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چکیده

توشکضگشاٖٗ کِ دس سبختبس حقَقٖ– س٘بسٖ کطَس ٍ اًذٗطٔ فشهبًشٍاٗبى سٗطِ دٍاً٘ذُ است،
اصلٖتشٗي چبلص ضْش تْشاى است .دل٘ل اصلٖ تشاکن ببال دس تْشاى سا ً٘ض هٖتَاى توشکض
هتَسهبًٔ س٘بسٖ-اداسٕ دس آى داًست .بٍِاقع اگش توشکضٕ ٍجَد ًذاضتِ ببضذ ،تشاکوٖ ً٘ض
ٍجَد ًخَاّذ داضت .تشاکنصداٖٗ حقَقٖ اص ضْش تْشاى ضأى قبًًَگزاسٕ داسد ًِ ،ضأى
هقشساتگزاسٕ .سؤال اصلٖ تحق٘ق حبضش اٗي است کِ اصلٖتشٗي علل عذم تحقق تشاکنصداٖٗ
حقَقٖ-اداسٕ اص تْشاى چ٘ست؟ فشض٘ٔ اصلٖ تحق٘ق حبضش سا کِ دس ساستبٕ بشسسٖ علل اصلٖ
تحقق تشاکنصداٖٗ حقَقٖ-اداسٕ اص تْشاى است ،هٖتَاى دس چْبس ًکتٔ کل٘ذٕ ب٘بى کشد :الف)
سبختبس حقَقٖ-س٘بسٖ بس٘ط ٍ هتوشکض دس پبٗتخت؛ ة) اقتذاسگشاٖٗ هقبهبت حبکن ٍ سسَخ
فشٌّگ س٘بسٖ توشکضگشا دس رّي هسئَالى؛ ج) تفس٘ش هحذٍدًگش ضَسإ ًگْببى دس خصَظ
داٗشٓ صالح٘ت ٍاحذّبٕ اداسٕ هحلٖ؛ د) عذم اّتوبم بِ اجشإ قَاً٘ي هشتبط بب تشاکنصداٖٗ.
اٗي تحق٘ق اص لحبظ سٍشضٌبسٖ تَص٘فٖ-تحل٘لٖ ٍ کبسبشدٕ است.
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مقدمه
الراساس شواهد کامالً گویا و السیار متددد متنسفانه کشور ما دچار وضدی تمرکزگرایی شدید و
تجمیع اکثر مناالع و مراکز ملی در منطقۀ تهران اس  .ایهن تمرکزگرایهی شهدید و الهه اصهطال
تهران زدگی از مدضالت و موانع اصهلی حفهو و تقویه هویه ملهی و رشهد و توسهدۀ علمهی
فرهن ی اقتوادی اجتماعی و شکوفایی کل کشور اعدم توسهدۀ متهوازن اسه  .همننهین در
السیاری از موارد آثار السیار منفی و مخرب مستقیب و غیرمسهتقیب تمرکزگرایهی و تههرانزدگهی
جدی گرفته نمی شود و در نتیجه السیاری از سازوکارهای رشد و توسده و الرنامهههای شهکوفایی
ملی امکان تحقق نخواهند داش اطهرانی  . 17 1392در واقع امهروزا دی هر نمهیتهوان تنهها
تمرکز سیاسی-اداری در تهران را موجد تراکب در این کالنشهر دانس چراکه تمرکهز در انهوا
مختل اقتوادی-مالی الهداشتی-درمانی علمی-آموزشی جمدیتی اجتماعی-فرهن ی خدماتی
و صندتی نیز نقش کامالً پیدایی در ایجاد این میزان از تراکب روزافزون در تهران دارنهد .تههران
کانون اید ولوژیک دانش اهی و علمهی قطهص صهندتی ارتبهاطی خهدماتی و اداری کشهور نیهز
الهحساب میآید .این تمرکز امکانات چهرۀ توسدهیافتهای از تهران را در ذهن توویر میکند که
این الرداشتی پایرفتنی در مقایسه الا سایر استانهاس  .الدون توسدۀ عمومی کشور امکان حهل
مسا ل تهران محدود اس و توسدۀ عمومی کشور نیز میسر نخواهد شد م ر الها اجرایهی کهردن
تکالی قانونی دول در اصول  3االند  9رفع تبدیضات ناروا و ایجاد امکانات عادرنه الرای همه در
تمام زمینههای مادی و مدنوی؛ الند  10ایجاد نظام اداری صحیح و حاف تشکیالت غیرضهرور
الند 14؛ تساوی عموم در الراالر قانون 19احقوق مساوی همه مردم ایران فارغ از رنگ نژاد زالان
و مانند اینها  43االند  1تنمین نیازهای اساسی مسکن خهورا ،پوشها ،الهداشه درمهان
آموزش و پرورش الرای همه؛ الند  2تنمین شرایط و امکانات کار الرای همه و  48قانون اساسهی
اتوزیع عادرنۀ مناالع اقتوادی در مناطق مختل کشور تکالی دوله در قهوانین الرنامههههای
پنجسالۀ توسده ااز جمله مواد  26و  27قانون الرنامۀ ششب توسده و سیاس های کلهی االالغهی
تحول در نظام اداری مانند دول الکترونیک امانند مواد  15و  17و کوچکسازی دول امهادۀ
 . 10در واقع اگر دول ها اله این تکالی قانونی مور در قانون اساسی و سایر قوانین موضهوعه
عمل کنند اساساً السیاری از علل تمرکز و تراکب در تهران مضمحل خواهد شد.
در تحقیق حاضر االتدا مبانی نظری در خوو تراکبزدایی و تمرکزگرایهی سه ت تکهالی
قانونی دول در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه اراهکارها الهرای نیهل الهه تهراکبزدایهی از
تهران مورد الررسی میشود .هدف اصلی این تحقیق ارا ۀ راهکارهای قهانونی مهؤثر الها توجهه الهه
ظرفی نظام حقوقی کشور الرای تراکبزدایی حقوقی از شهر تهران اس .
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مبانی نظری
 .1تراکمزدایی
تراکب زدایی نوعی حکوم کردن از راا دور اس ضمن اینکه در تضاد الا تمرکززدایی قرار دارد
کاملکنندۀ آن الهشمار میآید اشمت  . 4 1390تراکبزدایی همان چکش تمرکززدایهی را در
دس دارد الا این تفاوت کهه تنهها دسهتۀ آن اللنهدتر شهدا اسه ا . Badash, 1990:98ههدف
تراکب زدایی کارایی فنهی اسه و الهه مشهارک مردمهی توجهه نمهیشهود .در ایهن روش نقهش
حکوم های محلی السیار ناچیز اس و هیچ گف وگوی جدیای میان مقامات محلی و مرکهزی
الرای اله اجرا درآوردن الرنامههای میانمدت و اللندمدت ملهی وجهود نهدارد .تهراکبزدایهی الهه دو
صورت محدود و پیشرفته قاالل اجراس  .در تراکب زدایی محدود تنها وظیفۀ اجرایهی الهه سهطح
محلی منتقل میشود اما در تراکبزدایی پیشرفته عالواالر وظای اجرایی وظیفهۀ الرنامههریهزی
نیز منتقل میشود (کاظمیان و همکاران  . 175-176 1392الا این تدبیهر عهدم تهراکب امهور
یکی از صور تمرکز اس نهه گونههای از عهدم تمرکهز .مقوهود از تهراکبزدایهی در ایهن تحقیهق
الهراگیری از تکالی قانونی دول در قانون اساسهی و سهایر قهوانین موضهوعه از جملهه آمهایش
سرزمین کوچکسازی دول و دول الکترونیک الهمنظور تحقق این مهب اس .
امروزا تهدیدهایی همنون وقو زلزلۀ احتمالی االهعنوان یک مدضل الالقوا و آلهودگیههای
زیس محیطی االهعنوان یک مدضل الالفدل در پایتخ الر اهمی الحث تهراکبزدایهی از تههران
میافزاید .ازاینرو الاید از طریق اعمال اصل احتیاط الههعنهوان یهک اصهل پیشه یرانه از میهزان
آسیص های این مدضالت تا حد امکان کاس  .الاید اذعان داشه کهه یکهی از موضهو ههایی کهه
الیشتر شهرهای جهان الا آن دس اله گریباناند سوانح طبیدی اس االکسهاندر  . 38 2002از
رالع قرن گاشته تاکنون حوادث طبیدی سه میلیون نفهر تلفهات در دنیها داشهته و حهدود 23
میلیارد درر خسارت وارد ساخته اس  .در این میهان زلزلهه یکهی از حهوادث شهایع در سراسهر
دنیاس و در سال  2001مرگبارترین حادثۀ جهان گزارش شدا اس  .ایران در ردی  10کشور
الالخیز دنیاس و زلزله مسبص الیشترین تلفات انسانی آن اس و کمرالند زلزله  90درصد خا،
کشور ما را در الرگرفته اس اآوازا و جدفری  . 2 1385کالنشهر تهران نیز نهتنها از خطر زلزله
ایمن نیس اللکه الراساس مطالدات آماری و زلزلههایی که پیش از ایهن در ناحیهۀ ری و تههران
ثب شدا الا احتمال الیش از  70درصد الهطور متوسط هر  158سال یک الار زلزلهای ویران ر در
این ناحیه ر دادا اس  .الهعبارتی دورۀ الازگش زلزلهههای تههران حهدود  150تها  200سهال
اس و اله دلیل اینکه از آخرین زلزلۀ نیرومند الیش از  187سال گاشته احتمال وقو زلزلهه در
تهران قوی اس اساداتی مینایی و ندمتی کشتلی  . 108 1393الرآورد شدا اس که الههشهرط
فدال شدن گسل شمال تهران  36درصد ساختمانها و الهشرط فدال شدن گسل ری  55درصهد
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ساختمانها تخریص میشهوند .الراسهاس مطالدههای در سهال  1379در صهورت وقهو زلزلهۀ 7
ریشتری تا  2میلیون نفر کشته و زخمی الرآورد میشود که مشکالت السیاری الرای خود شههر
و الازماندگان ایجاد خواهد کرد و اله دلیل تمرکز مراکز سیاسی اقتوادی اداری فرهن هی و ...در
این شهر در عمل تومیبگیری ها در کهل کشهور دچهار اخهتالل خواههد شهد و احتمهال الهروز
مشکالت فراوانی الرای کل کشور وجود خواههد داشه اسهراجی  . 10 1386از سهوی دی هر
جدیدترین الررسیهای سازمان الهداش جهانی نشان می دهد که تهران از آلوداتهرین شههرها و
پایتخ های جهان اس و خطر آلودگی هوای تهران  38الراالر استاندارد جهانی اسه و الحرانهی
الودن هوای این شهر زنگ های خطر را الرای مسئورن اله صدا درآوردا اس اسهاداتی مینهایی و
ندمتی کشتلی  . 108 1393شایان ذکر اس که مهبترین عامل آلهودگی ههوای شههر تههران
تراکب زیاد جمدی در این شهر اس  .در شهر تهران در هر کیلهومتر مرالهع  8614نفهر زنهدگی
میکنند که این تدداد در مقایسه الا استان تهران  628نفر و در کل کشور  41نفر اس امتقهی
دستنایی لطفی و صادقی  . 10-11 1393در نتیجه تراکب زدایی از تهران تنثیر مسهتقیمی الهر
الهبود وضدی زیس محیطی در پایتخ خواهد داش .
الهنظر می رسد نخستین مرحله الرای خروج از تمرکزگرایی تراکبزدایی اس االهدلیل تفسیر
محدودن ر شورای ن هبان در خوو اصل  100قانون اساسی و قا ل شدن شنن صرفاً نظهارتی
نه اجرایی و تومیب گیرانه الهرای شهوراها و عهدم تمایهل مقامهات حهاکب الهرای واگهااری امهور
تمرکززدایی را میتوان مرحلۀ پت از تراکبزدایی تلقی کرد  .البته تمرکززدایی اصولی که امروزا
شیواای مدرن از ادارۀ دول ها-کشورها در السیاری از نقاط دنیا محسوب میشود الاید الا اصهول
متدددی همراا الاشد که اله منزلۀ راهنمای نظری و عملی در سطو مختل الرای صاحصنظران و
نیز اصحاب عمل در سیاست ااریها قانون ااریها و نیز ایجاد رویههای مختل سیاسی اداری و
قضایی استفادا میشوند .از مهبترین این اصول میتوان از اصل آزادی اداری واحهدهای محلهی
اصههل تقههدم اجههرا توسههط واحههدهای محلههی و نیههز شههرط عمههومی صههالحی ههها نههام الههرد .در
سیاست ااریها قانون ااری ها و نیز اجرای موضوعات مرالوط اله تمرکززدایی در ایران متنسهفانه
تاکنون اله این اصول اله صورتی هدفمند و آگاهانه توجهی صورت ن رفته اس و الهجرأت میتوان
گف که تمرکززداییهای صورتگرفته در ایران فاقد توجه اله آنها الودا اس اجاللی . 1 1394
شایان توجه اس که طراحی نهاد تمرکززدایی مانند ساختن النای فیزیکی نیس اللکه پروژاای
انسانی اجتماعی و سیاسی اسه و در تدهامالت مختله اجتمهاعی سیاسهی و حقهوقی شهکل
می یاالد .الا در ،الهتر االداد مختل این تحول احتمال موفقی الیشتر اسه  .یهک نههاد پهت از
پیدایش و تنسیت در صورتی اله القای خود ادامه میدهد که در مجموعه رواالط اجتمهاعی حهک
شود و جا الیفتد .اینجا افتادگی و حک شدن نیازمند ساختار قدرت اس که آن هب خود نیازمند
رواالط اجتماعی اس  .در هیچ حوزاای از نهادها و از جمله در تمرکززدایی امکان مهندسی کالن
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در کشور ما وجود ندارد .روش مطلوب و مؤثر مهندسی جزء اله جزء و تدریجی اس ؛ دلیل اصلی
آن نیز سیاسی اس  .الناالراین هب الهدلیل پینیهدگی و ههب الههسهبص مقاومه شهدید سیاسهی
مهندسی تدریجی نهادها روش عقالیی الرخورد الا آنهاس امیدری . 26-43 1385
یکی از موانع موجود در زمینۀ تمرکززدایی و تراکب زدایی که مانع از تحقق نظریهه در عمهل
میشود «منافع مستقر» 1در تمرکزگرایی اس که الهدلیل آن افراد نمیخواهند قدرتشان را الهه
دی ری تفویض کنند امهریار  . 37 1385تمرکززدایی مانند قیم تدادلی زاییدۀ ظرفیه هها
نیروهای اجتماعی مرحلۀ توسده یهافت ی و السهیاری از عناصهر دی هر اسه و الهه همهین دلیهل
پههروژاای اجتمههاعی اسهه  .شههکل مناسههص تمرکززدایههی در کشههور از دل گفهه وگههو میههان
دس اندرکاران محلی و ملی و نیروهای اجتماعی در این دو سطح حاصل میشود.

