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چکیده

از تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشۀ فرمانروایان ریشه دوانیده است،
میتوان بهعنوان اصلی ترین چالش شهر تهران نام برد .دلیل اصلی تراکم باال در پایتخت ،را نیتز
می توان تمرکز افسارگسیختۀ سیاسی-اداری در آن دانس .،بهواقع اگر تمرکتزی ووتود نداشتته
باشد تراکمی نیز ووود نخواهد داش ،ازاینرو با نیل به تمرکززدایی میتوان به تراکمزدایتی از
تهران دس ،یاف .،بهدلیل اهمی ،چنتین مستۀلۀ مهمتی اتتراکمزدایتی حقتوقی شتهر تهتران
ضروری اس ،که در زمینۀ آن وضع قانون و نه تنظیم مقررات صورت گیترد و در نتیهته بترای
تحقق تراکمزدایی به نحو مطلوب باید از مقررات گذاری توسط قوۀ مهریه در ایتن حتوزه پرهیتز
شود .در این پژوهش برآنیم تا ظرفی،های قانونی را که در قالت ت تالیف بتر دولت ،در قتوانین
مختلف از ومله :ق.ا .سیاس،های کلی ابالغی مقام معظم رهبری قوانین برنامههای پتن ستالۀ
توسعه و قانون مدیری ،خدمات کشوری در خصوص دول ،ال ترونیت ،کوچت،ستازی دولت،
آمایش سرزمین و ...بار شده اس ،بهعنوان راه ارهای تراکمزدایی حقوقی شهر تهتران بررستی
کنیم و با تأکید بر اورایی کردن این قوانین توسط قوۀ مهریه بتر عتدم تصتوی قتوانین ودیتد
توسط نهادهای قانونگذار تأکید ورزیم .این تحقیتق از لحتار رو شناستی توصتی ی-تحلیلتی و
کاربردی اس .،از آنها که تاکنون پژوهشی در عرصۀ تراکمزدایی از منظر حقوقی-اداری صتورت
نگرفته اس ،میتوان به بدیع بود ن این موضوع اشاره کرد .با تحلیل موضتوع از منظتر ت تالیف
قانونی دول ،به این نتیهه میرسیم که ام تان تتراکمزدایتی حقتوقی-اداری از تهتران در پرتتو
قوانین موضوعۀ فعلی کامالً دس،یافتنی اس ،و آنچه مانع تحقق این مهتم تتاکنون شتده اوترا
نشدن یا ناقص اورا شدن قوانین مرتبط از وان دستگاههای دولتی بوده اس.،
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مقدمه
در خصوص تمرکزگرایی در کالنشهرها و به خصوص تهران حقیق ،ان ارناپتذیر ایتن است ،کته
سرمایهگذاریهای انهامگرفته طی دهههای گذشته در تهران بیش از هر نقطۀ دیگری در کشور
بوده اس .،حتی هم اکنون نیز سرع ،انهام سرمایهگذاریها و اقدامات عمرانی در تهران از نقاط
دیگر کمتر نیس .،پرومعی ،ترین شهر کشور کتانون ایتدلولوکی ،دانشتگاهی و علمتی قطت
صنعتی ارتباطی خدماتی و اداری کشور نیز بهحساب میآیتد .بتهعبتارت دیگتر تهتران در پتی
سیاس،های تمرکزگرایانه در حال حاضر کانون تراکم ومعیت ،تهتارت و اقتصتاد شتب ههتای
ارتباطی پادگانها صنایع و خدمات اس .،در نتیهته تهتران بتهعنتوان مرکتز سیاستی کشتور
بیشترین ام انات زیربنایی تولیدی خدماتی تسهیالت اوتماعی و رفاهی را در خود وتای داده
اس .،تمرکز ام انات چهرۀ توسعهیافتهای از تهران را در ذهن تصویر میکند که ایتن برداشتتی
پذیرفتنی در مقایسه با سایر استانهاس .،بدیهی اس ،با چنین ساختار متمرکزی و کی ی ،ارالۀ
خدمات عمومی توسط دول ،در تهران نسب ،به سایر شهرستانها ام ان دستتیابی بته اهتداف
سند چشمانداز کشور و تحقق سیاس،های کلی نظام ووود نخواهد داش .،ازاینرو بازاندیشی در
مورد الگوی ادارۀ کشور و بازمهندسی نظام اداری و اورایی با روی رد عدم تمرکز ضرورتی محتوم
و اوتنابناپذیر اس .،باید دانس ،که بدون توسعۀ عمتومی کشتور ام تان حتل مستالل تهتران
محد ود اس ،و توسعۀ عمومی کشور نیز میسر نخواهد شد مگر با اورایی ساختن ت الیف قانونی
دول ،در اصول  3ابند  9رفع تبعیضتات نتاروا و ایهتاد ام انتات عادالنته بترای همته در تمتام
زمینههای مادی و معنوی بند  10ایهاد نظام اداری صحیح و حذف تش یالت غیرضترور بنتد
 14تساوی عموم در برابر قانون  19احقوق مساوی همۀ مردم ایران فارغ از رنگ نژاد زبان و
مانند اینها  43ابند  1تأمین نیازهای اساسی امست ن ختورا پوشتا بهداشت ،درمتان
آموز و پرور برای همه بند  2تأمین شرایط و ام انات کار برای همته و  48ق.ا .اتوزیتع
عادالنۀ منابع اقتصادی در مناطق مختلف کشور قانون آمایش سرزمین ت الیف دول ،در قوانین
برنامههای پن سالۀ توسعه ااز ومله مواد  180تا  186ق.ب.پ.ت .و سیاس،های کلتی ابالغتی
تحول در نظام اداری مانند دول ،ال ترونی ،امانند مواد  15و  17و کوچ،سازی دول ،امتادۀ
 . 10در واقع اگر دول،ها به این ت الیف قانونی مصرح در ق.ا .و سایر قوانین موضوعه عمل کنند
اساساً بسیاری از علل تمرکز و تراکم در تهران مضمحل خواهند شد.
