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ایرانهاي محلی درحکومتقانونمند تقویتو پایدارۀو توسعامنیت 

چکیده
توزیـع  یی قـدرت سیاسـی و همچنـین   فضـا توزیـع نظر از متغیرهاي انسـانی و فرهنگـی، ضـرورت    پهناوري کشورها صرف

اکثر ممالـک  ها در مسیر حرکت دولت،شودگونه که در متن مقاله استدالل میهمان. کندوظایف و خدمات را ایجاب می
، در کشـور ایـران،   رسـد بـه نظـر مـی   . و همچنـین تمرکززدایـی اسـت   ، محله محوريبه سوي واگذاري اختیارات به مناطق

منـاطق ،کشـورداري نظراز .استمطلوب فاصله ۀهاي قانونی در این راستا وجود دارد، ولی در عمل با نقطچند ظرفیتهر
:املـشـ ،اختارـسـ پـنج ،ح کالنـسطدر. هستندربنديـپیکرد قابل ـو خکالن ریتـمدیسطح دودر،ورـیک کشمختلف

هـاي  نظام.5وهاي غیرمتمرکزنظام.4،سهامیمشارکتدمکراسی انجمنی یا .3،فدرالهاينظام. 2، هاي متمرکزنظام. 1
هـاي  ه نـوعی داراي حکومـت  هـا بـ  لـت دواکثـر ،در سطح خـرد ولی ،هستنداحصاءقابل هااقلیتسرزمینیخودمختاريبا 

امور شهري و روستایی توسط برگزیـدگان  ةدر ادبیات سیاسی و جغرافیایی، ادار.هستندبا سطوح مختلف کارآمديمحلی
ۀیکی از نظریاتی کـه طـی دو دهـ   . نام گرفته است"هاي محلیحکومت"تحت عنوان ،رمردمان مناطق مختلف یک کشو

، در پـژوهش حاضـر  .اسـت "تئوري حکمرانی خوب"ز سوي سازمان ملل مطرح شده مناطق یک کشور اةاخیر براي ادار
اسـاس چـارچوب تئـوري   ة ایـران بر بـار هـاي فـوق در   معایب و محاسن کاربرد هر یک از مدلاساس نگاه بین رشته اي،بر

در ایـران  محلـی هـاي رونـد تکـاملی حکومـت   در پایان نیـز  . شودارزیابی میسیاسی-هاي امنیتیو بایستهحکمرانی خوب
.ه شده استیراهکارهایی براي کارکرد بهتر آن ارامثبت ارزیابی شده است، اما 

.حکومت محلی، شوراها، شهرداريتوسعه، ، امنیتتمرکززدایی ، ،، فدرالیسمحکمرانی خوب: يکلیدهايواژه

مقدمه
وح مختلـف  طریت سـرزمینی و روابـط سـ   رسی الگوي فضایی توزیع قـدرت، مـدی  ر، بییکی از موضوعات جغرافیاي سیاس

يجسـتجو . ارتبـاط تنگـاتنگی دارد  ،امنیت ملـی بـا موضـوعات فـوق    ةپدید. امور کشور استةدولت با شهروندان در ادار
یونـدي انسـان پ یکشش با جوهر هستینا. است)مانند دولت(و تجمعات انسانی هاانساننیازهاي فطريینتراز مهمیتامن

براي تـأمین امنیـت خـود بـه ایجـاد      ها انسان. انسان استهايیلمترینینفس از اساسیانتحفظ ذات و ص. داردیناگسستن
یـت امنینمأتـ يتـالش بـرا  ،گفـت تـوان یمیلدلینبه ا. اندمبادرت کرده،ترین آن دولت استنهادهاي اجنماعی که مهم

و یفیملوك الطـوا ةپراکنديتهاکه حکومیزماناز. تاسدالیل ایجاد دولتینتراز مهمیکیآن ۀگسترش دامنیاو یمل
یالمللـ ینمناسـبات بـ  یبه صـورت واحـد اصـل   اهدولتیندادند و ایمليهاخود را به دولتيبزرگ جاهاييامپراتور
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تیـ استقالل و تمامحفظ: ، در سه مقوله اصلییملیتامنیاصلاهداف. با آن همزاد گردیدیملیتآمدند، اصطالح امندر
تردیـد  بـی . گـردد خالصـه مـی  يو اقتصـاد یملـ يهـا ارزشۀو اشـاع حفظ، کشوریاسیرفاه مردم و ثبات ستحقق، یارض

-شود، بلکه ایجاد ساختارهایی کـه منجـر بـه کـاهش شـکاف مرکـز      هاي قدرت سخت تأمین نمیامنیت ملی صرفاً با حربه
.)31-1385،35،کاویانی راد(افزایدلی میهاي احتمالی گردد، به غناي امنیت مپیرامون و زدودن تبعیض

هاي بالفعـل و بـالقوه   داللـت بـر تهدیـد   همگی،توپوگرافی خاص سرزمین ایرانسیاسی ایران، ژئوپلیتیک شکننده وتاریخ
. یک الزام سیاسـی اسـت  براي حفظ امنیت ملی،جغرافیایی کشور-فضاي سیاسیکارآمدمدیریترو، از این. امنیتی دارد

اتبی قـادر بـه برقـراري    تاریخ معاصر نشان داده است که دولت مرکزي به تنهایی و از طریق سلسله مرۀدیگر، تجرباز سوي
رو برون سپاري سـنجیده وظـایف دولـت بـه نهادهـاي      از این. نیستهاي اقتصادي و خدماتی و تحقق کارویژهار امنیت پاید

کـار  راهدمکراتیـک منـاطق مختلـف کشـور    ةاقتصـادي و ادار ،ۀ سیاسییند توسعآو فرمنتخب مردم در اقصی نقاط کشور
. استتثبیت امنیت ملی و دفع تهدیدات داخلی و خارجیمناسب براي 

، بـا آگـاهی از   ایـن سـرزمین  هاي بافت جمعیتی ایران است و دشمنان از شاخصهفرهنگیقومی ـ  رنگارنگیاز سوي دیگر، 
ناسیونالیسم قـومی و  عامدانهۀاشاعسعی دارند تا از طریق، فرهنگی-سیاسیايبرداري هدفمند از ابزارهاین ویژگی و بهره

وحدت، همبسـتگی و انسـجام ملـی    ،گريسلفیگرایانه وقومهاي افراطیخزنده از جریانآشکار وحمایت مادي ـ معنوي 
. نمایندرا با چالش روبرو 

دیدات مرزي ایرانحت) 1شکل
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ضرورت پاسخگویی دولت در تمامی شئون و اثربخشـی  شده وها و انتظاراتافزایش آگاهینیز باعثیند جهانی شدنآفر
افیـایی هـر کشـور را بـه فضـایی      جهـانی شـدن قلمـرو جغر   .صادي و سیاسی را ایجاب کرده استهاي فرهنگی، اقتسیاست

جهـانی و  ۀده تبدیل به یـک خواسـت  مانند مدیریت دمکراتیک و بالن،هاهاي انسانپذیر تبدیل کرده و بسیاري از آرماننفوذ
ۀهـاي فرهنگـی و موقعیـت جغرافیـایی، کـاهش تبعـیض و تحقـق توسـع        ویژگـی نظر ازها صرفانسان. مشترك شده است

نظـر از متغیرهـاي   سوي دیگر، پهناوري کشورها صرفاز .کنندسیاسی و اقتصادي را در زمره حقوق مسلم خود قلمداد می
گونه که در متن مقاله اسـتدالل  همان. کندسیم فضا و توزیع وظایف و خدمات را ایجاب میضرورت تق،و فرهنگیانسانی

. ها در اکثر ممالک بـه سـوي واگـذاري اختیـارات بـه منـاطق و همچنـین تمرکززدایـی اسـت         مسیر حرکت دولت،شودمی
اي فضـاي سیاسـی کشـور را    گونـه  هدادن تمامیـت سـرزمینی و وحـدت ملـی، بـ     توان همزمان با نصب العین قـرار چطور می

هـاي  ، در کشور ایران، ظرفیـت رسدبه نظر می.  طراحی کرد که حقوق مسلم مزبور به سمت بالفعل شدن گرایش پیدا کند
.استمشکالتی فراروي تصمیم گیران در این راستا وجود دارد، ولی در عمل سیاسی و ارادةقانونی 

: ازست اعبارتحاضر ۀاساسی مقالهايبنابراین پرسش
چـرا تنهـا   و کار بسـته شـده اسـت   هبدر اقصی نقاط جهانمناطقسیاسی -فضاییریت یمدبرايهاي کالنیچه مدل.1

؟زدایی مبتنی بر قانون اساسی براي ایران مناسب استتمرکز
بـراي تقویـت آن   را هـایی  پایدار جـه سیاسـت  ۀبراي امنیت و توسعچه جایگاهی دارد و ،حکومت محلی در ایران.2

؟باید در پیش گرفت
مورد تحلیلی - توصیفیةاي و به شیواساس نگاه بین رشتهو بر1»حکمرانی خوبۀنظری«االت فوق در چارچوب ؤس

.گیردارزیابی قرار می
چارچوب نظري

را به توانایی و تسلط بشر بر امکانات موجود براي زندگی بهتر و رفـع حـوایج مـادي و معنـوي تعریـف کنـیم،      2اگر توسعه
بر اقتصاد معیشتی و تولیـد و رفـاه   کید دارد و مبتنیأهاي ابزاري تبر نوسازي و رشد اقتصادي که بر گسترش تواناییعالوه

ۀوجـوه توسـع  . هاي اجتماعی، سیاسـی، فرهنگـی و حتـی عقیـدتی اسـت     زمینهۀمادي است، متضمن تغییرات اساسی در هم
بلکه نیازمند پیوستگی ارگانیکی است کـه بـدون یکـی از وجـوه، وجـه      ،صورت منفک از یکدیگراقتصادي و سیاسی نه به

بیانگر آن است که الگوي رشـد  ،توسعه در کشورهاي مختلفۀتجرب. یابداي طبیعی و نهادمند سامان نمیدیگر نیز به گونه
ازمنـد ثبـات سیاسـی    نی،تـداوم رشـد اقتصـادي   . زا اسـت شکننده، نامتوازن و بحران،اقتصادي بدون رشد سیاسی و فرهنگی

سیاسـی و  ۀتوسـع .شـود محقـق مـی  مـردم یـک کشـور   آحـاد  ۀهمـ آمیز یا فعاالنهاست که آن نیز در گرو مشارکت رقابت
در واقـع، حتـی اگـر    . ارتباط مسـتقیم دارد ،اقتصادي با کاهش تبعیض بین طبقات اجتماعی و مناطق جغرافیایی یک کشور

،تر گـردد گرفته باشد، ولی همزمان تبعیض نیز ژرفي در مدار توسعه قرارهاي سیاسی و اقتصادکشوري از جهت شاخص
. )رستاك: 1387طبیبیان،؛ 1382،لفت ویچ(شودپایدار محسوب نمیۀمصداق توسعيچنین کشور

مسـالمت آمیـز   دموکراسـی بـا ایجـاد چـارچوبی قانونمنـد بـراي حـل       پراکنش فضایی و اجتماعی قدرت سیاسی و اساسـاً  
ۀو امکـان توسـع  شـده سـازنده هـاي رقابـت يموجب تقویت ثبات سیاسی کشور و ارتقا،ي اقتصادي و سیاسیهارقابت

1 -. Good governance
2 - development
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و سیاسـی عادالنـه   اقتصادي ۀ، منافع توسعفعاالنه و بدون تبعیضسیاسیمشارکتبدون .کنداقتصادي پایدار را تقویت می
هـاي  ن، پیـدایش بحـرا  هنجـار نابۀ صـیص نـامطلوب منـابع، توسـع    به پیدایش انحصـارها، تخ این امر غالباً.توزیع نخواهد شد

فضـایی و  همچنـین، وجـود دموکراسـی   . گـردد فروپاشـی منجـر مـی   ثباتی سیاسی و نهایتـاً آرامی اجتماعی، بیاقتصادي، نا
ايهـ یاسـتمداران بتواننـد سیاسـت   کـه س شـود ازآن مـی ، مـانع ران و احزاب سیاسی راکنتـرل کـرده  رفتارسیاستمدااجتماعی،