 .2تمرکزگرایی
تمرکزگرایی از صور اعمال مدیری اسه کهه طهی آن تمهامی اختیهارات از توهمیبگیهری تها
الرنامهریزی و اجرا در یک دست اا دیوانسارر متمرکز میشود .یکی از تداری جامع و مانع و در
عین حال موجز از تمرکزگرایی را در الیان دیوید راالرتسون مییاالیب «تمرکزگرایی مبین تمرکهز
حکوم و اقتدار سیاسی در پایتخ و در سطح ملی در الراالر توزیهع قهدرتهها و مسهئولی هها
میان مراجع ملی منطقهای و محلی اس » ا مدیر شانهچهی  . 36 1379مسهئلۀ تمرکزگرایهی
در کشورهای مختل الهویژا جهان سوم اله دو صورت عمدا الیان میشود اول تمرکز مدیری و
تومیبگیری الرای تخویص امکانات و مناالع یا «تمرکز کارکردی» و دوم تمرکز در الدد فضهایی
از حوزاهای پیرامونی اله مراکز اصلی یا «تمرکز فضایی».
الی شک نقطۀ آغاز و نیز تداوم روند تمرکز و تراکب همهجانبه و چندالددی جمدی و فدالی
در تهران و تولید اقتدار و انحوار قدرت الرای آن تمرکز قدرت سیاسی و اداری ناشی از سهاخ
نظام سیاسی و تمرکزگرایی اداری و اجرایی آن از انقالب مشروطه تاکنون الودا اس  .تههران در
پرتو خول های مکانی و جغرافیایی آن و نیز ن رش رفتار و سیاس های دول حاکب طی یهک
قرن اخیر اله شدت اله تمرکز ذخیرا سازی و انحوار قدرت روی آوردا و قدرت ملی را در تمامی
االداد اللدیدا و تواحص کردا اس ؛ الهطوریکه نوعی فرهنگ سیاسی سلطۀ مکانی را در ذهنیه
شهروندان تهرانی اعب از دولتمردان سیاستمداران الازی ران سیاسی احزاب کادرههای عهالی و
کارشناسان دول و مردم عادی شکل دادا اس احافونیا . 5 1393

1. VESTED INTERESTS
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 .1 .2تمرکزگرایی در پرتو مفهوم برابری
در اصولی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اله سه اصل النیادین حقهوق الشهری اکرامه
انسانی تساوی و منع تبدیض و آزادی توریح و تنکید شدا اس  .تنمین حداقل الراالری و رفهع
تبدیضهای اجتماعی در تمامی زمینه ها شکل االتدایی عدال اس  .الا این همه نقش و جای هاا
وظیفۀ اجرای عدال چنان اهمیتی دارد که گروهی از اندیشمندان دول را اله نهاد سازمانیافته
در جه اجرای عدال و مبارزا الا تبدیض در جامده تدری کرداانهد اپهروین  . 326 1393در
مفهوم حقوقی اصل الراالری از پایههای دول حقوقی الهشمار میرود .حت الراالریجویی در افراد
الهحدی نیرومند اس که افراد حاضرند الهسبص الراالری از آزادی خود ال ارند ولی اله نهاالراالری و
تبدیض تن در ندهند اهداوند و آقایی طوق  . 101 1389پت شاید تنها الها الراالهری اسه کهه
میتوان الاور داش مردمسارری تحقق یافته اس اکوهن  . 398 1373مطالدۀ اصهول قهانون
اساسی در خوو تکالی دول الرای تنمین حقوق رفاهی شهروندان مؤید این مهب اسه کهه
دول ایران دول رفاهی اس که الاید حقوق اجتماعی و اقتوادی شهروندان را مطهاالق اصهول
حاکب الر خدمات عمومی اانطباق و تساوی و الهصورت متوازن در سراسر پهنۀ سهرزمین اعمهال
کند .در واقع اگر دول ها توانسته الودند اله اصول حاکب الر خدمات عمومی الهنحو مطلوالی جامهۀ
عمل ال وشانند امروزا شاهد این میزان از تمرکز و تراکب در تهران و عدم توازن امکانات اله ایهن
شدت میان تهران و سایر نقاط کشور نبودیب.