سؤال اصلی تحقیق حاضر این اس ،که آیا ام ان تحقق تراکمزدایی حقوقی-اداری از تهتران
در پرتو اورایی ساختن قوانین موضوعۀ فعلی ووود دارد یا تحقق آن مستلزم قانونگذاری الحتق
در این حوزه اس،؟ فرضیۀ اصلی تحقیق نیز مؤید آن اس ،که با اورایی کردن صتحیح ت تالیف
قانونی دول ،مووود در نظام حقوقی کشور میتوان به تراکمزدایی حقتوقی-اداری مطلتوب در
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این زمینه دس ،یاف ،و نیازی به توسعۀ قانونگذاری در این عرصته نیست .،بتدینمنظتور ابتتدا
مبانی نظری در خصوص تراکمزدایی و تمرکزگرایی مطرح میشود سپس ت الیف قانونی دولت،
در ق.ا .و سایر قوانین موضوعه اراه ارها برای نیل به تراکمزدایی از تهران واکاوی خواهد شتد.
هدف اصلی این تحقیق ارالۀ راه ارهای قانونی مؤثر با تووه به ظرفی ،نظام حقوقی کشور برای
تراکمزدایی حقوقی از شهر تهران اس.،

مبانی نظری
 .1تراکمزدایی
تراکم زدایی نوعی ح وم ،کردن از راه دور اس ،ضمن این ه در تضاد با تمرکززدایی قرار دارد
کاملکنندۀ آن بهشمار میآید اشمس  . 4 :1390تراکمزدایی همان چ ش تمرکززدایتی را در
دس ،دارد با این ت اوت کته تنهتا دستتۀ آن بلنتدتر شتده است ،ا . Badash, 1990:98هتدف
تراکمزدایی کارایی فنی اس ،و به مشارک ،مردمی تووه نمیشود عالوهبر آن تصتمیمات نتاظر
بر تراکمزدایی بهشدت سیاسیاند .تراکم زدایتی ختود بته دو صتورت محتدود و پیشترفته قابتل
اوراس .،در تراکم زدایی محدود تنها وظی ۀ اورایی به ستطح محلتی منتقتل متیشتود امتا در
تراکمزدایی پیشرفته عالوهبر وظایف اورایی وظی ۀ برنامهریزی نیز منتقل میشود (کاظمیتان و
دیگران  . 175-176 :1392با این تعبیر عدم تراکم امور ی ی از صور تمرکز اس ،نه گونتهای
از عدم تمرکز .در عدم تراکم امور اداری عامالن اورایی و کارکنان مختلف عوامل انتقال قدرت
از مرکز به سطح پایینترند و مستقالً نمیتوانند تصمیم بگیرنتد .بته زبتان دیگتر محتل صتدور
الزامات و فرامین ح وم ،متمرکز اس ،ل ن محل اورا از مرکز تغییر م تان داده و بته محتل
منتقل شده اس ،اقاضی  . 227 :1383برای نیل به تراکمزدایی حقوقی از شهر تهران میتتوان
از ظرفی،های قانونی مناسبی که در ق.ا .سیاس،های کلی ابالغی مقام معظم رهبری و قتوانین
عادی تصوی شدهاند بهنحو مطلوبی در اورا بهره وس ،تا دیگر نیتازی بته تصتوی و اوترای
طرحهای زودگذر و موقتی همچون طرح خروج کارمندان از تهران طترح ختروج دستتگاههتای
دولتی از تهران طرح دورکاری طرح ممنوعی ،استخدام تهتران و ....نباشتد .نخستتین مرحلته
برای خروج از تمرکزگرایی تراکم زدایی است .،شتایان تووته است ،کته طراحتی نهتادی ماننتد
تمرکززدایی ساختن ی ،بنای فیزی ی نیس ،بل ه پروکه ای انسانی اوتماعی و سیاسی اس ،و