مین روشـی مسـالمت آمیـز    أهاي نادرست، دموکراسـی، بـا تـ   در صورت اتخاذ سیاست. نامتعادل و نادرست در پیش گیرند
هش داده، موجـب  هـاي نادرسـت را کـا   اقتصادي و اجتماعی تصحیح سیاسـت ۀ، هزینگیرانتصمیمات و تصمیمبراي تغییر 

منتخـب  (و عمودي)سرشکن شدن قدرت میان مناطق(افقیدر واقع دموکراسی. گرددمدت اقتصاد میافزایش ظرفیت بلند
هـاي دولـت   ثر و کم هزینه براي تعـدیل و تصـحیح سیسـتماتیک سیاسـت    سیستمی مؤ،)تقنینی-بودن مقامات ارشد اجرایی

.)200-1388،220موثقی،(ها و مطالبات مردم هماهنگ سازدباشد، تا آنها را با خواستمی
هـاي بنیـادي هـر جامعـۀ دمکراتیـک و مـدرن       رود و در تعارض با ارزششمار میهبولتیدهرتهدیدي جدي براي ،تبعیض

. هـاي حکـومتی اقتـدارگرا، بـراي همـۀ شـهروندان ارزش و حقـوق برابـر قائـل اسـت          دمکراسی، بر عکس نظـام .قرار دارد
رابـري در مقابـل   داري از ببرخـور .آیـد شمار میهگذشته از آن، ممنوعیت تبعیض یکی از ستون اصول بنیادي حقوق بشر ب

هـاي  میثاقو همچنین درمیۀ جهانی حقوق بشرشمول است که دراعالیک حق انسانی جهان،برابر تبعیضقانون و صیانت در
.انداي حقوق بشر گنجانده شدهپایه

هـم  یکـی از وجـوه م  اقتصـادي کـل شـهروندان یـک کشـور،     -حقوق سیاسیصیانت و حمایت از ،شناختیاز منظر جامعه
بـدون  هاي جامعه و همچنین تـأمین  ارج از همۀ بخشصیانت و حمایت برابر و هم،امروزه. باشدالمللی میامنیت ملی و بین

امنیـت ملـی و یکپـارچگی    ] هـاي اولیـۀ  شـرط و پـیش [عنـوان اهـداف   هپیوسته بتبعیض مطالبات مشروع مناطق یک کشور،
.شوندکشور نگریسته می

سـه تحـول اساسـی را    و سازوکارهاي تحقق آن،توسعهمفهوماز پایان جنگ جهانی دوم به بعد، ، در ادبیات نظري توسعه
دولـت بـزرگ و   ۀطـول کشـیده، نظریـ   هبـ 1970ۀنخست که از پایان جنگ جهانی دوم تا دهـ ةدر دور. به خود دیده است

مرجـع  ته از اقتصاد کینـزي بـود، دولـت را    این نظر که برگرف. عنوان لوکوموتیو توسعه مورد توجه قرار گرفتهگر بمداخله
. کـرد صـنعتی قلمـداد مـی   ۀهـاي دولتـی را ابـزار مهـم بـراي توسـع      دانست و شـرکت شکست بازار میکننده تصحیحاصلی

هـاي  این نظریه را با چالش،1970و1960هاي طی دههو رکود مزمن اقتصاديیهاي دولتده بودن شرکتناکارآیی و زیان
تز کوچک سازي دولـت  ،دوم توسعه اقتصادي که برگرفته از مکتب شیکاگو بودۀنظری.برو کرده استنظري و عملی رو

این مکتب که به نئولیبرالیسم نیز مشـهور شـده   . کردتجویز میگرایانه به بخش خصوصی راو واگذاري تمامی امور تصدي
ین مکتـب بـا اعتقـاد بـه قـدرت بـازار و انتخـاب        ا. کردسازي را گام مهم براي توسعه اقتصادي قلمداد میخصوصی،است
از نظـر ایـن مکتـب، دولـت     . هاي بازار بـه جـاي تخصـیص دولتـی منـابع اصـرار ورزیـد       به کارآمدي رقابت و قیمتم،مرد

تـر  که عامل توسعه باشد، در واقع مانع اصلی توسـعه اسـت؛ پـس هـر انـدازه دولـت کوچـک       جاي آنهمتصدي و بزرگ، ب
.بی عدالتی و چالش هاي زیست محیطی اسـت ،ترین آنو مهمهایی مواجه شدین تفکر نیز با محدودیتا. بهتر است،شود

متغیرهـاي  ،نی خـوب ادر حکمر. گردیدعنوان گفتمان جدید توسعه مطرحهب،حکمرانی خوبۀ، نظری1980ۀدر اواخر ده
تلقـی  بـه توسـعه   رـروتاً منجـ ـضـ ،ارگسیختهـافسـ رالیسمـیکدیگر تلقی شـده و لیبـ  باسیاسی، اقتصادي و اجتماعی در پیوند
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مبارزه با فساد، برقراري عدالت نسبی و توجه بـه محـیط زیسـت را از    پایدار را داشته و ۀتوسعۀدغدغ،این نظریه. گرددنمی
.)93-1386،95ایمانی جاجرمی،؛68-1388،70،قاسمی شاد(نمایدارکان توسعه قلمداد می

در اسـتاد اقتصـاد از آمریکـا    1"ویلیامسـون اولیور "توسط 1979بار در سال براي اولینخوب اصطالح حکمرانیهر چند 
سـرایت هاي مختلف علوم اجتماعیدر حوزهبه بعد کاربرد این واژه1980ۀاز اواسط ده، ولیکار رفتههادبیات اقتصادي ب

.ش ایـن مفهـوم نقـش مهمـی داشـته اسـت      در گسـتر ،خصوصـاً بانـک جهـانی   ،نهادهاي وابسته به سازمان ملـل .استیافته
هـا  تـرین سـتانده  تـا مطلـوب  سیاسی استۀهاي اصلی یک جامعلفهؤسازنده بین متعامل و کارکرد ۀنتیج،حکمرانی خوب

&Poluha,2002,1-5(هــاي مختلــف یــک جامعــه همــراه باشــدعایــد یــک جامعــه گــردد و بــا رضــایت نســبی بخــش

Rosendahl.(
:ند ازاعبارتسیاسی ۀی یک جامعهاي اصللفهؤم

.راهبري و برقراري حاکمیت قانون را به عهده دارد،هدایتۀبخش عمومی و دولت که وظیف-
.دوش دارندهکسب و کار را بۀدار ایجاد اشتغال، درآمد، تولید، تجارت و وظیفهاي خصوصی که عهدهبخش–

.د مردم و شهروندان استفرصت ابراز وجوةکنندمدنی که فراهمۀجامع–
ــا و ســازمان– ــاد کــه واســط  نهاده ــردم نه ــت هســتند و  ۀهــاي م ــت و مل ــی  دول ــردم م ــات م ــق مطالب ــی تحق د باشــندر پ

(ESCAP,2009).

. آوردزمینه را براي تحقق حکمرانی خوب در ابعاد مختلف فراهم می،تعامل خوب بین ارکان فوق
.آورده شده است1در جدول شمارة نظر بانک جهانیهاي حکمرانی خوب از مخصوصیات و ویژگی

هاي حکمرانی خوب از منظر بانک جهانیخصوصیات و ویژگی) 1جدول 
هاشـاخصمتغیـرهاردیف

حکومتو پاسخگوییانتخابات بالنده: 1–1نظارت بر حکومت1
ثبات سیاسی و عدم خشونت: 1–2

اثربخشی: 2–1هااستظرفیت دولت براي تدوین و اجراي سی2
کیفیت مقـررات: 2–2

حاکمیت قانون: 3–1اقتصادي و اجتماعیسیاسی،تعامالتبدون تبعیضنهادمند سازي3
وگذاري امور تصدي گرایانه به مردم: 2-3

مبارزه با فساد: 3–3

:شوداز دو طریق حاصل میحکمرانی خوب معموالً هاي فوق، با توجه به متغیرها و شاخص
؛در شئون مختلفمردم و مشارکترقابت.1
.(ESCAP,2009)پاسخگویی حکومت در شئون مختلف.2

،مدیریتی جوامع مختلف ثابـت کـرده اسـت   ۀتجربطور که همان. منظور از رقابت، اعم از رقابت اقتصادي و سیاسی است
گسترش دهد و از سوي دیگـر،  سیاست راةیا شهروندان در حوزاقتصادةانتخاب خریداران در حوزةتواند دایررقابت می

1 - Oliver Eaton Williamson
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براي اینکه رقابت پویا و نهادینـه در  .دهدتقاضاکنندگان قرار میرا در معرض انتخاب) گیرندگانتصمیم(کنندگان عرضه
:باید اقدامات زیر صورت گیرد،جامعه شکل بگیرد

.نظریه حکمرانی خوب استپویا و اجرايترین مصداق رقابتبنیادي،و رقابتیانتخابات آزاد.1

تبعیض . قوانین و مقررات استکاهش تبعیض درحذف و ایجاد شفافیت واقدام دیگر براي رقابتی کردن جامعه،.2
ساالري است و مغایر با شایستههاي اقتصادي و فرهنگیو فعالیتمیان شهروندان براي تصدي مناصب حکومتی

. دهددیریتی را کاهش میممناصبرقابت براي ورود به 
- بدینتا،استهاي رابط بین مردم و حکومتمدنی و گروهۀارتباط سیستماتیک دولت با جامعراه حل دیگر، .3

.م آگاهی پیدا کندوسیله حکومت از مطالبات مرد
.برندها یا مناطقی که از محرومیت مزمن رنج میراي اقشار، گروهبسیاست تبعیض مثبت .4
اي شودها، صرف امور توسعههاي بوروکراتیک و رانت خواريجاي هزینهه، تا منابع بکوچک شدن دولت.5

.)26-1388،20کمالی،(
و اثربخشـی  پاسـخگویی حکومـت  . هاسـت و اثربخشی سیاسـت حکومت، تقویت پاسخگوییخوبراهبرد دوم حکمرانی

:شودمعموالً از دو طریق حاصل میهاسیاست
؛ملینظارتشدن نهادینه قوا و تفکیک-1
.اداريتدابیر–2

و گـروه دوم بیشـتر بـه    کشـور اسـت   کـالن سیاسـی  سـاخت ناظر بر) قوا و نظارت ملیتفکیک(هاي گروه نخستسیاست
.مورد توجه مقاله حاضر استاین دومی بیشترکهگرددبرمیکشورهاي اجرایی و اداريسیاست

ةافـزایش اقتـدار و توانمنـدي نظـارتی مجلـس بـر قـو       :ها توجه ویـژه کـرد  تبراي توازن قوا و نظارت ملی باید به این سیاس
سـازي سـایر نهادهـاي   قضـاییه و توانمند ةاي مجلس و قـو قضاییه، افزایش توانایی حرفهةمجریه، تضمین استقالل بیشتر قو

لـوانی و علیـزاده ثـانی،    ا(باشـد هاي بهبود توازن قـوا و نظـارت ملـی مـی    نظارتی مستقل و سپردن حسابرسی به آنها از روش
1386،12-6(.

