هاي ايالتي و واليتي « . شود

با تصويب اين دو قانون كه تاييدي بود بر ضرورت زندگي شورايي و سيستم  .ه.ق بود  ۹۹۹۱ربيع الثاني  ۹۹و قانون بلديه مصوب 

اداره امور محلي و شهرداري ها به انجمن هاي ايالتي و واليتي و بلديه كه منتخب اهالي بود ، واگذار مي شد . به  عدم تمركز ،

فصل اول قانون انجمن هاي ايالتي و واليتي در مركز هر ايالتي انجمني موسوم به انجمن ايالتي از منتخبان ايالت و  ۹موجب ماده 

 . هاي واليتي فرستاده مي شوند ،تشكيل مي شود توابع آن و نمايندگان كه از انجمن

تشكيل انجمن هاي ايالتي و واليتي به منظور پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي و 

يات به هر عنوان آموزشي در استان ، شهرستان ، شهر، بخش و روستا انجام مي گيرد. انجمنهاي ايالتي حق اظهار نظر در وصول مال

كه موافق باشند را دارند و مي توانند در كليه شكاياتي كه از حاكم اياالت و واليات مي رسيد رسيدگي كرده ، هر گاه رفتار 

حاكم بر خالف قانون باشد به او تذكر بدهند . مادامي كه ادارات عدليه تشكيل نشده ، در صورتيكه كسي از حكمي كه درباره او 

حاكم عرفيه صادر شده باشد به انجمن شكايت كند ، انجمن مي تواند در همان محكمه امر به استيناف و تجديد از يكي از م

رسيدگي نمايد ، هر ايالت يا واليت داراي بودجه خاص خود است كه در خرج و دخل آن در امور امنيت آبادي اختيار كامل 

 .دارد

يتي از تصويب مجلس گذشت ، قانوني درباره شهرداريها تحت عنوان )قانون در همان تاريخي كه قانون انجمنهاي ايالتي و وال

اين قانون عبارتست از : اداره تمامي  ۹۹بلديه( به تصويب نمايندگان مجلس رسيد . وظايف انجمنهاي شهر و شهرداري طبق ماده 

يس و سرپرستي كتابخانه ها ، موزه ها ، مرمت امور مربوط به شهر اعم از پاكيزگي و روشنايي و ساير امور خدماتي و رفاهي ، تأس

مساجد و مدارس و همكاري با حكومت در راه اندازي نمايشگاهها و ميادين ، تقويت و حمايت حرفه هاي مختلف و سرانجام 

 . اداره كردن اموال منقول و غير منقول و سرمايه هايي كه متعلق به شهر است



سال اجرا نشد، چرا كه به  ۴ه.ش(بيش از  ۹۹۲۱ه.ق ) ۹۹۹۱ربيع الثاني  ۹۹ون بلديه مصوب قانون انجمنهاي ايالتي و واليتي و قان

ه.ق  ۹۹۹۲علل مختلف از جمله به دليل بي ثباتي و تشنجات سياسي داخلي و فشارها و تهديدهاي روز و انگليس دولت در سال 

انجمن ايالتي واليتي و شهرداريها را از مجلس شورا  ضمن تقديم برنامه خود به مجلس شوراي ملي ، به طور ضمني اجازه انحالل

اداره  ۹۹۹۲اداره شهرداريها و در سال  ۹۹۹۲اخذ كرد و وزارت كشور وظايف شهرداريها را به عهده گرفت . ابتدا در سال 

انون جديد كميسيون كشور ق ۹۹۹۲شهرستان و استان با تصويب قوانيني به عهده اهالي محلي واگذار شد . در چهارم مرداد 

 . اصالح شد ۹۹۱۱و خرداد  ۹۹۱۴، ۹۹۱۹شهرداريها و انجمن شد و قصبات را به تصويب رساند . اين قانون چندين بار در سالهاي 

از تصويب  ۹۹۴۲خرداد  ۹۹در سالهاي سلطنت محمد رضا شاه مخلوع ، قانوني در خصوص انجمن هاي شهرستان و استان در 

برخي از موارد آن اصالح و مواردي نيز  ۹۹۱۱خرداد ماه  ۹۱و بار دوم در  ۹۹۱۹تيرماه  ۹۱ل در مجلس گذشت كه دو بار ، بار او

به آن الحاق شد . به موجب قانون انجمنهاي شهرستان و استان به منظور مشاركت اهالي هر محل در اداره امور محلي و در اجراي 

ان شهري و روستايي و تشخيص و تعيين نيازمنديهاي محلي و تامين اصل سپردن كار مردم به مردم و تهيه موجبات آباداني و عمر

آن ، در مركز هر شهرستان به استثناي پايتخت تشكيل مي شود . هر يك از انجمن هاي شهرستان و استان داراي بودجه اي مستقل 

تامين و در راه تحقق وظايف بوده كه از درآمد حاصل از آن عوارض و اموال و تاسيسات متعلق به انجمن و كمك هاي حكومتي 

 هزينه مي شو