در تعامالت مختلف اوتماعی سیاسی و حقوقی ش ل می یابد .هر اندازه ابعاد مختلف این تحول
بهتر در شود احتمال موفقی ،بیشتر اس .،پس از پیدایش و تأسیس ی ،نهاد در صورتی آن
نهاد به بقای خود ادامه میدهد که در مهموعه روابط اوتماعی ح ،شتود و وتا بی تتد .اینهتا
افتادگی و ح ،شدن نیازمند ی ،ساختار قدرت اس ،که آن خود نیازمند روابط اوتماعی اس،
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امیدری  . 26 :1385در هیچ حوزه ای از نهادهتا و از وملته در تمرکززدایتی ام تان مهندستی
کالن در کشور ما ووود ندارد .رو مطلوب و مؤثر مهندسی وزء به وز و تدریهی اس .،دلیل
اصلی آن نیز سیاسی اس .،بنابراین هم بهدلیل پیچیدگی و هم بهدلیل مقاوم ،شدید سیاستی
مهندسی تدریهی نهادها رو عقالیی برخورد با آنهاس ،امیدری . 43 :1385
ی ی از موانعی که در زمینۀ تمرکززدایی و تراکمزدایی ووود دارد و مانع از تحقیق نظریه در
عمل میشود اامنافع مستقر  1تمرکزگرایی اس ،که بهدلیل آن افراد نمیخواهند قدرت ختود
را به دیگری ت ویض کنند امهریار  . 37 :1385تراکمزدایی و تمرکززدایی مانند قیم ،تعتادلی
زاییدۀ ظرفی،ها نیروهای اوتماعی مرحلۀ توسعه یافتگی و بسیاری از عناصر دیگر است ،و بته
همین دلیل ی ،پروکۀ اوتماعی اس .،ش ل مناس تمرکززدایی در کشور از دل گ ،وگو میان
دس ،اندرکاران محلی و ملی و نیروهای اوتماعی در این دو سطح حاصل میشود .تمرکزگرایتی
در سطوح مختلتف و وتای وتای نظتام اداری ریشته دوانتده است ،و بترای حرکت ،بته ستم،
تمرکززدایی باید حرکتی گسترده صورت گیرد امیدری  . 42-43 :1385مقصود از تراکمزدایی
در این تحقیق بهره گیری از ت الیف قانونی دول ،در ق.ا .و سایر قوانین موضوعه از ومله آمایش
سرزمین کوچ،سازی دول ،و دول ،ال ترونی ،وه ،تحقق این مهم اس.،

 .2تمرکزگرایی
تمرکزگرایی از صور اعمال مدیری ،است ،کته طتی آن تمتامی اختیتارات از تصتمیمگیتری تتا
برنامهریزی و اورا در ی ،دستگاه دیوانساالری متمرکز میشود ایاسوری و دیگران . 9 :1394
ی ی از تعاریف وامع و مانع و در حین حال مووز از تمرکزگرایی را در بیتان دیویتد رابرتستون
مییابیم« :تمرکزگرایی مبین تمرکز ح وم ،و اقتدار سیاسی در پایتخت ،و در ستطح ملتی در
برابر توزیع قدرتها و مسۀولی،ها میان مراوع ملی منطقهای و محلی اس »،ا مدیر شانهچتی
. 36 :1379
در بطن تمرکزگرایی سیاسی نظام تصمیمگیری متمرکز نه ته اس .،تصمیمگیری متمرکتز
نیز نظام اطالعات متمرکز را بهووود میآورد .نظام اطالعات متمرکز بهطور طبیعی به برنامهریزی
متمرکز میانهامد .برنامه ریزی متمرکز نیز تمرکزگرایتی اداری تهتاری و تولیتدی را بتهووتود
می آورد .این تمرکزگرایی در بعد ومعیتی تمرکزگرایی خدماتی در ابعتاد بهداشتتی آموزشتی
خدمات عمومی و غیره را در بردارد و این خود موو وذب و تمرکز ومعی ،بیشتر متیشتود.