حکومـت هاي اداري براي بهبـود پاسـخگویی   یکی از روش؛در مورد تدابیر اداري، راهکارهاي مختلفی مورد توجه است
نظام بودجه ریـزي بایـد از حالـت سـنواتی و سـنتی خـارج شـود و        . است، اصالح نظام بودجه ریزيهاو اثربخشی سیاست

همچنـین  .اساس نیاز نسبی و عملکرد مـؤثر از بودجـه بهـره منـد گردنـد     ها و مناطق برو بخشخود بگیردهماهیت عملیاتی ب
گیـري اهکاردیگر، اعطاي استقالل تصمیمر.نظر باشدبودجه براي مناطق مختلف کشور مدتخصیصمعیارعدالت نیزبایددر

محلـی در طراحـی،   نـابع و ظرفیـت نهادهـاي   تقویـت م همچنین . به مناطق کشور است) با نظارت و هدایت دولت مرکزي(
بـراي حکمرانـی خـوب بایـد     .شـود هاي اصالح اداري کشور محسوب مـی از دیگر شاخصخدمات عمومییۀتطبیق و ارا

محلـی  ۀجامعمناطق و، ظرفیت یابدکاهش در اقصی نقاط کشورگیران یا دولتمردان با مردمتصمیمۀفاصلکاري کرد که 
.پیدا کندافزایش ايمنطقههاي نظارتو امکانیابد ارتقا

،که ماحصل تجارب کشـورداري در سراسـر جهـان اسـت    زیرسیاسی -تقسیم فضایییک از الگوهاي حاال باید دید کدام
:ایران در پی خواهد داشتمدیریت مناطقحکمرانی خوب را براي

.خودمختاري-5و تمرکز زدایی-4،سهامیمشارکتۀنظری-3،فدرالیسمۀنظری-2،تمرکز گرایی-1
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تـوان تقریبـاً در   سیاسی کشورها را می-دهد که مدیریت فضاییتاریخی ممالک جهان نشان میۀقابل ذکر است که مقایس
.اندهاي مختلف اجرا شدهکدام از آنها به شکلبندي کرد، هرچند که هرگانه فوق طبقهالگوهاي پنج

تمرکزگرایی- 1
در مرکز سیاسی کشور یا پایتخت تعیین ،ها اعم از ملی و محلیها و برنامهترین سیاستاسی متمرکز، مهمهاي سیدر نظام

ي اي اداري دولتی هستند که بخش عمدههاها و دستگاههاي مذکور نیز عمدتاً سازمانها و برنامهمجریان سیاست. شودمی
ثیر اندکی أها نقش و تمانند شهرداري،هاي محلیایطی، سازماندر چنین شر. دهنده مییاز خدمات محلی را به مردم ارا

هاي ابالغ ند بر اساس سیاستاروند که موظفآنها عمدتاً ادارات محلی به شمار می. امور محلی دارندةدر جریان ادار
ستقاللی از خود شود و مناطق کشور هیچ اتصمیمات در مرکز اتخاذ میۀکلی،در چنین الگویی. شده از مرکز عمل کنند

همچنین تجارب .معایب این الگو از طریق برهان خلف، یعنی اثبات محاسن تمرکززدایی آشکار خواهد شد.ندارند
.کندکارآمدي این نظریه را کامالً رد می،تاریخی

تمرکز یا تمرکززداییعدمۀنظری- 2
بـه -راالزممـادي امکانـات و گـاهی -گیـري ر تصـمیم و اختیـا حـق مرکـزي دولـت در آنکهاستروشی،تمرکزعدم

نمایـد  انـد، واگـذار مـی   شدهانتخابمحلهمانکشور توسط مردمسیاسیۀتوسعبهبستهآنمتصدیان، کهمحلینهادهاي
هـاي یاسـت س،دشـو یسـاختار دولـت دنبـال مـ    ییـر مختلـف از تغ يکـه در کشـورها  یبسـته بـه اهـداف   . )1-5، 1356،وينب(

هـاي ینـه در زمیـارات اختفـویض تیـا انتقـال  "یـی تمرکززدایکلطـور بـه . گیردیبه خود میاشکال گوناگون،ییتمرکززدا
). Rondinelli, 1981("استیبه مقامات محليمقامات دولت مرکزياز سویریتمدیاو گیريیمتصمیزي،ربرنامه
شرط بقايقوا کهاز تفکیکگذشتهکهاستفرضاینبرمبتنی،دمکراتیکدر کشورهايتمرکززداییۀفلسف

در حکومتتقدریعنی؛گیردکشور صورتمختلفدر نواحیحکومتاز نیرويدیگريۀ، باید تجزیاستدمکراسی
اساسبر. شودکاستهمرکزيولتانحصار دبیشتر از میزانشود تا هرچهتقسیمپیرامونیمناطقصاً، خصومختلفمناطق

خواهد شد کهموجباختیاراتباشند، همیناختیاراتیصاحبمحلیهاياز کشور قدرتاگر در هر قسمت،فرضاین
.)1347،219،رحیمی (کندرا غصبمردممسلمنتواند حقوقمرکزيحکومت
در سرنوشتتريواسطهکممشارکتمردمشود و همبیشتر میحکومترتینظاهايمکانیسمهم،تمرکززداییاز طریق

اقتدارگرا با اقتصاد متمرکز و هايالگو در دولتاگر اینکهاستدادهتمرکز نشانعدمۀکارنام. خود پیدا خواهند کرد
باشد، موفقپیرامونی-مرکزهايتنشکاهشتواند در خواهد خواهد بود و نمیامر صوريیکفاًاجرا شود، صردولتی

ايمنطقهمتصدیانمستقیمطوربهمناطقباشد و مردمهنهادینو دمکراسیبا اقتصاد غیردولتیتمرکز همراهاگرعدمولی
ۀکارنام. خواهد بودسمفدرالیشبهنوعیساًو اسا)مانند فرانسه(باشدفقوتواند مالگو میکنند، اینخود را انتخاب

.)172، 1381اجاللی،(استداريحکومترايببوروکراتیکسیاستیکاًساساالگواینکهدهدمینشانتمرکززدایی
در . تقسیم نمودتقنینیواجرایی، اداري،کلی به سه دستۀطورهتوان بتمرکززدایی را میاز جهت میزان قدرت واگذاري،

گیري از سطح هاي تصمیمشوند، بدون اینکه صالحیتاداري وظایف دولتی به شیوة غیرمتمرکز انجام میتمرکززدایی 
ها یا تر به این معناست که وظایف اداري توسط شعبهطور مشخصهاین امر ب. اي انتقال داده شوندمرکزي به سطح منطقه

این شکل از . گیرندگردند، انجام میق تأسیس میصورت غیرمتمرکز در سطح مناطهها که بهایی از وزارتخانهبخش
.)89- 90، 1389اطاعت،(شودتمرکززدایی همچنین تراکم زدایی نامیده می
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البته در این گونه تمرکززدایی ـ بر خالف تمرکززدایی . باشدتمرکززدایی اجرایی به مفهوم عدم تمرکز وظایف دولتی می
براي این . گردنددستگاه اداري مناطق تفویض میو خودمسئوالنه آنها به اداري ـ وظایف دولتی جهت انجام مستقالنه

).براي نمونه در بریتانیاي کبیر و فرانسه(شودهاي متعددي در اروپا یافت میشکل از تمرکززدایی هم نمونه
ونگذاري به باشد و این به مفهوم واگذاري صالحیت قانقانونگذاري میهايتنوع صالحیت،تمرکززدایینوعسومین 
ولی مناطق بر حسب هاي کلی را وضع و اجرا نماید،به عبارت دیگر، دولت فقط سیاست.باشدهاي مناطق میپارلمان

.)2008ایرانپور، (هاي الزم را وضع و اجرا نمایندمقتضیات منطقه اي خود، قوانین و سیاست
:شده استزیر مطرح هاي استداللییتمرکززداۀبه مقولهادر خصوص علل گرایش دولت

يهرچند دارا،کندیعمل میبخش عموماقتصاد ییآکاریشجهت افزايعنوان ابزار کارآمدبهییتمرکززدا- 
یزنيو به خطر افتادن ثبات کالن اقتصادیمحليهادولتیانمیافقيهاعدم تعادلیجادهمچون اینامطلوبیامدهايپ

آن است که ،شودیدر جهان ذکر مییتمرکززداةیندروند فزایهکه جهت توجلییدالینتراز مهمیکیرو،یناز ا. هست
ناموفق ۀتجرب. نجامدایبيرشد اقتصادیتو در نهاییآرفاه، کاریشافزایرنظیبه اهدافتواندیمهایییاستسینچن

.ز زدایی تقویت کرده استها را به تمرکدولتةقبل از فروپاشی شوروي، انگیزۀدر برهمتمرکز هاي اقتصاديسیاست
یبر اقتصاد مليجهت کاهش قبضه دولت مرکز،دولتتریینانتقال قدرت به سطوح پایقاز طرتواندیمییتمرکززدا- 

سامتی و دیگران،(شودزدایی باعث تقویت جامعه مدنی و دمکراسی میدر واقع، تمرکز.ثر واقع شودؤمو امور سیاسی
1386،124(.

. یدنمایهتوجهاي اخیرطی دههییتمرکززدایافتبه رهرامختلف جهان يکشورهایشگراتواندیممزبور لیدالمجموعه
فدرالیسمنظریه-3

استرالیا،آرژانتین،:این کشورها عبارت بودند از؛کشور رسماً فدرال در جهان وجود داشت9در آغاز قرن بیستم، تنها 
کومور،بلژیک،م کشورهاي اتریش،تولی در پایان قرن بیس. آمریکا و ونزوئالس،مکزیک، سوییآلمان،کانادا،برزیل،

هر . امارات متحده عربی و آفریقاي جنوبی به این دسته از کشورها پیوستندتانزانیا،روسیه،پاکستان،نیجریه،مالزي،هند،
شورهاي بزرگ و پر جمعیت هستند، از ولی به خاطر اینکه اکثر آنها کچند از جهت تعداد کشورهاي فدرال محدودند،

رو قرن بیستم را از نقطه نظر از این. گیردبر میدرصد کره زمین را در50یسم حدود جهت فضایی و جمعیت نظام فدرال
.(Hueglin,2005)کنندقرن فدرالیسم اطالق می،تقسیمات کشوري

"فئودوس"ۀاز ریشبرگرفته ،فدرالیسم (foedus) طور ساده هب"فدرالیسم".باشدمیعهد، پیمان و قولبه معناي لغوي
دولت (آن نظام سیاسی از یک واحد سیاسی کل شود که بر طبقبه اصلی از سازماندهی و همبستگی دولتی گفته می

چند هر دوي این سطوح دولتی، یعنی هم هر. گرددتشکیل می) هاایالتمثالً(و واحدهاي سیاسی جزء ) فدرال مرکزي
قضائیه ة سطح ایالتی، از نهادهاي دولتی خود چون حکومت و دستگاه اداري دولتی، پارلمان و قورال و همسطح فد

فدرالیسم ).Burgess,2010:20-3(دهندمیآنها با هم یک نظام سیاسی واحد را تشکیلۀبرخوردارند، اما در عین حال هم
، "یک ملت ـ یک دولت"ها به جاي اصل نظامدر ایناند و این به معنی است که خوانده"اصل وحدت در کثرت"را 

در فدرالیسم.گیرداست که مبنا و مالك حاکمیت سیاسی قرار میپلورالیسم و تنوع ملی، قومی، فرهنگی، دینی حاکم
ار است استوجامعهدر یکسیاسیقدرتسرزمینیپخشو توزیعبراساسکهاستحکومتیروش، یکآنکلیمفهوم

.)1384هدایتی، (

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             8 / 24

https://georesearch.ir/article-1-437-fa.html


121/ رانایقانونمند حکومت هاي محلی در تقویتو پایدارۀامنیت و توسع

يخودمختار،ام فدرالـنظیککه درستاینادریرمتمرکزنظام فدرال و نظام غیکینبيتفاوت ماهوترینمهم
و حقوق یییا، حدود جغرافآیدیبه وجود میطور قانونبهیگرعبارت دهبیاویحتصریقاز طردهندهیلتشکهايیالتا

بع طبال،اول از مردم کسب نموده استۀدرجرکه قدرت خود را ديو نظام مرکزشودیمینتضمیآنها در قانون اساس
ۀیلوسهاز قدرت بییهامتمرکز فقط بخشیرنظام غیکدر ی، ولباشدیعضو میاالتقدرتش محصول قدرت تک تک ا

دولت قدرتاختیار واحدها همچنان درینایاراتثغور اختحدود و. شودیداده میمحليبه واحدهايعادینقوان
حکومت ۀیطقدرت همچنان در حنهادهاي اصلی یکنترل تمام،متمرکزیردر نظام غینظر حقوقاز.ستايمرکز
،که در نظام فدرالیدر صورت. باشدیمیملیتنماد حاکمییبه تنهايموضوع دولت مرکزیناست و عالوه بر ايمرکز