 .1 .1 .2نسبتسنجی برابری ماهوی (برابری در قانون) و تراکمزدایی از تهران
همانند السیاری از انقالبهای دی ر یکی از عوامل مؤثر در انقالب ایران در شرو و گسترش خیهز
مردم علیه نظام حاکب وجود تبدیض و ناالراالری در امور مختل الهود .تبدهیض در مقاالهل قهوانین و
مقررات محروم الودن الخشی از جامده از حقوق خویش تحمیهل الهار تکهالی اجتمهاعی الهر دوش
عداای خا تبدیض در محاکب و مانند آن از مهبترین مهواردی الودنهد کهه الهار نارضهایتی را در
میان مردم افشاندند و در کنار سایر عوامل اماهبی اقتوادی فرهن ی و ...زمینۀ الهروز و پیهروزی
انقالب را فراهب آوردند .اله همین دلیل از مهبترین خواستههای الهحق مل پت از پیروزی انقالب
که الهصراح در قانون اساسی نیز گنجاندا شد تنمین مساوات در امور مختل الود.
مفهوم الراالری در قانون از مبانی مهب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و غای حمایه
از حقوق شهروندان الهشمار میرود اویژا  . 231 1383در ذیل عنوان حقهوق مله اصهل 19
قانون اساسی مقرر مهیدارد « مهردم ایهران از ههر قهوم و قبیلهه کهه الاشهند از حقهوق مسهاوی
الرخوردارند و رنگ نژاد زالان و مانند اینها سبص امتیاز نخواههد الهود» .عبهارت منهدرج در ایهن
اصل نه شدار اس و نه رسبالقباله اللکه اصل هدای کنندا و خطمشی سیاس ههای قضهایی و
اداری و اقتوادی دول اس  .در نظام حقوقی کشهورمان الراالهری مهاهوی الههروشهنی در قهانون

تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکمزدایی از تهران 771

اساسی ااصل ماکور و سایر قوانین موضوعه گنجاندا شدا اس و اغلص در پیاداسازی و اجرای
این اصول از جانص دست ااهای اجرایی ضد وجود دارد و ناالراالریها اله منوۀ ظهور میرسند.
اندیشمندان حقوقی در مفهوم الراالری قانونی اله اقسام گوناگونی قا لاند .کلسن الهین الراالهری
در قانون 1و الراالری در مقاالل قانون 2تمایز قا ل مهیشهود .در مفههوم الراالهری در قهانون 3وجهود
تبدیض در قانون را الر مبنای وجوا خا و توسط قانون اار صحیح نمیداند و در مفهوم الراالهری
در مقاالل قانون 4این نهادهای مجری قوانین هستند که نبایهد در اجهرای آنهها الهین مشهمورن
قوانین تفاوت قا ل شوند ( .)Kelsen, 1999:146اله دی هر سهخن الراالهری در قهانون مرالهوط الهه
نهادهایی اس که تدوین و توویص هنجارهای حقوقی را الر عهدا دارند و الراالری در مقاالل قانون
مرالوط اله نهاد قانون اار اس  .اله عبارت دی ر در سیری منطقی الراالری در قانون الهه الراالهری در
مقاالل قانون می انجامد .اگر اله هر دلیل قانون اار در متون قهانونی تبدهیض نهاروایی را گنجانهدا
الاشد نهادهای مجری قانون قادر اله تحقق الراالری در مقاالل قانون نیستند 5.پت این الراالری الهه
اشکال گوناگون تحقق مییاالد نخس آنکه قانون اار الاید قوانین را الدون ایجاد زمینۀ ههر گونهه
تبدیض الین شهروندان در اجرای آن تدوین کند؛ دوم منع هر گونهه تبدهیض در اعمهال قهوانین
اویژا . 359-360 1390
الراالری در قانون ادر قانون ااری الهنوعی الراالری ماهوی را تداعی میکند که مرالوط اله مفهاد
قانون اس ااز جمله اصول  20 19و  48قانون اساسی ؛ درصورتیکهه الراالهری در مقاالهل قهانون
مرالوط اله اعمال قانون اس که الراالری شکلی را تداعی میکنهد ااز جملهه النهدهای  12 9 3و
 14اصل  3اصول  30و  31و الندهای  1و  2اصل  43که الهخوالی از جانص مقنن اساسی وضهع
شدااند .الرخی حقوقدانان الرای «الراالری در مقاالل قهانون» ارزشهی فهرو قهانون اساسهی و الهرای
«الراالری در قانون» ارزش قانون اساسی در نظر مهیگیرنهد ا. melin soucramanien, 1997 :55
نظام حقوق کشور ما در زمینۀ الراالری در قهانون مهوازین روشهنی را اتخهاذ کهردا کهه مسهتلزم
پیادا سازی مطلوب از جانص نهادهای مجری قانون الهرای نیهل الهه تهراکب زدایهی و تمرکززدایهی
حقوقی از شهر تهران اس .

 .2 .1 .2نسبتسنجی برابری شکلی (برابری در مقابل قانون) و تراکمزدایی از تهران
«الراالهری در مقاالههل قههانون» «الراالهری در الههرامنههدی از آزادی و احتههرام مههدنی» «الراالههری در
1. Eagelite dans la loi
2. eagilite devant la loi
3. egalite dans la loi
4. egalite devant la loi

 .5در واقع اگر الراالری در مقاالل قانون مرالوط اله ساختار اجرایی و قضایی اس الراالری در قانون اله قانون اار الهاز مهی
گردد که در این صورت رجرم قانون اار در تحقق الراالری مقدم الر مجریان خواهد الود.
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الهرامندی از فرص های اقتوادی و اجتماعی» «الراالری در الهرامندی از منهاالع» و «الراالهری در
الهرامندی از رفاا» قلمروهایی هستند که الها محتهوای الراالهری ارتبهاط دارنهد ا Schwatzschil,
 . 1999:156از آنجا که دول ایران از منظر ماهی شناسی دول رفاا اس الاید تکالی قانونی
خود الهخوو در قانون اساسی را الهمنظور هرچه نزدیکتر کردن الهه مفههوم الراالهری در اجهرا
الهکار الندد تا الا اعمال توسدۀ متوازن در سراسر کشور شاهد تراکبزدایی مکانیکوار و قهانونی از
شهر تهران الاشیب.
از عنوان خدمات عمومی الرمی آید که خدمات عمهومی الهه عمهوم افهراد جامدهه تدلهق دارد.
الناالراین اصل تساوی خدمات عمومی اقتضا داردکه همۀ افراد جامده الهطور مساوی و یکسهان از
خدمات عمومی الرخوردار شوند و نباید مدیارهای سیاسهی عقیهدتی نهژادی یها قهومی مبنهای
الرخورداری یا اولوی افراد در استفادا از این خدمات قرار گیرد و دول نمیتواند الهه ایهن الهانهه
میان شهروندان تبدیض قا ل شود و افرادی را از خدمات عمومی محروم کند یا الهرای الرخهی در
استفادا از خدمات عمومی امتیازات خا درنظر ال یرد.
الراالری واقدی و مادی مستلزم مداخلۀ قدرت عمومی الهمنظور توحیح ناالراالریهای احتمالی
که از نظب حقوقی نشنت میگیرد و کاهش ناالراالریهای عملی اس اعباسی  . 250 1390اگر
دول ها در زمینۀ الراالری در مقاالل قانون که مستلزم عدال محهوری در زمینهۀ توزیهع خهدمات
عمومی اس اهتمام الیشتری داشتند و الراالری در قانون موهر در اصهول ا 48 20 19قهانون
اساسی را اله مرحلۀ الراالری در مقاالل قانون االراالری شکلی میرساندند اساساً امروزا این میهزان
از تمرکز امکانات اعهب از اقتوهادی الهداشهتی آموزشهی درمهانی و  ...و تهراکب جمدیه را در
کالنشهرها اله خوو تهران شاهد نبودیب .الا مالحظۀ ایهن نهو توسهدهیهافت ی نهاموزون میهان
تهران و سایر استانها آیا میتوان اله موفقی دول ها در پیاداسهازی مفههوم تسهاوی عمهوم در
الراالر قانون االراالری شکلی قا ل شد؟