پایتخ ،حاصل تمرکزگرایی همه وانبه فوق اس .،پایتخ ،روزبهروز از لحار فضایی و ومعیتتی
گستر پیدا میکند و موو تداوم عدم تعادل بین مناطق میشود اافروغ . 131 :1373
1. VESTED INTERESTS
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بی ش ،نقطۀ آغاز و نیز تداوم روند تمرکز و تراکم همهوانبه و چندبعدی ومعی ،و فعالی،
در تهران و تولید اقتدار و انحصار قدرت برای آن تمرکز قدرت سیاسی و اداری ناشی از ستاخ،
نظام سیاسی و تمرکزگرایی اداری و اورایی آن از انقالب مشروطه تاکنون بوده اس .،تهتران در
پرتو خصل،های م انی و وغرافیایی آن و نیز نگر رفتار و سیاس،های دول ،حاکم طی یت،
قرن اخیر به شدت به تمرکز ذخیره سازی و انحصار قدرت روی آورده و قدرت ملی را در تمامی
ابعاد بلعیده و تصاح کرده اس .،بهطوریکه نوعی فرهنگ سیاسی سلطۀ م انی را در ذهنیت،
شهروندان تهرانی اعم از دولتمردان سیاستمداران بازیگران سیاسی احزاب کادرهتای عتالی و
کارشناسان دول ،و مردم عادی ش ل داده اس ،احافظنیا . 5 :1393
تمرکز قدرت سیاسی و اداری در ایران ناشی از نظام سیاسی ت،ساخ ،و متمرکز محصتول
فرایندهای سیاسی پس از انقالب مشروطه طی ی ،قرن اخیر اس ،که به اقتدار م تان شتهری
تهران بهعنوان پایتخ ،منهر شده اس .،اقتدار مزبور که محصول کارکرد سیستم ت،ستاخ ،و
متمرکز سیاسی بود به تدری موو قطبی شدن کالنشهر تهران و افزایش قدرت فرمانروایی آن
در فضای ملی شد که تصاح منابع سیاسی اقتصادی فرهنگی اوتماعی علمی و ایدلولوکی،
کشور و مدیری ،کاربری آن به ن ع خود را در پی داش .،کس وزن کلوپلیتی ی باال و موقعیت،
بروسته در فضای وغرافیایی کشور و شب ۀ شهری و س ونتگاهی ایران به تمرکز و تراکم منابع
مالی و اقتصادی فنی و تخصصی علمی و آموزشی اوتمتاعی و فرهنگتی ارتبتاطی و صتنعتی
نظامی و امنیتی و غیر آن منهر شد که حاصتل آن شت لگیتری حرکت ،و ههترت ومعیت ،و
شهروندان ایرانی از سراسر فضای ملی به سوی منطقۀ کالنشهری تهتران و پست رانههتای آن در
استانهای تهران و البرز شد احافظنیا . 5 :1393

 .1 .2تمرکزگرایی در پرتو مفهوم برابری
سه اصل بنیادین حقوق بشری کرام ،انسانی تساوی و منع تبعتیض و آزادی در اصتولی از ق.ا.
ومهوری اسالمی ایران تصریح و تأکید شده اس .،تأمین حتداقل برابتری و رفتع تبعتیضهتای
اوتماعی در تمامی زمینه ها ش ل ابتدایی عدال ،اس .،بتا ایتن همته نقتش و وایگتاه وظی تۀ
اورای عدال ،از چنان اهمیتی برخوردار بوده اس ،که گروهی از اندیشمندان دول ،را بته نهتاد
سازمان یافته در وه ،اورای عدال ،و مبارزه با تبعتیض در وامعته تعریتف کتردهانتد اپتروین
 . 326 :1393در م هوم حقوقی اصل برابری از پایههای دول ،حقوقی بهشتمار متیرود .حتس
برابریوویی در افراد بهحدی نیرومند اس ،که افتراد حاضترند بتهدلیتل برابتری از آزادی ختود
بگذرند ولی به نابرابری و تبعیض تن در ندهند اهداوند و آقایی طوق  . 101 :1389پس شتاید
تنها با برابری اس ،که میتوان باور داش ،متردمستاالری تحقتق یافتته است ،اکتوهن :1373
 . 398برابتری ی تتی از مبتانی مهتتم ق.ا .ومهتوری استتالمی ایتران و غایتت ،حمایت ،از حقتتوق
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شهروندان بهشمار میرود اویژه  . 347 :1390بدیهی اس ،گستره و اقستام برابتری در حقتوق
متعدد اس ،اما در رابطۀ بین شهروند و ادارۀ اصل برابری در سته ولتوۀ متمتایز آن در حقتوق
اداری کشورها متبلور شده اس،؛ نخس ،اصل برابری در پرداخ ،هزینههای عمومی دوم اصتل
برابری در بهرهمندی از خدمات عمومی و اداری و سوم اصل برابری در رفتار اهداوند و کتاظمی
 77 :1392که در این بخش با دو م هوم اخیر مواوه خواهیم بود.