ها، یالتاز ایکرنظام فدرال هیکدر همچنین،. باشدیفدرال منظام يهایالتحاصل جمع قدرت ايقدرت مرکز
یخود را دارند و در چهارچوب قانون اساسیه، مقننه و قضائیهمجرةکه قوباشندیمایالتی حکومت یکخود داراي

یینتعلتیاآن ایرا قانون اساسیالتهر ایییاجغرافةحکومت در محدودةشده و نحوینآنان تضميخودمختار،يمرکز
صرفاًاينطقهمیاراتاخت،متمرکزیرغیستمسیکدر کهیحالدر.ندارديمرکزساسیبا قانون ايکه البته تضادنمایدیم

یاراتهمچنان در محدوده اختامور مهم کشوریمالیاستقضاوت و س،يارذقانونگبوده و محولهوظائف ةدر محدود
)1385،ایرانپور(ستايدولت مرکز

1سهامیمشارکتۀینظر-4

یـا  سـهامی مشـارکت ة، شـیو داخلـی از منازعـات براي مدیریت منـاطق و جلـوگیري  ساختاريدیگر از سازوکارهايیکی
سراسر کشور و هـم برايهمشیوهاین. شودنیز گفته می"دمکراسی انجمنی"است که در فارسی بعضاً 2قدرتسهامداري
مدل مشارکت سهامی در بعضی کشورها .باشداجرا میقابل،استپیرامونی-مرکزگرفتار مناقشاتاز کشورکهدر بخشی
.(O'Leary ,2005:3-43)گرددگردد و تمایز آن با فدرالیسم دشوار مییس با فدرالیسم متقارن مییمانند سو

جمعیتةاندازچونمتغیرهاییبهبا توجهايقهفر- قومیهاياز گروههر یککهاستمعنیاینبهسهامیمشارکت
تواند به صورت افقی و تشکیل مناطق خودمختار در این تقسیم قدرت می.باشدداشتهسهمدر ساختار قدرتبایستمی

گردد و یا به صورتچارچوب یک حاکمیت سیاسی مانند سوییس تجلی پیدا کند که در اینجا با فدرالیسم متقارن می
عمودي؛ به این معنی که هیچ ارتباطی بین تقسیمات کشوري و عناصر هویتی وجود ندارد، بلکه نظام حکومتی به صورت 

مشارکت.)مانند لبنان(هاي قومی بسته به قدرت خود در حاکمیت سهم دارندولی هر یک از گروه،شودبسیط اداره می
:آیدجرا درمیاۀمرحلزیر بهچهار صورتبهمعموالًسهامی

.دارندسهمدر آنايفرقه- قومیهاياز گروههر یکدر آنفراگیر، کهائتالفیدولت.1

در ساختار حکومتیخویشۀ وزنمتناسبقومیهاياز گروههر یککهمعنیاین، بهتناسبیمنديو بهرهنمایندگی.2
.باشندسهیمآنهايو هزینهو در مواهبحضور داشته

با منافعکامالًکههاییسیاست،ها قادر باشنداقلیتگانندنمایکهمعنیاینها، بهاقلیتبراياساسیقانونوتويحق.3
.(McGarry and O'leary1993:35-36 )دارد وتو نمایندمنافاتآنايفرقه- قومی

1 - Consociationalism
2 - Power-Sharing System
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در برخیآنو موفقیتو ایرلندشمالی، لبنانکشورها مانند قبرسدر برخیسهامیکتمشارالگويشکستۀتجرب
تئوريو ناکامیموفقیتمنجر بهکهشرایطیبررسیبهنظرانصاحبباعث شده تا و کانادا، دیگر، مانند هلند، سوییس

.، بپردازندگرددمزبور می

گونهاینندارد، بلکهضروريهمبستگیبا کشمکشچند قومیۀجامعکهاستاینسهامیمشارکتۀنظریمفروضه
سازيو بهینهعقالییهايروشآنها را بهتوانمیهستند کهمشتركآشکار و محسوسمنافعدستهیکدارايجوامع

هايبا تغییر سیاستتواندارد و میامکانايفرقه- قومیايهگروهبینو تبادلزنیرو چانهاز این. کردتحصیلمطلوبیت
,Ganguly,1998)شدايفرقه- قومیهايبروز تنش، مانعو ثروتقدرتتحصیل هاي از راهیکیبنابراین.(59-60
.استمتقابلوتويحقآنینترشاخصکهاستسهمدارايهايگروهبهخودمختاريمزبور اعطايالگويموفقیت

سرزمینیخودمختاريمدل- 5
امور کهدارد، درحالیو داخلیمحلیواحد خودمختار در سطوحیکعملاستقاللبهاشارهمعموالًخودمختاري"

در لمللیبینهاياز توافقنامهیانعقاد برخاما گاه. قرارداردیا مرکزيملیدولتکنترلتحت، معموالًو امنیتیخارجه
lillich,1980, 858-889Hannum("در اختیار واحد خودمختار قرار بگیرداستممکنو فرهنگیاقتصاديۀزمین &.(

دهد که خودمختاري یک طیف است که در مناطق مختلف حدود اختیارات بررسی انواع مصادیق خودمختاري نشان می
راهکار را تنهاخودمختاريتواننمی.توان براي آن ارائه کردي نمیبنابراین یک تعریف کلیشه ا.آن متفاوت است

کار در راهایندهد کهیمنشانخودمختاريۀکارنام. تجویز کردايمنطقههاي از بحرانپیشگیريکارآمد براي
و طلبیبروز جداییاز عدمایقاننیز با پیشرفتهشورهايک، البتهاستکارکرد مثبتسیاسی دارايپیشرفتهکشورهاي

گیري رژیم خودمختاري به همچنین در کشورهایی که شکل. دهندمیامر تناینبهالمللیو بینداخلیالزاماتبراساس
ها مثبت ارزیابی نشنقش خودمختاري در مهار ت،صورت مسالمت آمیز و تدریجی، نه از روي اضطرار و اجبار بوده است

یا زود از خودمختاري، رژیممناطقندارد، در اینمثبتیۀاقتدارگرا کارنامدر کشورهايخودمختارينتایج. شده است
اکرادتوان مثال زد که ظاهراً به صدام را میةبراي مثال، عراق دور. گرددمیتحمیلالمللیپاشد و یا با اجبار بینمیهم

جوامعبرايکهاستوکاريسازخودمختاريبنابراین. کردختاري داده بود، ولی در عمل آنها را قتل عام میخودم
رعایتقومیهاي نظر از انتسابصرفانسانحقوقکهبیشتري دارد، زیرا در جوامعیکارآییشدهدمکراتیک

کهاستدادهها همچنین نشانخودمختاريۀتجرب.نخواهد گشتیترعااولیطریقها نیز بهاقلیتگردد، حقوقنمی
.)140- 1380،150امیدي،(ها تلقی کردتوان آن را به مثابه نوشداروي مشکالت و مطالبات اقلیتنمی

مناطق در ایرانةمدل مناسب براي ادار
بعد از تشکیل دولت مدرن از آغاز ،استها در مورد ایران، شایان ذکردر خصوص کارآمدي و کاربست هر یک از مدل

گرایی از ، اخیر ثابت کرده است که تمرکزسال80ۀتجرب. را تجربه کرديتمرکزگرایی شدیدةعصر پهلوي، ایران دور
گرایی براي در آغاز تشکیل دولت مدرن، تمرکزچندهر. صادي چندان کارآمد نبوده استجهات سیاسی، اجتماعی، و اقت

متأسفانه ورود درآمدهاي نفتی به .آن توجیه چندانی نداشتۀلی ادامو،امیت ارضی کشور ضروري بودحفظ امنیت و تم
شباهت پیدا رانتیریند تمرکزگرایی را تشدید کرد و دولت ایران از جهات مختلف به دولت آسبد درآمدهاي دولت، فر

کند که بر این حقیقت داللت میهاي کمونیستی سابق همهالخصوص نظامکشورهاي مختلف، علیۀتجرب. کرد
.حکمرانی خوب سازگاري نداردۀو با نظریگرددمیتمرکزگرایی منجر به ناکارآمدي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي 
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از سوي دیگر، ماهیت سلطه ستیز . حساس و شکننده قرار داردۀاما در مورد فدرالیسم، ایران از جهات ژئوپلیتیکی در منطق
هاي پنهان و آشکار دشمنان در معرض آماج حملهاهداف تهاجمی سیاست خارجی ایران، این کشور راانقالب اسالمی و 

و حمایت ها در مناطق سرحدي ایرانتجزیه طلبی برخی از گروهۀسابقاقدامات فعلی و همچنین . ایران قرار داده است
، هر امنیتی وجود داشته باشدۀکه دغدغمیتا مادا.ۀ نهادهاي امنیتی ایران بوده استخارجی از آنها همیشه دغدغ

فدرالیسم با توجه به ماهیت ،رسدنظر میهب.قطعاً عقیم خواهد ماند،کاري که این دغدغه را تشدید نمایدسازو
.و در مورد ایران عملی نیستمرکزگریزي آن باعث افزایش این دغدغه خواهد بود

کشور مستقل به یکدیگر و ایجاد یک پیوستن چندکه در فدرالیسمدهد نشان می،فدرالیسم در ممالک مختلفۀتجرب
سوئیس که یک کشور قدیمی .نه تقسیم یک کشور به واحدهاي کوچک و خود مختار،تر هدف استکشور بزرگ

فدرال است از قرن سیزده تا قرن شانزدهم به مدت سیصد سال از به هم پیوستن شهرهاي مستقل قرون وسطایی به یکدیگر 
هاي علیه بریتانیا متحد شدند و پس از پیروزي در جنگایالتدوازده –میالدي1757در آمریکا از سال.د آمدپدی

هایی از مکزیکبخشو تصرف )نئواورلئان(و پس از خرید مستعمرات فرانسهندآمددراستقالل به صورت کنفدراسیون
با افزایش 1959ایالت و در سال44به1900سالایالت و در 31به1850ایالت و در سال25به 1836در سال

نشین کوچک و بیست شاهزادهآلمان تا پایان قرن هیجدهم یکصدودر.ایالت افزایش یافت50آالسکا و هاوایی به
کنفدراسیونی ،زبان به غیر از اتریش و پروسهاي آلمانیتمام ایالت1816کردند و در سالبزرگ حکومت می

بیش 1947در هندوستان تا قبل از سال.اتحاد کامل آلمان صورت گرفت1871لدر ساند وجود آوردعضو به و39با
کشورهایی که با سیستم بنابراین، در بسیاري از.یک داراي استقالل نسبی بودندنشین وجود داشت که هرشاهزاده500از

,(اندوجود آمدهتر به یکدیگر به از پیوستن واحدهاي کوچک،شوندفدرال اداره می 2010federalism&Burgess

Wikipedia:.(
در بسیاري از کشورهاي فدرال هنوز .ه ندارداهمرهسیاسی و اقتصادي بۀاز سوي دیگر، فدرالیسم به تنهایی توسع

درالیسم صورت فهبامارات متحده عربی که .شودمشاهده میهاي آن در آسیا و آفریقا دموکراسی وجود ندارد که نمونه
ۀاقتصادي هم، برخی شواهد همبستگی بین فدرالیسم و توسعۀاز جهت توسع.با دمکراسی فاصله داردهنوز ،شوداداره می

هنوز برخی ممالک آمریکاي التین مانند مکزیکبنگالدش و ،کشورهاي پاکستان. اقتصادي را به چالش کشیده است
.گرفتار فقر و عقب ماندگی هستند

و ، پاکستاننیجریهبراي مثال،. نیستطلب هاي قومی و جداییگیريدرفدرالیسم به تنهایی مانعوجه آن که قابل تۀنکت
اي مانند بلژیک، حتی در کشور پیشرفته.برندرنج میهاي قومی و مذهبی درگیريرغم ساختار فدرالی، شدیداً ازهند به