تکالیف قانونی دولت برای تراکمزدایی از تهران
 .1آمایش سرزمین و بررسی اهمیت آن در راستای تراکمزدایی از تهران
امروزا یکی از شاخصها و مدیارهای توسدهیافت ی میزان انطباق الرنامههای اجرایی ههر کشهور
الا مبانی و مطالدات جامع آمایش سرزمین اس  .پیام عهدم تهوازن مدمهورً ناکهارایی اقتوهادی
ناالراالری اجتماعی جریانهای مهاجرتی قوی و آشوبهای اجتماعی اس  .دغدغۀ اصلی عهدال
اجتماعی ایجاد تدادل الی ن دو اصل آزادی و توزیع الراالر امکانات اقتوادی و اجتماعی اسه  .الهه
دی ر سخن توزیع عادرنۀ آزادی و امکانات توأمان در عهدال اجتمهاعی مهورد توجهه اسه  .در
حقیق دغدغۀ اصلی در عدال اجتماعی رعای الراالری شهروندان در ههر دو حهوزۀ آزادیهها و
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الازتوزیع امکانات اقتوادی و اجتماعی اس اقاری سید فاطمی  . 88 1393ایهدۀ مشهتر ،در
همۀ نظریات عدال توزیدی این اس که در تخویص مناالع و الازتوزیع امکانات در جامده اعب از
ثروت و مناصص عمومی الاید الا مردمان رفتاری الراالر داش  .اصل اولیهه از نظهر عهدال الراالهری
همۀ افراد در تخویص امکانات و الرخورداری از آنهاس الطیفی . 112 1388
این مهب را نباید از نظر پنهان داش که مشکالت تهران ریشه در نظام اقتوادی-اجتماعی و
فضایی کشور دارد و نباید حل مسا ل تهران را در خود این کالنشهر اللکه الایهد در سهطح ملهی
جس وجو کرد .الراساس این دیدگاا که در مطالدات آمایش سرزمین هب السیار مورد توجه قرار
گرفته اس تا زمانیکه عدم تدادلهای فضایی در سرزمین وجود دارد مجموعۀ شهری تهران الا
الرخورداری از جاذالهها و امکانات مختل و السترهای آمادۀ زیرالنایی و تجهیزاتی همننان همانند
قطص قوی مغناطیسی الراداهای ریز و درش را که در واقع همان سرمایهگااریها و فدالی های
مختل اقتوادی-اجتماعی موجود در حوزۀ نفوذ این قطص اس الهسوی خود جلص میکند و در
چرخۀ تکراری موجص تشدید این عدم تدادل خواهد شد .در این دیدگاا الرای شکستن ایهن دور
الاطل و کاهش تراکب تهران انتقال پایتخ مدنظر نیس در عوض دو راهکار دی هر الههصهورت
همزمان مورد توجه اس ؛ جلهوگیری از اسهتقرار فدالیه ههای جدیهد و الههویهژا فدالیه ههای
غیرضروری و تراکبزا در تهران و همزمان الا آن اهتمام اله گسترش تدادلهای منطقهای در سطح
سرزمین الرای ایجاد مزی های رقاالتی در آنها الرای رقاال الا تهران .راهکار اول موجص دگرگهونی
تدریجی ماهی فدالی های تهران الهسوی مجموعهای از فدالی های دانشالنیان و شایسته الرای
یک شهر الا چهرۀ الینالمللی خواهد شد و راهکار دوم خودالهخود از جاذالههای نسبی تهران الرای
جاب سرمایهگااریهای جدید غیرضروری الهسوی ایهن شههر خواههد کاسه  .ایهن دیهدگاا را
میتوان الهنوعی موافق الا ن رش اله مسا ل تهران از دیدگاا ملی دانس .

 .1 .1مبانی قانونی آمایش سرزمین
آمایش سرزمین که از رااحلهای النیادین الهمنظور نیل اله تراکبزدایی قانونی علمهی و منطقهی
از سطح شهر تهران اس از منظر مبانی قانونی الا خأل یا حتی نقوهانی مواجهه نیسه اللکهه از
لحاظ اجرایی قوای سهگانه نتوانسته یا نخواستهاند این مهب را الهنحو مطلوالی پیاداسازی و اجرا
کنند .آمایش سرزمین عالواالهر قهانون اساسهی االنهد  9اصهل  3و اصهل  48در سهایر قهوانین
موضوعه اسیاس های کلی نظام و قوانین الرنامههای پنجسالۀ توسده نیز الهکهرات مهورد تنکیهد
قانون اار قرار گرفته اس  .در ذیل مستندات قانونی آمایش سرزمین در قهانون اساسهی و سهایر
قوانین موضوعه الررسی میشود.
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 .1 .1 .1آمایش سرزمین در قانون اساسی
عدال توزیدی از مؤلفه های عدال اجتماعی اس که دغدغۀ اصلی آن الهه تدبیهر راولهز ایجهاد
تدادل الین دو اصل آزادی و توزیع الراالر امکانات اقتوادی و اجتماعی اس اویژا  . 404 1390الا
مطالدۀ الند  9اصل  3و اصل  48قانون اساسی و در تحلیل این اصول میتوان اله تمرکزگرایی در
تهران و نبود توسدۀ متوازن و پایدار از میان استانهای مختل کشور در الهرامنهدی از امکانهات
اعب از اقتوادی الهداشتی آموزشی درمانی و...اشارا داش ؛ اصولی که دول را مکل اله اعمال
توسدۀ متوازن در سراسر کشور کردا اس که مؤید تکلی دول الر تنمین عدال توزیدی اس .
مطالدۀ انوا تمرکز اسیاسی-اداری صندتی اقتوادی الهداشتی-درمانی و ...میتواند مؤیهد
اجرایی نشدن اصل مترقی  48قانون اساسی الاشد که دول را مکل کردا اس نباید در توزیهع
فدالی های اقتوادی و استفادا از درآمدهای ملهی انسهانهها تبدیضهی وجهود داشهته الاشهد .از
مجریان قانون انتظار میرود که الا عمل اله اصل  48قانون اساسی که میتواند در قالهص آمهایش
سرزمین و توجه الیشتر اله مناطق محروم و کمتر الرخوردار شهری و روستایی الاشد الهگونهای از
عوامل دافدۀ جمدی از شهرها و روستاهای کوچک همنون ال الهدسه آوردن فرصه ههای
شغلی و کسص درآمد الیشتر در تهران ب اسهتفادا از امکانهات رفهاهی الهداشهتی تحوهیلی و
درمانی در تهران الکاهند و الا ارتقای عوامل جاذالۀ جمدی همنون ال تنمین مسکن مناسص و
ایجاد امکانات رفاهی االند  1اصل  43ب توسدۀ کشاورزی و حمای الیشتر از کشاورزان االنهد
 9اصل  43و ج ایجاد فضای مناسص الرای فدالی های اقتوادی و افزایش میهزان فرصه ههای
شغلی االند  2اصل  43در مرحلۀ اول از مهاجرت اله تههران الکاهنهد و در مرحلهۀ دوم موجهص
مهاجرت مدکوس از تهران اله نقاط شهری و روستایی شوند.

 .2 .1 .1آمایش سرزمین در سایر قوانین
عالوا الر قانون اساسی در تمامی قوانین الرنامههای پنجسالۀ توسده نیز مبحث آمهایش سهرزمین
جزء دغدغههای جدی قانون اار الودا اس  .در اینجا الهمنظور پرهیز از اطالۀ کالم صهرفاً آمهایش
سرزمین در قوانین الرنامههای پنجب و ششب توسده الررسی میشود.
در مواد 180تا  186قانون الرنامۀ پنجب توسده اله آمایش سرزمین توجه ویژاای شدا اسه .
الرای مثال در مادۀ  180دول مکل شدا اس که در راستای تحقق اصل  48قانون اساسی هر
ساله حداقل  10درصد از فاصلۀ شاخص الرخورداری شهرستانهای الها کمتهر از سهطح متوسهط
کشور در پایان الرنامۀ چهارم را کاهش دهد .اخیراً در قانون الرنامۀ ششب توسده نیز در مهواد 26
و  27اله توازن منطقهای توسدۀ روستایی و توانمندسازی اقشار آسیصپایر پرداخته شدا اسه .
این امر مؤید ن اا ویژۀ قانون اار اله الحث آمایش سرزمین اس  .در الند  1مادۀ  26قانون مهاکور
مقرر شدا اس که «دول موظ اس در طول سال اول اجرای قهانون الرنامهۀ سهند آمهایش
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سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پت از توویص شورای عالی آمایش سهرزمین از سهال دوم
اجرای قانون الرنامه اله اجرا درآورد» .در الند  3مادۀ  26نیز مقرر شدا اسه کهه « %3از درآمهد
حاصل از صادرات نف خام و میدانات گازی خالص صادرات گاز طبیدی را الهترتیص یکسوم الهه
استانهای نف خیز و گازخیز و دوسوم اله مناطق و شهرستانههای کمتهر توسهدهیافتهه جهه
اجرای الرنامههای عمرانی در قالص الودجههای سنواتی الا توویص شهورای الرنامههریهزی و توسهدۀ
این استانها اختوا دهد» .مواد قانونی ماکور الهوضو الیان ر دغدغۀ قانون اار الهرای نیهل الهه
آمایش سرزمین و توسدۀ متوازن در سراسر کشور اس احال اینکه چه میهزان از ایهن تکهالی
قانونی اجرا میشوند اله گار زمان نیاز دارد  .عالواالر این الندهای  19و  20سیاسه ههای کلهی
الرنامۀ ششب توسده را نیز می توان در راستای آمایش سرزمین دانس اما اینکه دول ها تها چهه
حد در اجرایی کردن این قوانین موفق الودااند آمار و ارقام مرالوط اله تمرکز امکانات در تهران و
کالنشهرها مؤید پاسخ اله این پرسش اس .