امروزه نظریۀ اصلی و غال در حوزۀ مباحث مربوط به مبانی حقوقی اداری نظریۀ «خدمات
عمومی» اس،؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت،هتای عتامالمن عتهای هستتند کته از
طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی
انهام میگیرند .با تووه به اصول ق.ا .از ومله بندهای  9ارفع تبعیضات نتاروا و ایهتاد ام انتات
عادالنه برای همه در تمامی زمینههای مادی و معنوی  14اتساوی عموم در برابر قانون اصل
 3اصل  28اام ان اشتغال به کار برای همه و ایهاد شرایط مساوی اصل  29ابرقراری تتأمین
اوتماعی بهعنوان حقی همگانی اصل  30اتأمین وسایل آموز و پرور رایگان برای همته
اصل  31اتأمین مس ن متناس بتا نیتاز اصتل  43احقتوق اقتصتادی شتهروندان اصتل 48
اتوسعۀ متوازن در سراسر کشور و ...این نظریه اصلی ترین مبنای ووتود دستتگاه اداری دولت،
محسوب می شود و تابع اصولی اس ،که بر آن حاکماند .مطالعۀ اصول ق.ا .در خصتوص ت تالیف
دول ،برای تأمین حقوق رفاهی شهروندان مؤید این مهم اس ،که دول ،ایران ی ،دول ،رفاهی
اس ،که باید حقوق اوتماعی و اقتصادی شهروندان را مطابق اصول حاکم بتر ختدمات عمتومی
اانطباق و تساوی و به صورت متوازن در سراسر پهنۀ سرزمین اعمال کند .در واقع اگر دول،هتا
اقوۀ مهریه توانسته بودند اصول حاکم بر خدمات عمومی را بهنحو مطلوبی اورا کننتد امتروزه
شاه د این میزان از تمرکز و تراکم در تهران و عدم توازن ام انات به این شتدت میتان تهتران و
سایر نقاط کشور نبودیم.

 .1 .1 .2نسبتسنجی برابری ماهوی (برابری در قانون) و تراکمزدایی از تهران
همانند بسیاری از انقالبهای دیگر ی ی از عواملی که در انقتالب ایتران در شتروع و گستتر
خیز مردم علیه نظام حاکم نقش مؤثری داش ،ووود تبعیض و نابرابری در امتور مختلتف بتود.
تبعیض در مقابل قوانین و مقررات محروم بودن بخشی از وامعه از حقوق خویش تحمیتل بتار
ت الیف اوتماعی بر دو عدهای خاص تبعیض در محاکم و ماننتد آن از مهتمتترین متواردی
بودند که بذر نارضایتی را در میان مردم افشاندند و در کنتار ستایر عوامتل امتذهبی اقتصتادی
فرهنگی و ...زمینۀ بتروز و پیتروزی انقتالب را فتراهم آوردنتد .بته همتین دلیتل از مهتمتترین
خواستههای بهحق مل ،پس از پیروزی انقالب که بهصراح ،در ق.ا .نیز گنهانتده شتد تتأمین
مساوات در امور مختلف بود.
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در ذیل عنوان حقوق مل ،اصل  19ق.ا .مقرر میدارد« :مردم ایران از هر قتوم و قبیلته کته
باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سب امتیتاز نخواهتد بتود».
اصل  20ق.ا .نیز اشعار میدارد« :همۀ افراد مل ،اعم از زن و مرد ی سان در حمای ،قانون قترار
دارند و از همۀ حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اوتماعی و فرهنگی بتا رعایت ،متوازین استالم
برخوردارند» .عبارت مندرج در این اصول نه شعار اس ،و نه رسم القباله؛ اصول هدای،کننتده و
خطمشی سیاس ،های قضایی و اداری و اقتصادی دول ،اس .،در نظام حقوقی کشورمان برابری
ماهوی بهروشنی در ق.ا .ااصول فوقالذکر و سایر قوانین موضوعه گنهانده شتده است ،و اغلت
در پیاده سازی و اورای این اصول از وان دستگاههای اورایی ضعف ووود دارد و نابرابریها به
منصۀ ظهور میرسند.