.فدرالیسم منجر به بحران تشکیل دولت در آن گردیده است
:آن قابلیت اجرایی نداردسوئیسیبنابراین، در ایران بنا به دالیل زیر فدرالیسم به مفهوم 

هاي تجزیه طلب اکثر گروه. فرهنگی، ترسیم واحدهاي فدرال عمالً غیر ممکن است–با توجه به درهم تنیدگی قومی . 1
ۀاین مرز و بوم، نتیجۀتجزیجنگ داخلی وهاي آنها عمالً جزکنند و اندیشهگویی میمورد مرزهاي قومی گزافهدر

:استناد کردکردستان منحلهیکی از سران احزاب ۀتوان به گفتدر تأیید این مدعا می.دیگري ندارد

مادامی که در برابر .کس و هیچ ملتی دست از هیچ وجبی از خاك کردستان بر نخواهد داشتخاطر هیچههیچ کردي ب"
دست از یک ذره .........مانی مقاومت کرده و موجودیت ملی خود را پاس داشته، ممکن نیست دو امپراتوري ایران و عث
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هاییو کوههادشت،روستاها،مناطق،از دیدگاه ما سرزمین کردستان شامل تمام شهرها…از خاك کردستان برداریم
"..........گیردمیبی نامیده شده است را دربرغرآذربایجانایالمهاي کردستان، کرمانشاه، وکه درتقسیمات کشور، استان

.)1390شهریور:به نقل از سایت چالشگري، تاریخ رجوع(
به در عین حالوجود آورد وهتوان حکومت فدرالی بچگونه می،ادعاهاي غیرواقعیم تنیده و هحال در چنین بافت به

.امیدوار بودتمامیت ارضی ایران
ۀجبه،بلوچستانمانند جنداهللاطلب راست تجزیهاحزاب چپ وۀهممتأسفانه در تاریخ معاصر: اناستفاده ابزاري بیگانگ. 2

به حمایت رهمستظهمگی حزب کومله و حزب دمکرات کردستان ،خلق آذربایجانۀجبه،بخش عربستانآزادي
عبارت دیگر، تقاضاي فدرالیسم بر هب.انددشمنان این مرز و بوم بودهةصورت ابزاري مورد استفادهو باندبیگانگان بوده

-یندهاي طبیعی براي تقسیمات فضاییآکه فربنابراین، تا زمانی.هاي سیاسی بومی و درونزا پیش نرفته استآینداساس فر
طور که گفته اما در خصوص مشارکت سهامی، همانکند، طی نشده باشد، الگوهاي وارداتی مشکلی را حل نمیسیاسی

تو داشته سهمی از ساختار قدرت و احیاناً حق و،یا مناطقگروه قومیاین اصطالح این است که هرم اصلیمفهو،شد
زیرا مناصب و نهادهاي ،اي عمالً امکانپذیر نخواهد بودهقومی در ایران، چنین اید-زاییک فرهنگیبا توجه به به مو. باشد

گروهی براي احراز این مناصب افزایش پیدا رقابت میاناز سوي دیگر،. فوي مطالبات اقوام را نخواهد داداحکومتی تک
ه تنش بین این الگو براي کشورهاي با سابقتر اینکه اساساًمهمۀنکت.رساندخواهد کرد و این امر به وحدت ملی آسیب می

.اي وجود نداردکار برده شده است و در ایران چنین سابقههقومی ب
مذهبی کاربرد داشته است که درون –هاي قومی اساساً این مدل براي اقلیتدر خصوص الگوي خودمختاري سرزمینی،

هستند که به دلیل پراکندگی هاي ارمنی، کلیمی و زردشتیدر ایران، تنها اقلیت. اندیک اکثریت غالب قرار گرفته
اري فرهنگی است که خودمختتنها راه حل، . کار بردهتوان الگوي خودمختاري سرزمینی را براي آنها بجمعیتی آنها نمی

رار ـتعریف حقوقی اقلیت قوآنها دردادکردـتوان اقلیت قلموام ایرانی را نمیـاق. مند هستندرهـاین امر بهعمالً آنها از
خودمختاري ايمنطقهاگر قرار باشد به یک . بنابراین الگوي مزبور براي ایران نه کاربرد دارد و نه میسر است.گیرندنمی

اي خواهند داشت؛ این امر خطرات امنیتی شدیدي براي تمامیت هاي دیگر نیز چنین مطالبهنی داده شود، گروهسرزمی
.ارضی ایران در پی خواهد داشت

کار بست و امکان تحقق دارد هتوان در مورد ایران بتنها راه حل ممکنه که در چارچوب تئوري حکمرانی خوب می
در ادامه مقاله به فواید تئوریک و سازوکارهاي کاربرد . استي محلیهایت حکومتمبتنی بر تقوالگوي تمرکززدایی

.پردازیمآن می
در چارچوب قانون اساسیحکمرانی خوب در ایرانوهاي محلیحکومت

امور اقتصادي، فرهنگی و خدماتی مناطق شهري و روستایی توسط نهادهاي منتخب ملت تحت عنوان حکومت ةادار
در طول دولت اما ،شوندمحسوب مییدولتیرو غیعمومهاي محلی هرچند یک نهادحکومت. رفته استمحلی نام گ

یتبه رسميحکومت مرکزيگردد و از سویمیلتشکیملیناساس قوانبرزیرا، این نهادها،قرار دارند نه در عرض آن
يکامل به حديمختار، اما خودندبرخورداریاز استقالل نسبیامور محلةدر ادارهاي محلی حکومت. شودیشناخته م

منابع خودینتأميبراهاي محلیحکومت. دننداریند،االتباع کشور را نقض نماالزمینقوانیرو سایاساسینکه بتواند قوان
محلیحکومتمعادل يشهردار. یندبهره جویو کمتر از منابع ملاشته باشندداتکا یمحليبر درآمدهایشتربقاعدتاً باید
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125/ رانایقانونمند حکومت هاي محلی در تقویتو پایدارۀامنیت و توسع

عوامل یرو جلب مشارکت ساينظارت راهبریت،هداۀیفدهد و وظیمیلرا تشکحکومت محلیيمرکزۀاما هستیست،ن
.)118- 1388،119حبیب نژاد، (را بر عهده دارديشهریریتموثر بر مد

تمم قانون اساسی در اصول م. بوده استیخودگردانی محلی از زمان انقالب مشروطیت در اندیشه نخبگان ایرانۀدغدغ
ولی تحوالت ،هاي ایالتی و والیتی به تصویب مجلس وقت رسیدقانون انجمن1286و در سال ) 93تا90(مشروطیت

هاي محدودي براي وزیري مصدق تالشدر دوره کوتاه مدت نخست. سیاسی وقت مجال اجراي آن قانون را نداد
صورت گرفت و لوایحی از همین رهگذر به ناطق و محالت امور مةبراي ادارمشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان 

لغو همه عوارض در سطح روستاها به سود دهقانان و ازدیاد سهم کشاورزان با کسر ۀترین آن الیحتصویب رسید که مهم
تغییر و تحوالت سیاسی و سقوط دولت محمد مصدق و بازگشت مجدد شاه به کشور، . از کل درآمد مالکان بود% 20

تصویب لوایحی چون انجمن ایالتی و والیتی و صدور .هرچه بیشتر حکومت فراهم کردتمرکزگراییه را براي زمین
نتوانست از شدت گانه تحت عنوان انقالب شاه و ملت دستوراتی از طرف شاه مبنی بر ساري و جاري شدن اصول شش

قانون 100اصل ، درد از پیروزي انقالب اسالمیبع.)1388،114حبیب نژاد، (تمرکزگرایی در نظام سیاسی کشور بکاهد
: ه استاساسی مقرر شد

ق همکاري یهاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طربراي پیشبرد برنامه"
ت شورایی به نام شوراي ده، مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان با استان با نظار

شرایط انتخاب و . کنندگیرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب میبخش شهر، شهرستان یا استان صورت می
مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوري نظارت شوراهاي مذکور و سلسله

".کندقانون معین می،اسالمی و تابعیت حکومت مرکزي باشد

میسر نشد تا این که در هفتم اسفند سیاسی پس از انقالب و مشکالت ساختاري، اجراي اصل مزبورمسایلدلیل هولی ب
، مقدمات تشکیل انتخابات شوراهاي اسالمی شهر و روستا ةیونی خود در اولین دورمیل24مردم با حضور 1377

یمحلةادارآنها دراستقالل کهساله این نهاد حکایت از این دارد12عمر . هاي محلی را در ایران فراهم نمودندحکومت
. دندهینمیلرا تشکي و روستاییشهریریتمديمرکزۀهستیافته،توسعهيمانندکشورهامحدود است و بهیاربسیرانادر

منافع عمومی را تشخیص آنو وجود داردبه این گونه بوده است که یک حکومت مرکزي ،سنت حکمرانی در ایران
هاي اجرایی از سطح مرکز تا ها و برنامهها، سیاستگذاريها، اسناد و برنامهدهد و منافع عمومی در قالب قوانین، الیحهمی

و بوده استمورد توجه کمترگیري فرآیندهاي تصمیم،سنت حکمرانی ایراندر .شودن به اجرا گذاشته میسطح دهستا
مسایلي داشته باشد تا بتواند سریعاً نسبت به اواقع دولت اختیارات بسیار گستردهمندند که در مقامات اجرایی عالقه

.کندنوعی اقتدار تلقی میراهاي سریع از سوي دولتريگیتصمیمفرهنگ عمومی نیز اساساً . گیري کندمختلف تصمیم
اساس اصولی چون مشارکت، اجماع ي متصور است که تصمیمات براالی است که حکمرانی خوب به گونهاین درح

گیري از خود واقعیت آن است که فرآیند تصمیم. شوندنخبگان، کارآمدي، شفافیت اطالعات و پاسخگویی اتخاذ می
شکل گیرد که نظرات افراد ذینفع شنیده نشود و مشارکت آنها ايچراکه اگر فرآیند فوق به گونه،ر استتتصمیم مهم

شود و در ارتباط با ابالغ می...) از قبیل یک برنامه اجرایی، سیاست، قانون و(ممکن نشود، آنچه به عنوان یک تصمیم 
زیادي موانعگیري، در مقام اجرا با ندهاي صحیح تصمیمکاالي عمومی و نفع عمومی قرار دارد، به سبب طی نشدن فرآی

بسیاري از کشورها نشان داده ۀتجرب.)1388،6آخوندي،(خواهد بودتصمیمات بسیار باالۀمواجه خواهد شد و هزین
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ت تفویض اختیار به مقاما( کاهش یابدنفع مناطقتمرکز ساختار مدیریتی بخش عمومی به ۀاي، درجاگر در جامعه،است
-اطالعات عرضه،هاي محلی برقرار شوداي نظام دولتبه عبارت دیگر، اگر در جامعهیا)محلی منتخب مردم آن منطقه

.ها و ترجیحات متقاضیان آن کاالها و خدمات افزایش خواهد یافتکنندگان کاالها و خدمات عمومی محلی، از سلیقه
در مناطق براي تخصیص منابع در مورد کاالها و خدمات عمومی بنابراین تفویض اختیار به مقامات محلی منتخب مردم

- 1385،134فرازمند،(و بدین روي، رفاه اجتماعی را بهبود خواهد بخشیدتر منابع گردیدهمحلی، منجر به تخصیص بهینه
، اداريخودگردانی . تفویض اختیار به مقامات محلی منتخب مردم، از مزایاي مهم دیگري نیز برخوردار است.)125

ر حالت عدم د. و همچنین خود مردم منطقه خواهد شد) مسئوالن و قانونگذاران محلی(باعث تغییر در رفتار بخش عمومی
ها ها و ترجیحاتشان به سلیقهو لذا سلیقه(لی از یک سوي، منتخب مردم هستندو قانونگذاران محنتمرکز، چون که مسئوال

در کار خود طبعاً،ي دیگر، تحت نظارت نزدیک و مستقیم مردم هستندو از سو) تر استو ترجیحات مردم نزدیک
یعنی حداکثر سعی خود را (ی خود را در جهت جلب رضایت مردماحساس مسئولیت بیشتري خواهند کرد و حداکثر سع