 .2دولت الکترونیک و تحلیل جایگاه آن بهمنظور تراکمزدایی از تهران
هینت حاکمهای که الرای جنبهههای گونهاگون اعمهال حاکمیه از فنهاوری اطالعهات اسهتفادا
میکند «دول الکترونیک» نام دارد .چنین دولتی امکان استفادۀ آسان از فنهاوری اطالعهات را
الرای ارا ۀ خدمات دولتی الهصورت شبانهروزی اله شهروندان میسر میسازد افتحیهان و مههدوی
نور . 174 1389اصطالحی که اللوغ دول الکترونیک را الهتر الیهان مهیکنهد دوله همههجها
حاضر 1اس که «متضمن پنج هر یا »anyاله شر زیر اس
هر زمانی ا  any timeهر مکانی ا anywhereهر شبکهای ا any networkهر وسهیلهای
ا any deviceو هر خدمتی ) .(any serviceیکهی از الرنامههههای تحهول در نظهام اداری دوله
الکترونیک اس  .الهواسطۀ دول الکترونیک میتوان تا حد زیادی اله حهل السهیاری از مشهکالت
مرالوط اله تمرکز در تهران امیدوار الود.
امروزا دول دسترس پایر از مفاهیب النیادین حقوق اس و دول هها الایهد خهود را الهه ایهن
هدف نزدیک تر کنند .اهمی این اصل در مورد خدمات عمومی اله حدی اس کهه اگهر ال هوییب
پیدایش دول الکترونیک و متداقص آن خدمات الکترونیکی دول الهر مبنهای ایهن اصهل اسه
سخنی اله گزافه ن فتهایب .در ع وری که عور ارتباطات نام ااری شدا اس همراههی دوله و
سازگاری آن الا این مفهوم امری الزامآور الهنظر میرسد .در سال  2013میالدی شاخص توسهدۀ
دول الکترونیک ایران الا  5رتبه نزول نسب اله دورۀ قبل در رتبۀ  105اس که این امر مؤیهد
الی توجهی اله این شاخوۀ مهب اس امرکز الرنامه ریهزی و نظهارت راهبهردی فنهاوری اطالعهات
)1. ubiquitous government (U-Government
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سازمان فناوری اطالعات ایران  . 12 1393در راستای تنکید الر نقش مهب دول الکترونیک در
الحث تراکبزدایی از تهران میتوان اله مثال زیر استناد کرد تدداد مراجدان روزانه الهه  11شهدبۀ
الانکی در مرکز تهران ا 3شدبه از الانکهای ملی مل و صادرات  1شدبه از پارسهیان  1شهدبه
از پاسارگاد در محدودۀ الازار مدادل کل مراجدان اله سیستب الانکی در شهر فرانکفورت آلمان در
یک روز اس ا 3840نفر در روز اصفوی و پاپلی یزدی  . 10 1395مثهال مهاکور مهیتوانهد
مؤید اهمی عملیاتی شدن دول الکترونیک الاشد که حتی الا حفهو تهراکب جمدیتهی موجهود
میتوان اله اعمال مدیری حقوقی-اداری نوینی در کالنشهر تهران الا توسل اله دول الکترونیهک
امیدوار الود .در همین زمینه الاید افزود که اگر قوانین الا نیازها منطبق واقهع نشهوند مهیتواننهد
زیانبار الاشند و مکانیزمهای مواجهه الا الحران در جامده را نهاالود سهازند اراسهخ  . 38 1384الها
پیاداسازی دول الکترونیک می تهوان از میهزان آمدوشهد شههروندان و متقاضهیان الهه ادارات و
نهادهای عمومی کاس و از مزایای این کاهش در این زمینهها الهرامند شد چراکه لزوم حضور
فیزیکی شهروندان الرای دریاف خهدمات منشهن السهیاری از مشهکالت ترافیکهی اسه  .امهروزا
السیاری از کشورها الا اسهتفادا از شهاهرااهها و شهبکهههای اطالعهاتی سهفرهای الکترونیکهی را
جای زین سفرهای فیزیکی درونشهری کردا و میلیهونهها درر در سهاخ الزرگهرااهها و مدهاالر
جدید صرفهجویی میکنند ولی در ایران هنوز هب سدی در حل مشکل ترافیک تنها الها سهاخ
الزرگرااها و مداالر اس ! الراساس الررسهی انجهامگرفتهه در شههر تههران  30درصهد از سهفرهای
درون شهری الرای دسترسی اله خود کار و خدمات و  70درصد آن الرای کسص اطالعات و انجهام
کارهای سادا اس امهندسین مشهاور راشههر  . 29 1382همننهین  10درصهد از سهفرهای
درون شهری در شهری مانند تهران که روزانه الالغ الر  14میلیون سفر اعهالم شهدا اسه فقهط
الاال انجام خدمات الانکی صورت مهیگیهرد امشهکینی و همکهاران  . 2 1390از سهوی دی هر
الراساس الرآوردها ااز روی  2385نمونه  81درصد نامههای واردا اله ادارات تهران اگر پی یهری
حضوری ارالاب رجو را نداشته الاشند یا در کل راکد میمانند یا السیار کند مسیر اداری خود را
میپیمایند اصفوی و پاپلی یزدی  . 10 1395شایان توجه اس که الهرای یهک فراینهد موفهق
دول الکترونیک تکنولوژی فقط  15درصد نقش دارد درحالیکه فراینهد مهدیری  85درصهد
نقش الاقیماندا را الر عهدا خواهد داش ایزدانی زنوز . 283 1388

 .1 .2مبانی قانونی دولت الکترونیک
از آنجا که از تاریخ توویص قانون اساسی و الازن ری در آن حهدود سهه دههه مهیگهارد دوله
الکترونیک در قانون اساسی الهعنوان میثاق ملی جای اا روشن و دقیقی ندارد .اما پهت از آن در
سایر قوانین موضوعه از جمله سیاس های کلی نظام اداری قوانین الرنامههای پنجسالۀ توسده و
قانون مدیری خهدمات کشهوری مقهنن الهر وجهوب الههکهارگیری دوله الکترونیهک از جانهص
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دست اا های اجرایی تنکیدات فراوانی داشته اس  .اله دلیل اهمی این موضهو قهانون مهدیری
خدمات کشوری فول خاصی افول  5را اله این موضهو اختوها داد؛ ولهی ایهن الهدینمدنها
نیس که شرو این الحث اله توویص این قانون الرمیگردد؛ اللکه پیشتر از آن نیز در الرنامهههای
توسده اله این مسئله پرداخته شدا الود .شاید التوان گف اولین اقدام سازمانیافتهه و فراگیهر در
زمینۀ تحقق دول الکترونیک در ایران طر توسدۀ کارالری فناوری اطالعات اتکفا الود کهه در
سال  1381تدوین و توویص شد ارضاییزادا و زرشهکیان  . 7 1390در ذیهل تکهالی قهانونی
دول در زمینۀ پیاداسازی دول الکترونیک الررسی میشود.

 .1 .1 .2دولت الکترونیک در قانون اساسی
عبارت دول الکترونیک در هیچ یک از اصول قانون اساسی مورد اشارا قرار ن رفته اسه امها از
الند  13اصل  3اتنمین خودکفایی در علهوم و فنهون ....و النهد  7اصهل  43ااسهتفادا از علهوم و
فنون ...میتوان اله عنوان مستندات قانونی ضدی و مبهب در این خوو یاد کرد .الدیهی اس
خدمات عمومی الاید الا تغییر ات نیازهای هم انی منطبق شوند که یکهی از موهادیق الهارز اصهل
انطباق از سلسله اصول حاکب الر خدمات عمومی دول الکترونیک اس .

 .2 . 1 .2دولت الکترونیک در سایر قوانین
الرخالف اصول قانون اساسی که دول الکترونیهک در آنهها جای هاا واریهی نهدارد امها در سهایر
قوانین الدان تنکید ویژاای شدا اس  .در سیاس های کلی االالغهی مقهام مدظهب رهبهری توجهه
ویژاای اله دول الکترونیک صورت گرفته اس که در ذیل الدان اشارا میشود
توسدۀ نظام اداری الکترونیک و فراهب آوردن الزامات آن الهمنظهور ارا هۀ مطلهوب خهدماتعمومی امادۀ  15سیاس های کلی نظام اداری ؛
خدم رسانی الرتر نوین و کیفی الهمنظور ارتقای سطح رضای مندی و اعتماد مردم امهادۀ 17سیاس های کلی نظام اداری .
در همۀ قوانین الرنامههای پنجسالۀ توسده نیز الر دول الکترونیک تنکید شدا اس  .الها علهب
اله اینکه دول الکترونیک واجد مستنداتی در قوانین الرنامههای اول تا چهارم توسده اس صرفاً
اله مستندات دول الکترونیک در قوانین الرنامههای پنجب تا ششب توسده اشاراتی مهیکنهیب .در
مواد  46تا  49الرنامۀ پنجسالۀ پنجب توسده الهصورت عام و در مواد 211 177 119 90 55 35
اله صورت خا ایجاد توسده و تکمیل الانکهای اطالعاتی دست ااهای اجرایی در کشهور مهورد
تنکید قرار گرفته اس  .البته اخ یراً در الخش سیزدهب قانون الرنامۀ ششب توسده و در مواد  67تا
 69تکالیفی مبسوط در حوزۀ دول الکترونیک الر دول مقرر شدا که مؤید تنکید قانون هاار الهر
اهمی این امر اس  .در مادۀ  32سیاس های کلی الرنامۀ ششب توسده نیز یکی از اهداف الرنامۀ
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ششب می الایس حوول اله جای اا الرتر در منطقه در توسدۀ دول الکترونیهک در السهتر شهبکۀ
ملی اطالعات الاشد؛ امری که الا توجه اله سرع پیشرف ایران در این زمینه و قیاس آن الا سایر
کشورهای منطقه اله نظر آرمانی و دس نیافتنی اس  .مشاهدا میشود کهه دوله الکترونیهک
واجد مستندات قانونی کاملی در مجموعه قوانین الرنامههای پنجسهالۀ توسهده اسه  .در نهایه
میتوان اله قانون مدیری خدمات کشوری و مستندات ذیل اشارا کرد
ارا ه و ایجاد پای ااهای ارا ۀ خهدمات و اطالعهات امهواد  37و  38قهانون مهدیری خهدمات
کشوری و ایجاد پای اا ملی اطالعات ایرانیان امادۀ  40قانون مهدیری خهدمات کشهوری کهه
همۀ قوانین ماکور الیان ر اهمی دول الکترونیک از منظهر قهانون مهدیری خهدمات کشهوری
اس که یکی از راهکارهای اصلی الرای تراکبزدایی حقوقی-اداری از تهران اس .