اندیشمندان حقوقی در م هوم برابری قانونی به اقسام گوناگونی قاللاند .کلسن بتین برابتری
در قانون 1و برابری در مقابل قانون 2تمایز قالل متیشتود .در م هتوم برابتری در قتانون 3ووتود
تبعیض در قانون را بر مبنای وووه خاص و توسط قانونگذار صحیح نمیداند و در م هوم برابتری
در مقابل قانون 4این نهادهای مهری قوانین هستند کته نبایتد در اوترای آنهتا بتین مشتموالن
قوانین ت اوت قالل شوند ( .)Kelsen, 1999:146به دیگتر ستخن برابتری در قتانون مربتوط بته
نهادهایی اس ،که تدوین و تصوی هنهارهای حقوقی را بر عهده دارند و برابری در مقابل قانون
مربوط به نهاد قانونگذار اس .،بهعبارت دیگر در سیری منطقی برابری در قتانون بته برابتری در
مقابل قانون می انهامد .اگر به هر دلیل قانونگذار در متون قتانونی تبعتیض نتاروایی را گنهانتده
باشد نهادهای مهری قانون قادر به تحقق برابری در مقابل قانون نیستند 5.پس این برابری بته
اش ال گوناگون تحقق مییابد :نخس ،آن ه قانونگذار باید قوانین را بدون ایهاد زمینۀ هتر گونته
تبعیض بین شهروندان در اورای آن تدوین کند؛ دوم منع هر گونته تبعتیض در اعمتال قتوانین
اس ،اویژه  . 359-360 :1390اصل عدم تبعیض نقطۀ پایهای ایدۀ دموکراتیت ،است .،بتدین
معنا که در نظام دموکراتی ،افراد از حیث ذاتی و ماهوی با هتم برابتر و دارای خصتل ،ارزشتی
برابر گونهاند اخسروی . 25 :1388
برابری در قانون ادر قانونگذاری بهنوعی برابری ماهوی را تداعی میکند که مربوط به م تاد
قانون اس ،ااصول  19 20و  48ق.ا .مثالهایی در این زمینهاند  .درصورتیکه برابری در مقابل
قانون مربوط به اعمال قانون اس ،که برابری ش لی را تداعی متیکنتد ابنتدهای 3 9 12و14
1. Eagelite dans la loi
2. eagilite devant la loi
3. egalite dans la loi
4. egalite devant la loi

 .5در واقع اگر برابری در مقابل قانون مربوط بته ستاختار اورایتی و قضتایی است ،برابتری در قتانون بته قانونگتذار
بازمیگردد که در این صورت الورم قانونگذار در تحقق برابری مقدم بر مهریان خواهد بود.
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اصل  3اصول  30و  31و بندهای  1و  2اصل  43مثالهایی در این زمینهاند کته بتهختوبی از
وان مقنن اساسی وضع شدهاند .برخی حقوقدانان برای «برابری در مقابل قانون» ارزشی فترو
ق.ا .و برای «برابری در قانون» ارز ق.ا .در نظر میگیرند ا. melin soucramanien, 1997 :55
نظام حقوق کشور ما در زمینۀ برابری در قتانون متوازین روشتنی را اتختاذ کترده کته مستتلزم
پیاده سازی مطلوب از وان نهادهای مهری قانون بترای نیتل بته تتراکم زدایتی و تمرکززدایتی
حقوقی از شهر تهران اس.،

 .2 .1 .2نسبتسنجی برابری شکلی (برابری در مقابل قانون) و تراکمزدایی از تهران
از عنوان خدمات عمومی برمی آید که ختدمات عمتومی متعلتق بته عمتوم افتراد وامعته است.،
بنابراین اصل تساوی خدمات عمومی اقتضا دارد که همۀ افراد وامعه بهطور مساوی و ی سان از
خدمات عمومی برخوردار شوند و نباید معیارهای سیاستی عقیتدتی نتژادی یتا قتومی مبنتای
برخورداری یا اولوی ،افراد در است اده از این خدمات قرار گیرد و دول ،نمیتواند بته ایتن بهانته
میان شهروندان تبعیض قالل شود و افرادی را از خدمات عمومی محروم کند یا بترای برختی در
است اده از خدمات عمومی امتیازهای خاص در نظر بگیرد.اگتر وامعته توانتایی تتأمین ختدمات
عمومی برای همۀ افراد را نداشته باشد محرومی ،از این خدمات باید متووه همتۀ افتراد شتود.