ط در حالی که در حالت تمرکز، مسئوالن محلی فق. به کار خواهند گرفت) در جهت حرکت در راستاي ترجیحات مردم
از جانب مقامات مرکزي تحت نظارت هستند که با توجه به حجم کار زیاد ناظران مرکزي و از طرفی ارتباط بسیار کم 

در نتیجه، مسئوالن محلی ممکن است وظایف خود را به نحو . آنها با مردم محلی، چنین نظارت کارآیی الزم را ندارد
تیجه و محصول مالیات پرداختی خود را به طور ملموسی مشاهده نهمچنین در حالت تمرکز، مردم. هندمطلوب انجام ند

هاي پرداختی آنها در جهت ترجیحات و سالیق آنها مصرف کنند و ممکن است این توهم را داشته باشند که مالیاتنمی
، )یهاي محلدر حالت تشکیل دولت(ولی در حالت عدم تمرکز،شود و بدین روي، از پرداخت مالیات فرار کنندنمی

تري مشاهده هاي پرداختی خود را به وضوح و به طور مشخصمردم، عرضه کاالها و خدمات عمومی ناشی از مالیات
این . گونه کاالها و خدمات از خود نشان خواهند داداینۀو در نتیجه، تمایل بیشتري براي تأمین مالی عرضخواهند کرد

درآمدهاي نفتی است و معضالت کشور ایران، وابستگی بخش عمومی بهتغییر در رفتار مردم، با توجه به اینکه یکی از
اي العادهبخش عمومی به درآمدهاي مالیاتی است، از اهمیت فوقءاتکاهاي مختلف در این کشور افزایش هدف برنامه

دالل نمود که است"دادن با پاهايأر"در اثري با عنوان ،)1956(یبوتت. )120- 1378،128،خوشکالم(برخوردار است
تر از دولت آمتفاوت مردم را برآورده کرده و منابع را کاريهاو خواستههایدگاهبهتر قادر خواهند بود دیمحليهادولت
مستقر خواهند شد که يادر منطقه،برخوردار باشندفرصت جابجاییکه مردم از یاز نظر او زمان. دهندیصتخصيمرکز

).1386،125سامتی و دیگران،(برآورده گرددیالتشانو تمایحاتنحو ترجینه بهتربیاتمال-سبد مخارجساسابر
یهامور هر ناحي،از نظر ماد. شودیمیکباعث کاهش سلسله مراتب بوروکراتزداییتمرکزهاي محلی و تقویت حکومت

یگرفتن امکانات محلنظرها با درنامهو برشودیاداره میمحلیگردیاتمقتضياپارهیتمعموالً با توجه به امکانات و رعا
گرفتن انجام امور برعهدهیراز،یابدیماهشکیقابل توجهیزانمبهيدولت مرکزۀلذا مصارف بودج. شودیمیمتنظ
ضمن آن ؛دهدیرا کاهش مينظام مرکزهايینههزيامورینبر است و رهاکردن چنینههزيدولت مرکزيبرایمحل

و یدهانجامیدتولییآکاربهتواندیمهاینهکاهش هز،ینبنابرا. نخواهد کردیمحليهامتوجه نظامیانیزتردیدیکه ب
رشوه و یانه،انحصارگرایاراتدر صورت وجود قدرت و اختاز سوي دیگر،. گردديرشد اقتصادیشت باعث افزاینهادر

امکان کاهش ینبه مردم، ایاستمدارانسییپاسخگویشو با افزایابدیمفزایشايدر سطح دولت مرکزیفساد مال
. )1386،125سامتی و دیگران،(منجر گرددیبه کاهش بروز رشوه و فساد مالتواندیمییرو، تمرکززدایناز ا. یابدیم
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مردم از . تمرکززدایی در سطوح مختلف به بالندگی سیاسی ایران کمک خواهد کردمضافاً اینکه از جهت سیاسی،
شوند و در انتخاب مقامات یندهاي دمکراتیک و اثرات منفی و مثبت آن بیشتر آشنا میآنتخاب مدیران محلی، با فرطریق ا

).1384،206ترنر و هیوم،  ( رتبه کشور درایت بیشتري نشان خواهند دادعالی
در ایرانهاي محلیهاي کارآمدسازي حکومتراه

ه رغـم عمـر کوتاهشـان بـا چنـد مشـکل سـاختاري عمـده ماننـد درآمـدهاي           نهادهاي مربوط به حکومت محلی در ایران، ب
اي،ناپایدار، عدم اراده سیاسی دولـت جهـت تفـویض اختیـار، عـدم تخصـیص بودجـه مبتنـی بـر عملیـات و تعـادل منطقـه            

یین مـدیران  ینـد انتخابـات شـوراها و عمـر پـا     آگرایی در فرعوامهاي دولتی و محلی براي اداره شهر،ناهماهنگی بین ارگان
:تهاي زیر یک الزام استحقق سیاستدر ایرانهاي محلیبراي تقویت حکومت. شهري مواجه بوده است

چابک سازي دولت. 1
تمرکززدایی در سطح کالن کشور، واگذاري امور تصدي گرایانه بـه مـردم   هاي محلی و تقویت حکومتهاي یکی از راه

هـاي دولتـی بـار    کارخانجـات و شـرکت  شدید در تاریخ سیاسی معاصـر ایـران،   گرایی دلیل تمرکزگرایی و دولتهب. است
اص پیـدا  ـهـاي دولتـی اختصـ   چون دو سوم بودجه کشور به کارخانجـات و شـرکت  ،گذاشته استدوش دولت سنگینی بر

.که دولت نتواند وقت و توان کافی براي نظارت و هـدایت جامعـه اختصـاص دهـد    شده استو این موجب ه استکردمی
يو اسـاس اجـرا  یـه پا). 41-1387،50نوبخت، (استوري در هر دو بخش گردیده این امر موجب کاهش کارآیی و بهره

یـز نيمقام معظم رهبـر ۀیاست که ابالغیراناياقتصاديساختاريبراصل بازسازی،قانون اساس44اصل یکليهایاستس
:کندیرا دنبال میهدف اساسدوخصوص، یندر هم

؛دولت و بازاریانميمناسبات اقتصادرییتغ-
.عدالت در سطح جامعهۀیگسترش پا-

کـرده و افـق روشـن و    یريدولت در اقتصاد جلوگةشدن اندازیماز حجیقانون اساس44اصل يراهبرديهایاستسابالغ
زنـی سیاسـی و نـه انـواع     نـه چانـه   اساس اصل مزیت نسـبی، تا بردهدیجامعه قرار ميفعاالن اقتصاديرویشرا پیديجد

اگـر  .تواند سرعت بخشـد این امر در آبادانی مناطق ایران می؛ها، به فعالیت اقتصادي در سراسر کشور مبادرت نمایندرانت
یـن اقتصـاد کشـور وجـود داشـت بـا ابـالغ ا      ۀورود بـه عرصـ  يبـرا یانونـقـ يهـا موانع و مشکلپیش از ابالغ این اصل،تا
ی،قـانون اساسـ  44اصل یکليهایاستسياز قانون برنامه چهارم توسعه و اجراين اصالح موادقانویبها و تصویاستس
پـا برداشـته   یشاز پـ یخـارج یو حتـ یداخلـ يگذاریهسرمایانو متقاضیبخش خصوصيفعاالن اقتصاديموانع فرارویا

در جامعـه،  ياقتصـاد يهـا یـت فعالینـد فرآعیاجـرا و تسـر  يو بـرا یافتهیشامر افزاینتحقق ايبرایانتظار عمومیاشده و 
. )9-1387،15حسینی، (استیدهبخشیانسجام و انتظام خاص

تحقـق و  یـد، منـابع و عوامـل تول  يوربهـره یشافـزا یـت و در نهایو اثربخشـ ییآکـار یشافـزا ي،در رشـد اقتصـاد  تسریع
یشو تعـاون، افـزا  یبخـش خصوصـ  سـهم یشکـاهش انـدازه دولـت، افـزا    ی،و عدالت اجتمـاع یعمومیتگسترش مالک

قـانون  یـن بـارز ا یاتو خصوصـ یاهـداف اصـل  زايگذاریهسرمایبو ترغیقتشوینو همچنیريپذرقابتیشاشتغال، افزا
استیالي تاریخی دولت بر سـاختار اقتصـادي ایـران موجـب بـه وجـود       اما ،شودکه نهایتاً منجر به حکمرانی خوب میاست

عنـوان مثـال   هبـ . اسـت شـده در برابر اجراي اصـل مزبـور   ایر قواـساختار و بدنه دولت و سسويازها اومتـآمدن برخی مق
محـروم  با محـدود شـدن یـا    ها را برابر توان یکی از این موانع را برخی مدیران میان دولتی برشمرد که واگذاري شرکتمی
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تـوان بـا تـدوین قـوانین ضدانحصـار و نظـارت بـر        میاین مشکل را وکنندقلمداد میشدن خود از منافع یا اختیار مدیریتی 
همچنین شناسایی نهادهـاي شـبه دولتـی و نظـارت دقیـق در فعالیـت نهادهـاي واگـذار شـده در          . اجراي دقیق آنها حل کرد

.سزایی داردهاجراي درست این اصل اهمیت ب
توسعه کشور است و انتقـال اقتصـاد   ۀبه عرصگامی شگرف در جهت ورود مردم،هاي اقتصاديمشارکت مردم در فعالیت

بـا سـپردن سـرمایه بـه     گیـرد، متـرادف  ها صورت مـی یک روند قانونی و منطقی و با حداقل آسیباز بخش دولتی که طی
44نکته قابل توجه آن است که تبیـین اصـل   . اقتصادي کشور خواهد بودهاي دولت و بالندگیدست مردم و کاهش هزینه

ةهاي بالقوها و ظرفیتاصول قانون اساسی و قابلیتگرفتن سایري ابالغی آن بدون درنظرهایاستقانون اساسی و اجراي س
شوراها به عنوان مظاهر نظـام . باشندمی) در مورد شوراها(قانون اساسی اصول مندرج در فصل هفتم، آن میسر نخواهد بود

منـدرج در  و خـدماتی  هـاي اقتصـادي   ویژه تصديبههاي دولت گرفتن تصديعدم تمرکز، بسترهاي مطلوبی براي به عهده
محلـی و  ایـن نکتـه پیشـتر نیـز مـورد توجـه قانونگـذار قـرار گرفتـه اسـت و نهادهـاي           البته . روندبه شمار می44صدر اصل 

نـد  به عنوان مثال، ب. ا ندگرفته شدهو اقتصادي دولت به کارهاي اداريغیرمتمرکز به عنوان محملی براي کاستن بار تصدي
امـور  هـاي دولتـی در  قابل واگذاري دستگاههايآن دسته از تصدي": داردمیاشعارقانون برنامه چهارم توسعه 13ب ماده

. شـود ها واگذار میدهیاريها ومنابع مالی ذیربط به شهرداريوزیران همراه باهیأتتصویب باروستا،وتوسعه و عمران شهر
توسـط  تحت نظارت شوراهاي اسالمی شهر و روستا کـه بـاالترین مقـام آنهـا نیـز     نهادوان دها به عنوها و دهیاريشهرداري

.)1386،14کوچکیان فرد،("باشندهاي دولت میتصديشود، دو نهاد غیرمتمرکز براي به عهده گرفتنشورا تعیین می
بودجه ریزي عادالنه و مبتنی بر عملکرد. 2

. نهادهـاي محلـی و خـودگردان اسـت    تیار داشتن منابع توسط تصمیم گیران منـاطق،  یکی از ملزومات تمرکززدایی، در اخ
ولـی  ،خصوص اینکه تخصیص بودجه بـه منـاطق کشـور عادالنـه اسـت یـا نـه، اخـتالف نظرهـاي شـدیدي وجـود دارد           در