 .3تحلیل مفهوم کوچکسازی دولت و اهمیت آن برای تراکمزدایی از تهران
نظام سیاسی ایران نظام منحورالهفردی اس که الاید نظریۀ اصالحات اداری الومیشداای را در
تحول مدیریتی و سازمانی خود اله کار گیرد .مدیری دولتی نوین از راهبهردههای اصهلی تحهول
اداری اس که ایران نیز آن را الهعنوان راهبرد اصلی خهود در تحهول اداری الههکهار الهردا اسه
اداناییفرد و عباسی  . 16 1387الراساس ایدۀ حکمرانی خوب دول الازارها و جامدۀ مدنی در
کنار هب می توانند نواقص یکدی ر را الرطرف و خألها را پر کنند و نارساییهها را پوشهش دهنهد.
دول الاید توانمند و چار ،الاشد و آن اا الازارها و جامدۀ مدنی را توانمند کند تا آنها نیز التوانند
نقشهای مورد انتظار خود را ایفا کنند اهداونهد  . 40 1393اگهر دوله الههتهدریج کوچهک و
کوچکتر و قدرت سیاسی الهصورت قانونمند در سطح استانها و شههرها الیشهتر توزیهع شهود و
دول الهویژا در الخشهای خدماتی از تودیگهری ال رهیهزد و الخهش خووصهی تقویه شهود
الهطور طبیدی الهتدریج تمرکز سیاسی و اقتوادی از تهران کاسته خواهد شد.
الراساس یافتهها از  440000نفری که در سال  1392روزانه اله تهران وارد و از آنجها خهارج
شدااند حداقل  22/8درصد الرای منموری یا پی یری مسا ل اداری آمداانهد کهه نشهاندهنهدۀ
حجب زیاد مراجدات حضوری اله ادارات اس امیراای و همکاران  . 3 1395جالص اس الدانیب
استانداران کشور الهطور متوسط در سال الیش از  68روز اداری در تهران حضور دارنهد .مهدیران
شرک آب تا حدود  44روز اداری در سال را در تهران الهسر میالرنهد و مهدیران کهل ادارات در
سال الهطور متوسط حدود  37الار اله تهران مسافرت میکنند اپاپلی یزدی  . 1-12 1393الایهد
اذعان داش که آمار و ارقام ماکور الههوضهو مؤیهد نقهش دوله الهزرم و متمرکهز در تهراکب
جمدی در تهران اس .
امروزا دول ها الا تغییهر سهاختار خهود درصهددند الهه اولویه ههای جدیهد در یهک جامدهۀ
دستخوش تغییر پاسخ دهند یها مهدیری سهاختارهای موجهود را الهبهود الخشهند ا & lemley
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 . Russell, 2002:23الزامات اصل  3قانون اساسی در زمینۀ وظای دول و تنکید آن الهر ایجهاد
نظام اداری صحیح و حاف تشکیالت غیرضروری و همننین هدفگااری سند چشبانداز توسده
و سیاس های کلی نظام موجص شدا تا اصال نظام اداری الهعنوان یکهی از مههبتهرین وظهای
دول هموارا مورد توجه مسئورن قرار گیرد .ازاینرو در الرنامههای دوم تا ششب توسده و قانون
مدیری خدمات کشوری اله این مسئله توجه شدا و الا وجود تالشهای گستردۀ صورتپایرفتهه
اله منظور ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی هنوز نظهام اداری از الهزرمتهرین مدضهالت
توسدۀ کشور محسوب میشود .ازاینرو اصهالحات مهدیریتی و اداری کشهور نیازمنهد الرنامههای
ساختاریافته منسجب و گستردا اس که طی آن همۀ طر هها و پهروژاههای رزم الهرای تحقهق
اهداف و راهبردهای تحول اداری در افق زمانی مشخوی پیشالینی شود.

 .1 .3مبانی قانونی کوچکسازی دولت
کوچکسازی دول در قانون اساسی صرفاً در الند  10اصل  3قهانون اساسهی مهورد اشهارا قهرار
گرفته که البته الا توجه اله اینکه دول ایران دول رفاا اس نمیتوان الرای الند  10اصل  3نیهز
جای اا ویژاای قا ل شد .الرخالف قانون اساسی در سایر قوانین موضوعه اسیاس های کلی نظهام
اداری و سیاس های کلی نظام در زمینۀ خووصیسازی قوانین الرنامههای پهنجسهالۀ توسهده و
قانون مدیری خدمات کشوری این مهب از منظر قانون اار الهکهرات مهورد تنکیهد قهرار گرفتهه
اس اما از آنجا که مقامات حاکب عزم راسخی الرای واگهااری امهور الهه الخهشههای غیردولتهی
ندارند الحث کوچک سازی دول صرفاً در متن قوانین گنجانهدا شهدا و در اجهرا و پیهاداسهازی
اغلص ناموفق و ناملموس الودا اس .
طر مهرآفرین نمونه ای از عدم اهتمام کافی در زمینۀ کوچکسازی دول از جانص مجریان
قانون اس  .درحالیکه قانون اساسی سند چشبانهداز الیسه سهاله سیاسه ههای کلهی اداری
الرنامههای پنج سالۀ توسده و ...هم ی الهر چاالهک سهازی و منطقهی کهردن انهدازۀ دوله تنکیهد
میورزند طر مهرآفرین که در سال  1391اله توویص رسید و در قالص مووالۀ هینت وزیران اله
دست ااهای اجرایی االالغ شد و دول شرایط استخدام  500ههزار نیهرو را فهراهب آورد کهه ایهن
موواله در تدارض الا قوانین الاردستی اس امالکی و دی ران  1 1392و سیاس کوچکسازی
دول را که از مؤلفههای اصلی آن کهاهش تدهداد کارکنهان دوله اسه نقهض کهرد .در ذیهل
کوچکسازی دول از منظر مبانی قانونی الررسی میشود.

 .1 .1 .3کوچکسازی دولت در قانون اساسی
در تحلیل الحث کوچک سازی دول در قانون اساسی این مهب را نباید از نظر دور داش که الین
اصول متددد قانون اساسی در این حوزا تدارضات آشکاری وجهود دارد .النهد  10اصهل  3قهانون
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اساسی الر ایجاد نظهام اداری صهحیح و حهاف تشهکیالت غیرضهرور تنکیهد دارد امها در اصهول
متدددی همنون اصول  28تها  31و  43دوله را مکله الهه تهنمین نیازههای اولیهۀ زنهدگی و
تمشی اموری همنون اشتغال مسکن تهنمین اجتمهاعی آمهوزش و پهرورش دولتهی تهنمین
خورا ،و پوشا ،و ...می کند .الدیهی اس که الین حاف تشهکیالت غیرضهرور و اصهول مهاکور
تدارضات آ شکاری وجود دارد چراکه مقنن اساسی از یک سو خواهان حاف تشکیالت غیرضرور
اس و از سوی دی ر این تکالی مقرر الر دول مستلزم دولتی فراله و پسارفاا اس .