بنابراین نه قانونگذار حق دارد گروهی از افراد وامعه را تح ،تأثیر وو سیاسی یا هتر بهانتهای
از مواه اوتماعی محروم سازد و نه دول ،حق دارد در برنامتهریتزیهتا و سیاستتگذاریهتای
خود تبعیض و تبعض را نسب ،به افراد روا دارد اهاشمی )285 :1387؛ اصولی اس ،که ستایۀ
آنها بر سر تمام قواعد اساسی و قوانین عادی گسترده اس ،و در پرتو آن باید سایر اصول معنتا و
ت سیر شوند اکاتوزیان  . 470 :1386اصول مرتبط با برابری و عدم تبعیض از آن ومله اصتول
هستند .ق.ا .در اصول مذکور و اصول  48و  101ق.ا .بهخوبی ت الیف دول ،را برای ولوگیری از
تبعیض میان شهروندان در سراسر کشور و بهرهمندی همۀ افراد از ام انات برابتر متعتین کترده
اس .،اگر دول،ها در زمینۀ برابری در مقابل قانون که مستلزم عدال،محتوری در زمینتۀ توزیتع
خدمات عمومی اس ،اهتمام بیشتری داشتتند و برابتری در قتانون مصترح در اصتول ا20 48
 19ق.ا .را به مرحلۀ برابری در مقابل قانون ابرابری ش لی میرساندند اساساً امروزه این میزان
از تمرکز ام انتات اعتم از اقتصتادی بهداشتتی آموزشتی درمتانی و ...و تتراکم ومعیت ،را در
کالنشهرها به خصوص در تهران شاهد نبودیم .با مالحظۀ این نوع از توسعهیافتگی ناموزون میان
تهران و سایر استانها آیا میتوان قالل به موفقی ،دول،ها در پیادهسازی م هوم تستاوی عمتوم
در برابر قانون ابرابری ش لی شد؟
«برابری در مقابل قانون» «برابری در بهترهمنتدی از آزادی و احتترام متدنی» «برابتری در
بهرهمندی از فرص،های اقتصادی و اوتماعی» «برابری در بهرهمندی از منتابع» و «برابتری در
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بهرهمنتدی از رفتاه» بترای نمونته قلمروهتایی هستتند کته بتا محتتوای برابتری ارتبتاط دارنتد
ا . Schwatzschil, 1999:156از آنها که دول ،ایران از منظر ماهی،شناسی دولت ،رفتاه است،
باید ت الیف قانونی خود به خصوص در ق.ا .را بهمنظور هرچه نزدی،تر کردن به م هتوم برابتری
در اورا به کار بندد تا با اعمتال توستعۀ متتوازن در سراستر کشتور شتاهد نتوعی تتراکمزدایتی
م انی،وار و قانونی از شهر تهران باشیم.
مسۀلۀ دخال ،دول ،های رفاه در بازتوزیع ثروت و توزیع ام انات اقتصادی اوتماعی به ن تع
ضعیفترهای وامعه را می توان در چارچوب م هوم برابتری توویته کترد اقتاری ستید فتاطمی
 79 :1393؛ مستۀله ای کته بتا توزیتع متناست ام انتتات در سراستر کشتور متیتوانتد ی تتی از
راه ارهای اساسی برای حل تمرکزگرایی افسارگسیخته از تهران باشد.
حق رفاهی به عنوان ی ،حق مثب ،حق داشتن بر پاره ای منافع و کاالهاس ،اپی گلدینگ
 . 184 :1393از آنها که مطابق اصول متعدد ق.ا .دولت ،ایتران دولت ،رفتاه است ،ازایتنرو از
استلزامات ماهی ،اینگونه دول ایهاد ام انات مذکور در زمینههای بهداشت ،درمتان مست ن
اشتغال و ...به صورت برابر برای شهروندان اس .،دیگر برای ی ،دولت ،ختودداری از دخالت ،در
حقوق فردی ک ای ،نمیکند .با تووه به افزایش روزافزون دخال ،دول،ها در زنتدگی اوتمتاعی
ابتتهخصتتوص دول رفتتاه ح ومتت،هتتا بتته میتتزان فراوانتتی مستتۀولی ،تتتأمین و تضتتمین رفتتاه
شهروندانشان را عهدهدار شدهاند و به اصطالح دول،های رفاه پدیتد آمتدهانتد اعباستی :1390
 . 264-265پاسخ به پرسشهای ذیل می توانتد در زمینتۀ بررستی موفقیت ،یتا عتدم موفقیت،
دول ،ها برای اعمال اصل برابری در توزیع ختدمات عمتومی در سراستر کشتور بتهنحتو عادالنته
راهگشا باشد .آیا دول،ها به این ت الیف قانونی خود بهنحو مطلوب عمل کردهاند؟ آیا با مقایستۀ
بین بهره مندی از خدمات عمومی و ام انات در تهران و شهرستانها میتوان مدعی اعمال اصتل
تساوی در کشور بود؟

تکالیف قانونی دولت برای تراکمزدایی از تهران
 .1آمایش سرزمین
امروزه ی ی از شاخصها و معیارهای توسعهیافتگی میزان انطباق برنامههای اورایی هتر کشتور