اي ن منطقـه تـواز ) رشـد اقتصـادي  (و سـتانده هـا  ) بودجه تخصیصی(این است که بین داده هاۀ مناطق گواه برآمارهاي توسع
)1(جـدول  اي از جهت رشـد صـنعتی را بـه شـرح     خود، شکاف منطقه1388وزارت صنایع در آمارهاي سال . وجود ندارد

.ترسیم کرده است
پیرامـون کمـک   -شـکاف بیشتــر مرکـز   هاي ساختاري است که بـه  اییـریزي ایران داراي نارساز سوي دیگر، نظام بودجه

در ایـن روش، بیشـتر بـر    . ناقص و ناکارآمد اسـت ،ریزي ایران استساختار بودجهۀشخصکه مریزي سنتی بودجه. کندمی
جـویی اقتصـادي، پرهیـز از مـوازي    امـا صـرفه  ،گیـرد ها کمتر مورد توجه قرار میدهنشود و ستاکید میأها تها یا دادههزینه

روش، قیمت تمام شده کاال و خـدمات بـه   در این.ریزي عملیاتی استهاي مهم بودجهکاري و ارتقاي کارآمدي از مزیت
هـاي  سـرانه محصـوالت تولیـد شـده اعـم از کـاال یـا خـدمات دسـتگاه         ۀدر واقـع دولـت هزینـ   . شـود طور دقیق محاسبه می

ها و منـاطق  در این صورت، چانه زنی نمایندگان دستگاه. )77-88، 1386شبیري نژاد، (کندخود را محاسبه میۀزیرمجموع
عـالوه  . ریزي عملیاتی استترین مزیت بودجهصرفه جویی مهم. رسدبودجه به حداقل ممکن میةکنندتهیهمختلف یا نهاد 

سـاالنه هماننـد   ۀعملیـاتی کـردن بودجـ   . کنـد ها را تسـهیل مـی  بر آن شفاف شدن بودجه امکان اولویت بندي اجراي برنامه
ن را بـه  آو دهـم نهـم هـاي هاي اخیر است کـه دولـت  لترین تالش در ساها، جديعملیاتی کردن بودجه و ساختار سازمان

. غاز کرده استآعنوان قانون برنامه چهارم 
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اي از جهت رشد صنعتیشکاف منطقه)1جدول 
ستانارتبهرده

یافته هاي توسعهناستا
)1(یصنعت

یزد1

سمنان2

قزوین3

مرکزي4

بوشهر5

اصفهان6

زنجان7

خوزستان8

کرمان9

قم10

آذر بایجان شرقی11

یافته کمترتوسعههاياستان
)2(صنعتی 

تهران12

خراسان شمالی13

گیالن14

هرمزگان15

خراسان رضوي16

چهار محال و بختیاري17

مازندران18

ایالم19

فارس20

نیافتههاي توسعهاستان
)3(صنعتی 

ردبیل21

لرستان22

خراسان جنوبی23

همدان24

کرمانشاه25

آذربایجان غربی26

کردستان27

گلستان28

کهگیلویه و بویر احمد29

بلوچستانسیستان و30

:)89مرداد 19:تاریخ مراجعه(،1387- 1390طرح آمایش صنعتی و معدنی "وزارت صنایع و معادن،: منبع
http://www.aamaayesh.ir/index.php?pag=radebandi&fa
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اسـاس عملکـرد   خواهـد بر و مـی هدایت نمایدریزي را از پایین به باال نظم بودجهو دهم در تالش بوده است که دولت نهم
.زیـادي در ایـن زمینـه وجـود دارد    ۀفاصـل بمطلـو ۀولی از جهت عملکردي، تا نقطـ بخشد،ی مالها، به آنها اعتباردستگاه

در این زمینه است و دولـت بـه جـاي توزیـع     هاي نهم و دهمترین دستاوردهاي دولتگیري از مهمزدایی در تصمیمراکم ت
ی هـم ایـن رویکـرد را تشـدید کـرده      سـفرهاي اسـتان  . پـردازد ها میگیري در سطح استانها به توزیع قدرت تصمیمتصمیم

هـا موجـب   منابع مالی و انسـانی بـه مـدیران اسـتان    ةادارةها و تفویض اختیار دربارخدمات و ایجاد زیرساختۀعرض.است
انتخـاب اسـتانداران   . کمتر محقـق شـود  ۀبا سرعت بیشتر و هزین،شودی و کیفی که از آنها خواسته میاهداف کم،شودمی

هاي نظارتی همزمـان بـا افـزایش اختیـارات مـدیران اسـتانی ضـروري        سازي مدیران استانی و تقویت دستگاهندتوانمالیق و 
هاي احتمالی را کـاهش خواهـد  و سوء استفادهۀ منابع براي مناطق، تخصیص ناعادالناین اقدام هرگونه اتالف منابعاست و

.داد
هاو شهرداريشوراها مشکالت ساختاري. 3

هاي متکثر اجتماعی و توزیع فراگیر جغرافیایی در شهر و روسـتا  به دلیل اتصال مستقیم با اقشار و الیهها هرداريو ششوراها 
و ارتباط نزدیک با مردم، درد آشناترین نهاد اجتماعی با ظرفیتی کم نظیر براي تحقق توسـعه و آبـادانی کشـور، عـدالت و     

شـوراها گـامی بـه پـیش اسـت و امکـان گفـت وگـوي نیروهـاي محلـی           اجراي قانون. شکوفایی و بالندگی استعدادهاست
ایجـاد  ۀگیـري در زمینـ  چه در جهـت تصـمیم  آنهاگیري اما قدرت تصمیم،آوردپیرامون منافع محلی را تا حدي فراهم می

هـاي آن  مین هزینـه أتر در جهت تنفیذ و اجراي آن تصمیمات و نیـز تـ  از آن مهمع عمومی و کاالهاي عمومی محلی ومناف
..)1388،6آخوندي،(تصمیمات و در جهت جلوگیري از متخلفان از آن تصمیمات بسیار محدود است

بـراي  مقتضـی ولـی اقـدامات   ،وجـود داشـته اسـت، مثبـت اسـت     هـا  و شـهرداري روندي که تاکنون در خصـوص شـوراها   
:شودره میدر ادامه به اعم مشکالت ساختاري شوراها اشا. سازي آن باید صورت گیردکارآمد
:یدارپانادرآمد 

از طریـق  هابه جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی، بخش عمده درآمد شهرداري،اخیرۀدهچند در 
در حـالی کـه اگـر مـدیریت     . آیـد بوده است که از زمره درآمدهاي ناپایدار بـه شـمار مـی   و بودجه دولتی "تراکم"فروش 

تـرین  پایدار حرکت کند، باید متکی به درآمدهاي پایدار باشد که از جمله مهـم ۀصول توسعشهري بخواهد در چارچوب ا
و دهیـاري بایـد هـر شـهروندي بـه میـزان خـدماتی کـه از شـهرداري        . نوسازي و عمران شهري استخدمات،آن عوارض
. ر دریافـت خـدمات باشـد   بـه همـان میـزان هـم منتظـ     بپـردازد و و دهیـاري کند، عوارض خود را به شـهرداري دریافت می

ور ـمنظـ هر چند قـانون تجمیـع عـوارض بـه    . هاي واقعی باشندها باید به دنبال منابع پایداري از مسیر اخذ عوارضشهرداري
الشـعاع بوروکراسـی   تحتها از عوارض رداريـهم سهم شها بازـهی پروسه پرداخت وضع شد، امراسی و کوتاـرفع بوروک

ارزش افزوده هم تمامی درآمدها مانند عوارض آب، بـرق، گـاز و تلفـن    مالیات برۀالیح.ه استسیاسی قرار گرفتمسایلو 
کند و سهمی از مالیات بـا روش تـوزیعی   را به همراه یک درصد از کاالهاي نهایی و سایر درآمدهاي شهرداري حذف می

بـرد و نـوعی وابسـتگی بـه     ش مـی ها را به سوي دولتی شدن محض پـی منظور خواهد شد که شهرداري،که نامشخص است
-، بودجه تخصیصی سالیانه دولت بـه شـهرداري هـا نیـز بـه موقـع و کامـل پرداخـت نمـی         عالوه برآن. کندایجاد میدولت

.)59: 1377، افتخاري(شود
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131/ رانایقانونمند حکومت هاي محلی در تقویتو پایدارۀامنیت و توسع

وارد شـده اسـت،   62ال ـن بودجـه سـ  قـانو 52ةتبصـر "ب"ها که در اجراي بنـد تأمین منابع مالی شهرداريۀتصویب الیح
شوراهاي شهر باید بپذیرند که مـردم هـر   . نیستولی کافی،ها را حل کندقسمتی از مشکالت درآمدي شهرداريواندتیم

بـا  در هـر قسـمت کـه   نیـز  هاي تأمین نیازهاي محلی خویش را بپردازند و از طرفی مجلس و دولت باید هزینهشهر و روستا
ــکاههــا از درآمــدهاي شــهرداري مــی اعمــال سیاســت ــران نمای آد،ن ــانونی دیگــر جب ــق ســازوکارهاي ق ــن را از طری د و ن

نظـر  (پـیش بینـی شـود   هـا سازوکارهاي حقوقی محکم در الزام دولت براي پرداخت به موقع بودجه تخصیصی به شهرداري
.)8-1387،10پور،
:يواحد شهریریتمدعدم 

.اسـت يایقهسـل یریتو مـد يکـار يمـواز ي،شـهردار يهـا هدر رفتن بودجـه براي اجتناب ازيواحد شهریریتمدیجادا
ی،و راننـدگ ییراهنمـا یسارگـان شـامل مخـابرات، آب، بـرق، گـاز، پلـ      23یـع در واقع تجم،يواحد شهریریتمدطرح

بـا  دهـد تـا   یازه مـ ـاجـ يشـهردار ینباشد کـه بـه مسـئول   یها ميشهرداریریتبا مدغیرهها وآموزش و پرورش و دانشگاه
-گرایانـه دولـت مـی   این امـر هم از حجم امـور تصدي.ري اقدام نمایندـشهيهاپروژهيسبت به اجرانري ـاهنگی بیشتـهم

.دهدکاهد و هم بودجه قابل توجهی در اختیار شهرداري قرار می
اي جـز روي آوردن بـه مـدیریت واحـد شـهري      شهر چـاره ة هاي عدیدحل معضالت و کاستیيکه برااعتقاد بر این است

واحـد  یریتبلکـه مـد  ،هـا اسـتقالل خـود را از دسـت خواهنـد داد     که ادارات و سـازمان یستبدان معنا نینه اگرچ؛یستن
مغـز متفکـر   یـک نحـو از  ینخود بـه بهتـر  يهایتخواهد تا در کنار فعالیها از آنها مارگانیانمیهماهنگیجادبا ايشهر

و قدرتمنـد اعتبـارات صـورت    یعها و جـذب سـر  ینهدر هزيسازینهبهیابد،کاهش یها در حد معقولینهدستور گرفته تا هز
یـان و اختالفات ميکاريموازیحالتینانجام شود و در چنيزمان کمتردرو یفیتکینها با باالتربرنامهینو همچنیردبگ

.)1389حاج رسولی ها به رئیس مجلس،ۀنام(یافتکاهش خواهد یمطلوبیارها تا حد بسسازمان
:هاي محلیکارگزاران حکومتبخش زیادي ازیختگی و تخصصفرهعدم 

اسـت و  در سایۀ برخورداري از تعهد و تخصص امکان پذیرو شهرداري و عمل به وظایف قانونی شوراها خدمت به مردم
نیازمنـد عملکـرد موفـق اعضـا و رضـایت     از سوي دیگر جلب اعتماد عمومی نسبت به شوراها و رشد و بالندگی ایـن نهـاد  

عـدم انحـراف از   ضـامن  و هاشهردارينیروي محرك نهاد شوراها و و تخصص،، تعهدعلم. باشدشهروندان از شوراها می
مربـوط بـه منـاطق عشـایري و     روستاشهر وشوراهاي اسالمیايعضانفر 102898اینکهبا توجه به .باشدمسیر این نهاد می