 .2 .1 .3کوچکسازی دولت در سایر قوانین
در این زمینه عالواالر تکلی الند  10اصل  3قانون اساسی اایجاد نظهام اداری صهحیح و حهاف
تشکیالت غیرضهرور مهیتهوان الهه مهادۀ  10سیاسه ههای کلهی نظهام اداری اچاالهکسهازی
متناسصسازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری که از راهبردی ترین موازین قانونی الرای
کوچکسازی دول اس اشارا کرد .همننین در سالهای اخیر واگهااری توهدیهها و کهاهش
حجب دول در این االداد هموارا از الرنامه های تحول اداری دول الودا اسه کهه پهت از االهالغ
سیاس های اصل  44قانون اساسی توسط مقام مدظب رهبری افقههای جدیهدی الهرای اجهرای
این الرنامه گشودا شد.
در قانون الرنامۀ سوم توسده الرای انجام اصالحات در نظام اداری و مهدیری الخهش دولتهی
تکالیفی تدیین شدا که اهب این تکالی در مواد  1 2 3 64و 150مورد تنکید قرار گرفته اسه .
جه گیریهای کلی مواد یادشدا عبارتاند از
کاهش تودیها و تقوی اعمال حاکمی و نظارت دول امواد  1و  2و  64؛فراهب کردن زمینۀ مشارک مردم الخش خووصهی و الخهش تدهاونی در ادارۀ امهور امهواد1 2و  64؛
رعای اصل عدم تمرکز در توزیع وظای ملی و استانی امواد  1و  2؛عدم گسترش تشکیالت دول الا تنکید الر کوچکسازی و منطقی کردن اندازۀ دول امهواد 2و  64؛
الهینهسازی و اصال ترکیص و توزیع نیروی انسانی الخش دولتی امادۀ ا. 3در قانون الرنامۀ چهارم توسده افول دوازدهب نیز تکالی متدددی الرای دول در خوهو
نظام اداری اکوچکسازی دول تدیین شدا اس که اهب آنها عبارتاند از
نحوۀ انجام امور حاکمیتی واگااری امور تودیهای اجتماعی فرهن ی و خدماتی وظایزیرالنایی و تودیهای اقتوادی دول امادۀ  136قانون ؛
تهیۀ تشکیالت کالن دست ااههای اجرایهی و وزارتخانهههها و واگهااری توهدیههای قاالهلواگااری دست ااهای دولتی اله شهرداریها و دهیاریها امادۀ  137قانون ؛
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کاهش حجب تودیها و افزایش مشارک مردم در ادارۀ امور کشور و کوچکسهازی دولهامادۀ  145قانون ؛
متناسصسازی تدداد کارکنان هر دست اا الا اهداف و منموری اصلی آن امادۀ  146قانون .در قانون الرنامۀ پنجب توسده نیز تکالیفی الر دول الرای کوچکسازی اله قهرار ذیهل در مهواد
 53و  65مقرر شدا اس
در مادۀ  53دول مکل شدا اس یک یا چند وزارتخانه را الهنحوی در وزارتخانههای دی هر
ادغام کند که تا پایان سال دوم الرنامه تدداد وزارتخانهها از  21وزارتخانه اله  17وزارتخانه کاهش
یاالد که الا انحالل سازمان ترالی الدنی و ایجاد وزارت ورزش و جوانان هباکنون  18وزارتخانه در
ساختار حقوقی -اداری دول وجود دارد .همننین در الند «ال » مادۀ  65قهانون مهاکور آمهدا
اس که اله منظور تمرکززدایی و کاهش نیروی انسانی و کوچکسازی دول هر گونه انتقال الهه
کالن شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خا ممنو اس  .همننین در الند «ج» مهادۀ 65
مقرر شدا اس که تدداد کل کارکنان هر دست اا در تودیهای قاالل واگهااری اعهب از رسهمی
پیمانی قراردادی کار مدین و مشخص ساعتی و عناوین مشااله الهاستثنای اعضای هینت علمهی
سارنه حداقل  2درصد کاهش مییاالد .در الند «ال » مادۀ  28قانون الرنامهۀ ششهب توسهده نیهز
منطقی نمودن اندازۀ دول از نظر قانون اار دور نماندا اس  .در الند ماکور مادۀ  28مقرر شهدا
اس که میالایس حداقل اله میزان  15درصد در طول اجرای الرنامۀ توسهده از حجهب و انهدازۀ
دول و ساختار مجمو دست ااهای اجرایی کاسته شود االهاستثنای مدارس دولتی ؛ از ایهن 15
درصد حداقل  5درصد الاید تا پایان سال دوم اجرای الرنامه محقق شهود .از دی هر سهو الراسهاس
فول دوم قانون مدیری خدمات کشوری و الهخوو مادۀ  13این قانون الاید امور تودیگری
دول در حوزاهای اجتماعی فرهن ی و خدماتی از طریق الخش غیردولتی صورت گیهرد .مهادۀ
 15این قانون نیز واگااری امور تودیهای اقتوادی دول را الا رعای اصل  44قانون اساسهی و
سیاس های االالغی مقام مدظب رهبری اله الخش غیردولتی مورد تنکید قرار میدهد .همننین در
مادۀ  18قانون ماکور انتقال کارمندان اله الخش غیردولتی مورد تنکید قانون اار قرار گرفته اس .
الند «ب» مادۀ  24اکاهش تدداد کارکنان دول اله میزان سالیانه  2درصهد و تبوهرۀ مهادۀ 51
قانون مدیری خدمات کشوری اممنوعی استخدام را نیز میتوان در راستای تکهالی قهانونی
دول الرای کوچکسازی الرشمرد که موارد ماکور مؤید تنکید همۀ قوانین االهجز قانون اساسی و
البته الهاستثنای الند  10اصل  3الرای نیل اله کوچکسازی دول اسه کهه حوهول ایهن مههب
میتواند از راهکارهای اصلی تراکبزدایی از شهر تهران الاشد.
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نتیجهگیری
یکی از مدضالت النیادین نظام قانون ااری در کشور نه خأل قانونی که عدم اجرای تکهالی قهانونی
مور در ق.ا .و سایر قوانین موضوعه اس  .الرای نیل اله تراکبزدایی حقهوقی-اداری از تههران ههب
در ق.ا .و هب در قوانین دی ر راهکارهای مترقی و امکانپایری پیشالینی شدا اس که در صهورت
عملیاتی کردن آنها توسط نهادهای مسئول دی ر نیازی اله قانون ااری و مقررات گهااری متورمانهه
نیس  .تراکبزدایی حقوقی-اداری از تهران محقق نخواهد شد م ر الا در ،مراتص اهمی اجرایهی
کردن آن گار از مرحلۀ شدار در این زمینه و ورود الهه مرحلهۀ پیهاداسهازی و در نهایه الهاور الهه
ظرفی های قانونی مؤثر در این زمینه در قانون اساسی و سایر قوانین موضهوعه .الهیشهک سهاختار
متمرکز حقوقی-سیاسی کشور اقتدارگرایی مقامات حهاکب و عهدم تمایهل الهرای واگهااری امهور و
تفسیر مضیق شورای ن هبان در خوو صالحی شهوراهای محلهی تهنثیر السهزایی در تمرکهز و
تراکب متورمانه در تهران دارند .الا شکستن این تمرکز و تفویض قدرت سیاسهی اداری و اقتوهادی
اله سطو پایینتر تراکب جمدی و تمرکز امکانات الهتدریج درهب میشکند و اله توسدۀ متوازن در
پهنۀ سرزمین منجر خواهد شد .نظام قانونی کشورمان الا ارا ۀ راهکارههای مناسهص در ایهن زمینهه
ادول الکترونیک آمایش سرزمین کوچکسازی دول و  ...دول را مکل الهه اجرایهی سهاختن
این تکالی قانونی کردا اس االا مطالدۀ آمارهای پیشگفته در این حوزاهها الهر ارتبهاط مسهتقیب
این راهکارها الا مبحث تراکبزدایی از تهران صحه گااردا شهد  .شهایان ذکهر اسه کهه در الرخهی
قوانین الین تکالی قانونی دول الرای تراکبزدایی از تهران ماهی رفاهی دوله ایهران و سهاختار
حقوقی-سیاسی آن که ساختاری متمرکز و السیط اس تدارضاتی وجود دارد که حل آن مستلزم
الازن ری در الرخی قوانین مرتبط در این زمینه اس  .نمونۀ الارز آن الند  10اصهل  3قهانون اساسهی
در الحث کوچکسازی دول و تکالی دول در اصول متددد قانون اساسی ااصول  28 3تها  31و
 43اس که اجرای هر یک از این تکالی اتنمین مسکن اشهتغال تهنمین اجتمهاعی آمهوزش و
پرورش رای ان تنمین خورا ،و پوشا ،و ...مستلزم نفی یا حداقل ناهم وشان الا النهد  10اصهل 3
اس  .الهنظر میرسد آمهایش سهرزمین و توسهدۀ متهوازن را مهیتهوان اصهلیتهرین راهبهرد الهرای
تراکبزدایی حقوقی-اداری از تهران دانس  .در الحث دول الکترونیک هب هرچند در قانون اساسی
سازوکار مشخص و دقیقی وجود ندارد در سایر قوانین موضوعه مورد اشارا ظرفیه ههای قهانونی
مناسبی الرای تراکبزدایی از تهران الا توسل اله دول الکترونیک پیش روی دسهت ااههای اجرایهی
گااردا شدا اس  .از دول ها انتظار میرود مفهوم الراالری در قانون در اصهول  20 19و  48قهانون
اساسهی و همننین مواد  27و  90قانون مدیری خدمات کشوری را اله مرحلۀ الراالری در مقاالل
قانون مبهدل سازند تا الا توسدۀ متوازن امکانات االهداشتی علمی درمانی فرهن هی سیاسهی-اداری
و ...نهوعی پخشایش موزون جمدی در سراسر کشور را الهصورت قانونمند شاهد الاشیب.
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الهمنظور نیل اله تراکبزدایی قانونی از جانص دول پیشنهاد میشود
 .1اعمال اصل هفتب قانون اساسی در عرصۀ عمل در زمینۀ صالحی واحدهای اداری محلی
الهعنوان رکن تومیبگیرندا در حوزۀ ادارۀ امور محلهی و الرجسهتهسهازی نقهش آنهها در تحقهق
توسدۀ متوازن در سراسر کشور؛
 .2در نظرگرفتن مسئلۀ تراکبزدایی از تهران الهعنوان یک مدضهل اساسهی و تمهیهد جهدی
الهمنظور اجرایی کردن آن الا توجه اله ظرفی های قانونی موجود توسط دول و قا ل شدن شنن
تقنینی انه شبهتقنینی جه نیل اله آن؛
 . 3اجرایی کردن آمایش سرزمین و توسدۀ متوازن در سراسر کشور از نظر الازتوزیع امکانهات
در همۀ زمینهها؛
 .4پیادا سهازی دوله الکترونیهک در تمهامی عرصههههای نظهام اداری الههمنظهور نیهل الهه
تراکبزدایی حقوقی -اداری از تهران؛
 .5جلوگیری از استقرار فدالی های جدید تمرکززا و تراکبزا در تهران؛
 .6توجه الیش از پیش اله اجرای الند  10اصل  3قانون اساسی «ایجاد نظهام اداری صهحیح و
حاف تشکیالت غیرضرور» الهعنوان راهبردی اصولی جه چاالکسازی اکوچکسازی دول ؛
 .7اجرای قوانین موجود در حوزۀ تراکبزدایهی حقهوقی-اداری از تههران و پرهیهز از توسهدۀ
الیش از پیش پدیدۀ تورم تقنینی؛
 . 8راهبرد عمل اله اصول حاکب الهر خهدمات عمهومی اتسهاوی و انطبهاق توسهط دوله هها
اله منظور درهب شکستن تمرکز موجود در کالنشهر تهران و نیل اله آمایش سهرزمین در سراسهر
کشور در راستای تراکبزدایی از تهران؛
 .9اجرایی کردن اصل  48قانون اساسی اتوسدۀ متوازن الهمنزلهۀ راهبهردی اصهولی جهه
تراکبزدایی حقوقی -اداری از تهران.