ندگان مدارك تحصـیلی پـایین را اعضـاي شـوراهاي روسـتایی تشـکیل مـی        بیشترین تعداد داربنابراین،باشندمیروستایی
شهر و روستا، بایـد قـوانین   شناسی پایین بودن سطح تحصیالت در شوراهاي آسیبدر زمینۀ. )49-1386،50حسینی،(دهند

آمـوزش از طریـق  توان امکان پذیر نباشد، ولی میهاي روستایی عمالًاشاید این کار براي شور. کاندیداتوري اصالح شود
.و مسئولین شهري مبادرت کرداعضاي شوراها، به دانش افزاییضمن خدمت
اختصـاص  هـا و از شوراهاي فرادست مخصوصاً شوراي عـالی اسـتان  مربوطهحمایت جدي دولت و متولیان ،در این زمینه

و تخصـص تحصـیالت بـودن هاي ناشـی از پـایین  اعتبارات الزم براي گسترش آموزش تخصصی شوراها، در کاهش زیان
ها به منوط کـردن  باید با الزام قانونی شوراها و شهردارياز سوي دیگر، می.اعضاي شوراها تأثیر چشمگیري خواهد داشت

.را در این نهاد مردمی تقلیل دادخالء کمبود تخصصمصوبات و تصمیمات آنها به نظریات کارشناسی شده، 
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111، شماره پیاپی1392، زمستان4، شماره 28فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 132

)نفر109449(میزان تحصیالت اعضاي شوراهاي اسالمی دوره سوم) 2جدول 
درصدتعداد نفراتمیزان تحصیالت

736653/67زیر دیپلم
221883/20دیپلم

53719/4فوق دیپلم
75979/6لیسانس و باالتر

6286/0حوزوي
)49-1386،50حسینی،: (مأخذ

:کشورنظام تصمیم سازي در ادست نقش و جایگاه شوراهاي اسالمی فرکم رنگ بودن
.شـوند تلقی می، زبان گویاي مردم در ارتباط با دولتهاشوراهاي شهرستان، استان و عالی استانشاملشوراهاي فرادست

مـدیریت  ها و تعامل قوي با دولـت، شوراي عالی استانفرادست خصوصاًیقیناً در صورت حضور پررنگ و فعال شوراهاي
کوچـک  جدي تلقی خواهد شد و حرکت به سـمت تمرکززدایـی و  ریزي کشور،ی شهرها در نظام برنامهمحلی و غیردولت

رغم گیري علیـ تصمیمسازي وتصمیمۀها در زمینکارکرد فعلی شوراي عالی استان.نمودن دولت را نیز تسهیل خواهد کرد
با سایر سطوح نیـز  جهی دارد و تعامل این مجموعهقابل توۀجایگاه واالي آن فاصلهاي انجام شده با ظرفیت نهایی وتالش

نمودن پیوندها و مبـانی ارتبـاط   ها با قويدر این راستا باید تالش کرد تا شوراي عالی استان.در حد مورد انتظار نبوده است
رد انتظـار قـرار   موو استفاده از حداکثر ظرفیت و توان آنها بتواند در جایگاهو مراجع حکومتیخود با سایر سطوح شوراها

-اسـت کـه مـی   العاده مهمی برخوردار است و یکی از معدود نهادهاییفوقها از امکانات قانونیشوراي عالی استان. گیرد

بـرداري  بهـره پس باید با تقویت ساختارها، از این فرصت نهایت. ه نمایدیارابه مجلس شوراي اسالمی طرحتواند مستقیماً
.)4-1386،9نظرپور، (نمودها شهرداريرا در حل مشکالت شوراها و
:صورت پایلوتهدر چند شهر بانتخاب مستقیم شهردارانعمر کم شهرداران و پیشنهاد 

-مـی ،پوشـد اما فقط کسی که کفش را می،دوزددرست است که کفش را کفاش می":گویدالمثل یونانی مییک ضرب

مدیران شهر به ویـژه شـهردار  عملکردةامور شهرها ، نحوةادار). 1377،15بیتهام و بویل("زندداند که کجاي پایش را می
انتخـاب شـهردار بسـیار    ةرو نحـو از ایـن .شان احساس خواهنـد کـرد  ترین چیزي است که مردم هر روز در زندگینزدیک

اي کـه شـوراهاي   ونهبه گ،، روش انتخاب غیرمستقیم شهردار، معمول بوددر اروپابراي سالیان طوالنی. حایز اهمیت است
ةدوم قـرن بیسـتم بسـیاري از ممالـک اروپـایی شـیو      ۀاما از نیم،گزیدندمیرا برپس از انتخاب توسط مردم، شهردارمحلی

.مستقیم انتخاب شهردار توسط مردم را برگزیدند و بر این شیوه با توجه به فواید آن اصرار دارند
زمانی ةدوردرایجان شرقی، فارس، گیالن و قزوینآذرب،استان کشورشهر از چهار203مطابق بررسی انجام شده از 

203متوسط طول مدیریت . حاصل شده استمدیریت شهردارانةثباتی دوراز جهت بینتایج نامطلوبی1378- 1385
ت با توجه این وضعی.رسدماه می3سال و 2زمان در استان آذربایجان شرقی به سال و شش ماه است که این2شهر فوق 

.)87- 1387،90آخوندي و دیگران، (کننده استشهرهاي بزرگ  بسیار نگرانةبه اهمیت و حساسیت ادار
نشان حال توسعهه و دراعم از پیشرفت،در اقصی نقاط جهانکشور جهان44انتخاب شهردار در ةنتایج یک تحقیق از نحو

صورت همورد انتصابی و بقیه ب8مورد توسط شوراي شهر و 9، صورت مستقیمهکشور انتخاب شهردار ب19که در دهد می
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صورت مستقیم توسط شهروندان انتخاب هب،درصد شهرداران مورد بررسی44عبارت دیگر، حدود هب.باشدترکیبی می
.)87- 90، 1387آخوندي و دیگران، (شوندمی

که گاه امور مختلف حکومتیهايت وي در سیستماختیاراۀدامنۀشهردار به عنوان مقام عالی اجرایی شهر، به واسط
خاصی برخوردار بوده و بسط ید و تفویض اختیارات حداکثري در شود، از اهمیتقضایی و امنیتی شهرها را نیز شامل می

ي کشورهااي تام و تمام با مشروعیت سیاسی دارد و به همین علت در بسیاري ازجایگاه، مالزمهامور محلی به اینةادار
افی نظارت شوراهاي محلی بر امر مناینالبته . گیردمیي مستقیم شهروندان صورتأاروپایی، انتخاب شهردار با ر

هاي سیاسی افزوده بر وزن او در برابر گروهانتخاب مستقیم شهردار،ها نیست، بلکه باهاي شهرداريها و برنامهسیاست
.هره خواهد بردسطح باالتري از مشروعیت بشده و اعمال او از

شهري مشارکت شود که مردم بتوانند بهتر از گذشته در مدیریتموجب میانتخاب مستقیم شهردار،از طرف دیگر
ۀتوانند با پشتوانشود و آنها میمستقیم بین مردم و شهرداران میۀانتخاب شهرداران با رأي مردم، باعث ایجاد رابط.کنند

سایت : 1389خورسند،(شهري انجام دهندةهاي خود را در حوزسبت به گذشته فعالیتمردم و آسودگی خاطر بیشتري ن
و اگر یک اي در کشور استنیازمند سازوکار بسیار گسترده،انتخاب مستقیم شهردارانالبته. )سیاسی فرارو- خبري

انتخاب شهردار توسط .گزار شودفعالیت نداشته باشد، باید دوباره انتخابات مجددي برۀشهردار به هر دلیلی امکان ادام
هایی است که اوالً باید اختیارات و وظایف شوراي شهر حفظ شود، مردم، نیازمند فراهم ساختن مقدمات و زیر ساخت

. ابزار تبلیغی و سیاسی جلوگیري شودنهایت ازانتخاب شهردار بامدیریت شهري کاهش یابد و درها درها و چالشدرگیري
ضـرورت  گرایـی،  تخصـص شـهري، ثبـاتی مـدیریت   چون بیاي انتخاب مستقیم شهرداران در عواملیهتدر ایران، ضرور

شـهردار، افـزایش مشـارکت شـهروندان و     -ی از مدیریت تخصصـی، تعـادل بخشـی در روابـط شـورا     سیاسفعالیتککیتف
.)87-1387،90آخوندي و دیگـران،  (یکپارچه سازي مدیریت شهري و حرکت به سمت دمکراسی حداکثري نهفته است

صـورت آزمایشـی در چنـد    هاي در ایران تاکنون وجود نداشته است، بهتر است که این ایده بـ با توجه به اینکه، چنین تجربه
.به دیگر شهرها نیز تسري یابد،شهر برگزار گردد، سپس در صورت مثبت بودن نتایج

نتیجه گیري
یک کشور صرفاً بر اساس سـازوکارهاي مکـانیکی و اقتـدارآمیز    این است که توسعه و امنیت،پیام اصلی حکمرانی خوب

ي در سـطوح خـرد و کـالن کشـور     گیـر باید فرآیند تصـمیم اي حصول توسعه و امنیت پایدار میحاصل نمی شود؛ بلکه بر
از ملزومات حکمرانی خوب این است که یک دولت نسبت بـه اعمـالش پاسـخگو باشـد و     . ملت باشدرادةاکنندةمنعکس

کارآمـدي  ومـت و نهایتـاً رضـایتمندي مـردم و    تباط پویا بین مشارکت مردم در تعیین مقدورات خود و پاسـخگویی حک ار
شور، خصوصـاً در  دهد که هرچه مسئولیت اداري کتجربۀ ممالک مختلف نشان می.تصمیمات حکومتی وجود داشته باشد

واگـذار شـود، رضـایت و کارآمـدي تصـمیمات بهتـر       گرایانه به مردم و نهادهاي محلی منتخب ملـت امور محلی و تصدي
البتـه بـراي کارآمـدي نهادهـاي منتخـب مـردم،       .پایـدار محقـق خواهـد شـد    خواهـد شـد و نهایتـاً امنیـت و توسـعۀ     حاصل 

همچنین ممکن است در ابتدا، نهادهاي محلی بـا  . مکاري مؤثر دولت با آنهاستهترین آن سازوکارهایی نیاز است که مهم
بـا  . ولی با توجه به مکانیسم خوداصالحی دمکراسی، این نقایص بـه مـرور زمـان مرتفـع خواهـد شـد      د،نراه باشنقایصی هم

بایـد نهایـت تـالش خـود را جهـت کـم کـردن        ن به لحاظ امنیتی، دولت مرکزي مـی توجه به شکننده بودن ژئوپلیتیک ایرا
تقویت شود و بودجـه ریـزي   نهادهاي منتخب محلیاین کار ممکن نیست، مگر اینکه . پیرامون مبذول دارد-شکاف مرکز
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هایی چـون فدرالیسـم بنـا بـه     مدل،گونه که در متن مقاله استدالل گردیدهمان. اي تنظیم شودکشور براساس عدالت منطقه
تصـریح شـده  توان اهداف فدرالیسم را در چـارچوب اصـول   می. براي ایران مناسب نیستات امنیتی در حال حاضرظمالح
زدایی محقق کرد، بدون اینکـه تبعـات   و اصل تمرکز100و 15،44اساسی جمهوري اسالمی ایران، خصوصاً اصول قانون

هـاي محلـی صـورت    گرددکه یک تقسیم کار بـین حکومـت مرکـزي و حکومـت    رو پیشنهاد میاز این. امنیتی داشته باشد
گرایانـه محلـی بـه منتخبـین     زي بـوده و امـور تصـدي   هاي کالن عمرانی در اختیار دولت مرکامور حاکمیتی و پروژه: گیرد

بایسـت در خصـوص مـواردي    هـاي محلـی مـی   براي تقویت حکومـت همچنین. هاي محلی تفویض شودملت در حکومت
شهر و تأثیر نپـذیرفتن مـدیران شـهري از    ةهمچون درآمد پایدار آنها، ایجاد مدیریت واحد شهري، تفکیک سیاست از ادار

.ر شوراها سازوکارهاي قانونی و اجرایی مؤثر تمهید کرداختالفات جناحی د
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