الف) منابع
 .1فارسی
الف) کتابها
 .1پروین خیراهلل ا . 1393مبانی حقوق عمومی تهران سم .
 .2راسخ محمد ا . 1384النیاد نظری اصال نظام قانون هااری چ اول تههران دفتهر مطالدهات
مرکز پژوهشهای مجلت شورای اسالمی.
 .3شمت عبدالحمید ا . 1390حاکمی ملی تهران نشر مرکز آموزش مدیری دولتی.
 .4عباسی الیژن ا . 1390حقوق الشر و آزادیهای النیادین تهران دادگستر.

 784فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،48شمارۀ  ،4زمستان 1397

 .5فتحیان محمد؛ مهدوینور سید حاتب ا . 1389مبانی و مدیری فنهاوری اطالعهات تههران
دانش اا علب و صند ایران.
 .6قاری سید فاطمی سید محمد ا . 1393حقوق الشر در جهان مداصر تهران شهر دانش.
 .7کاظمیان غالمرضا؛ صالحی اسماعیل؛ ایازی سید محمهدهادی ا . 1392مهدیری شههری
تهران نشر تیسا.
 .8کوهن کارل ا . 1373دموکراسی ترجمۀ فریبرز مجیدی تهران خوارزمی.
 .9مدیر شانهچی محسن ا . 1379تمرکزگرایهی و توسهدهنیهافت ی سیاسهی در ایهران مداصهر
تهران مؤسسۀ خدمات فرهن ی رسا.
 .10ویژا محمدرضا ا . 1390مبانی نظری و ساختار دول حقوقی تهران جن ل.
 .11هداوند مهدی ا . 1393حقوق اداری تطبیقی ج  1چ چهارم تهران سم .
 .12هداوند مهدی؛ آقایی طوق مسلب ا . 1389دادگااهای اختواصی اداری تهران خرسندی.

ب) مقاالت
 .13پاپلی یزدی محمدحسین ا« . 1393نتایج همایش تراکبزدایهی و تمرکززدایهی پایتخه »
.16-33
مجموعه مقارت همایش تراکب زدایی و تمرکززدایی پایتخ
 .14جاللی محمد ا « . 1394اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسهه و مقایسهۀ آن
الا حقوق ایران» فولنامۀ پژوهش حقوق عمومی سال هفدهب دورۀ  16ش .47
 .15حافونیا محمدرضا ا« . 1393راهبردهای تمرکززدایی و تراکبزدایی از تهران الهعنهوان پایتخه
.1-9
ایران» مجموعه مقارت همایش تمرکززدایی و سازماندهی پایتخ اسفند 93
 .16دانههاییفههرد حسههن؛ عباسههی طیبههه ا« . 1387اصههالحات اداری در ایههران تحلیلههی الههر
کوچکسازی دول » فولنامۀ دانشور رفتار دورۀ  15ش 29.
 .17رضههاییزادا محمههدجواد؛ زرشههکیان سهههرورد ا« . 1390مههدخلی الههر خههدمات عمههومی
.137-168
الکترونیک در نظام حقوقی ایران» مجلۀ حقوق خووصی ش  19دورۀ 8
 .18ساداتی مینایی سید ضیا؛ ندمتی کشتلی رمضان ا« . 1393تحلیهل مسهئله انتقهال پایتخه
ایران الا استفادا از مدلهای چندمدیارا» فولنامۀ مطالدات الرنامهریزی شهری دورۀ  2ش .6
 .19سراجی محسهن ا« . 1386پیامهدهای اقتوهادی سیاسهی و انسهانی زلزلهه در پایتخه »
فولنامۀ زمینلرزا دورۀ  9ش  20انجمن مهندسی زلزلۀ ایران.
 .20صفوی سید یحیی ارحیب ؛ پاپلی یزدی محمدحسین ا« . 1395ساماندهی تههران چنهد
نکته» فولنامۀ تحقیقات جغرافیایی دورۀ  31ش .3
 .21لطیفی غالمرضا ا« . 1388سیر تحول الرنامههای آمایش سرزمین در الرنامههای قبل و الدد
.111-147
از انقالب» مجلۀ الرنامهریزی رفاا و توسدۀ اجتماعی ش  1دورۀ 1
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 .22مالکی محمدرضا؛ شکوهی اکبر؛ محسنی عباس ا« . 1392الررسی االدهاد حقهوقی و اداری
.1-27
طر مهرآفرین» نشر مرکز پژوهشهای مجلت شورای اسالمی ش 13008
 .23متقی دستنایی افشین؛ لطفی حیدر؛ صادقی موسی ا« . 1393االدهاد جغرافیهایی سیاسهی
مکانیاالی و انتقال پایتخ در ایران» فولنامۀ الرنامهریزی منطقهای دورۀ  4ش .16
 . 24مشکینی االوالفضهل؛ غالمهی محمهد؛ مقهدم مدوهومه؛ رسهت ار موسهی ا« . 1390تهنثیر
الانکداری الکترونیک در کاهش سفرهای درونشههری انمونهۀ مهوردی الخهش مهرزی شههر
زنجان » فولنامۀ الرنامهریزی منطقهای دورۀ  1ش .3
 .25مهندسین مشاورۀ را شهر ا . 1382شهرداری الکترونیک ش .69
 .26میراای محمد؛ فتحی امیهر؛ امیریهان سههراب؛ پرنیهان حهاتب ا« . 1395الررسهی و تدیهین
اولوی های ساماندهی پایتخ در ایران» فولنامۀ جغرافیا و پایداری محیط دورۀ  6ش .18
 .27ویژا محمدرضا ا« . 1383مفهوم اصل الراالهری در حقهوق عمهومی نهوین» نشهریۀ حقهوق
.223-252
اساسی ش 2
 .28یزدانی زنوز هرمز ا« . 1388نقش شفافی در تحقق حکمرانی مطلوب» دوفولنامۀ حقوق
اساسی سال ششب ش .11

ج) سخنرانیها
 .29آوازا آذر؛ جدفری نسرین ا . 1385سخنرانی در الررسهی توانمنهدیهها و محهدودی ههای
الیمارستانهای آموزشی دانش اا علهوم پزشهکی زنجهان در مهدیری الحهران االرنامههریهزی
سازاای و غیر سازاای همایش سراسری راهکارهای ارتقای مهدیری الحهران در حهوادث و
سوانح غیرمترقبه.
 .30مهریار امیرهوشنگ تراکبزدایی تمرکززدایی و نظهام الودجههنویسهی متمرکهز در ایهران
«سلسله مباحثات اقتوادی و مدیریتی نشس سیوچهارم  3خرداد  »1385مؤسسۀ عالی
آموزش و پژوهش مدیری و الرنامهریزی.
 .31میدری احمد تراکبزدایی تمرکززدایی و نظام الودجهنویسی متمرکهز در ایهران «سلسهله
مباحثات اقتوادی و مدیریتی نشس سیوچهارم  3خرداد  »1385مؤسسۀ عالی آمهوزش
و پژوهش مدیری و الرنامهریزی.

د) گزارشها
 .32طهرانی مریب ا« . 1392اظهارنظر کارشناسی درالارۀ «طر انتقال پایتخ » تههران دفتهر
مطالدات الرنامه و الودجه اگروا مدیری و تشکیالت مطالدات سیاسهی مطالدهات حقهوقی
مطالدات زیرالنایی مطالدات فرهن ی شمارۀ مسلسل .13070
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