با مبانی و مطالعات وامع آمایش سرزمین اس .،برنامتۀ آمتایش سترزمین برنامتۀ نترمافتزاری
شالودۀ تمشی ،و شاکلۀ سیاستگذاری و اورایی هر کشور اس ،تا بتوان از مزی،ها فرص،هتا و
استعدادهای هر سرزمین بهگونهای است اده کرد که محدودی،ها تهدیدها و چالشها کمتترین
زمینۀ تأثیرگذاری و میدان مانور را داشته باشد .از مهمترین ویژگیها و ملزومات برنامۀ آمتایش
سرزمین وامع و ی پارچهنگری پویا و دینامی ،بودن برنامه زمتانمنتد بتودن عادالنته بتودن
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فرایندها ایمن و زیس،محیطی بودن نظاممند و سلسلهمراتبی بودن برنامته بته لحتار ستطح
موضوع و پدیدهها و باالخره متوازن بودن همۀ ارکان و ابعاد برنامه اس .،پیام عدم توازن معموالً
ناکارایی اقتصادی نابرابری اوتماعی وریانهای مهاورتی قوی و آشوبهتای اوتمتاعی است.،
دغدغۀ اصلی عدال ،اوتماعی ایهاد تعادل بین دو اصل آزادی و توزیع برابر ام انات اقتصتادی و
اوتماعی اس .،به دیگر سخن توزیع عادالنۀ آزادی و ام انات توأمان در عدال ،اوتمتاعی متورد
تووه اس .،در حقیق ،دغدغۀ اصلی در عدال ،اوتماعی رعایت ،برابتری شتهروندان در هتر دو
حوزۀ آزادی ها و بازتوزیع ام انات اقتصادی و اوتماعی اس ،اقاری ستید فتاطمی . 88 :1393
ایدۀ مشتر در همۀ نظریات مربوط به عتدال ،تتوزیعی ایتن است ،کته در تخصتیص منتابع و
بازتوزیع ام انات در وامعه اعم از ثروت و مناص عمومی باید با مردمان رفتتاری برابتر داشت.،
اصل اولیه از نظر عدال ،برابری همۀ افتراد در تخصتیص ام انتات و برختورداری از آنهاست .،از
تعاری ی که در خصوص آمایش سرزمین میتوان ارالته داد ایتن است ،کته« :آمتایش سترزمین
تنظیم رابطۀ بین انسان سرزمین و فعالی،های انسان در سرزمین بهمنظور بهرهبرداری درختور
و پایدار از ومیع ام انات انسانی و فضایی سرزمین در وهت ،بهبتود وضتعی ،متادی و معنتوی
اوتماع در طول زمان اس »،الطی ی . 112 :1388

 .1 .1مبانی قانونی آمایش سرزمین
آمایش سرزمین یا توسعۀ متوازن از راهحلهای بنیادین برای نیل به تراکمزدایی قانونی علمی و
منطقی از سطح شهر تهران اس .،در ذیل مستندات قانونی آمایش سرزمین در قانون اساستی و
سایر قوانین موضوعه واکاوی میشود.

 .1 .1 .1آمایش سرزمین در ق.ا.
عدال ،توزیعی پیچیدهترین و در عین حال بحثبرانگیزترین م هوم عدال ،و ناظر بر توزیع برابتر
منابع و ت الیف اس .،در واقع در تخصیص منابع و بازتوزیع ام انات در وامعه باید با شهروندان
رفتاری برابر داش .،شایان ذکر اس ،که عدال ،توزیعی از مؤل ههای عدال ،اوتماعی است ،کته
دغدغۀ اصلی آن به تعبیر راولز ایهاد تعادل بین دو اصل آزادی و توزیع برابر ام انات اقتصادی و
اوتماعی اس ،اویژه . 404 :1390
1
در بند  9اصل  3و اصل  48ق.ا .و در تحلیل این اصول میتوان به تمرکزگرایی در تهران و
« .1در بهرهبرداری از منابع طبیعی و است اده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیتع فعالیت،هتای اقتصتادی
میان استانها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد .بتهطتوریکته هتر منطقته فراختور نیازهتا و
استعداد رشد خود سرمایه و ام انات الزم در دسترس داشته باشد» .
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نبود توسعۀ متوازن و پایدار از میان استانهای مختلف کشوردر بهترهمنتدی از ام انتات اعتم از
اقتصادی بهداشتی آموزشی درمانی و ...اشاره داش .،اصتولی کته دولت ،را م لتف بته اعمتال
توسعۀ متوازن در سراسر کشور کرده که مؤید ت لیف دول ،بر تأمین عدال ،توزیعی اس.،
مطالعۀ انواع تمرکز اسیاسی-اداری صنعتی اقتصادی بهداشتی-درمانی و ...میتواند مؤیتد
اورایی نشدن اصتل مترقتی  48ق.ا .باشتد کته دولت ،را م لتف کترده است ،نبایتد در توزیتع
فعالی،های اقتصادی و است اده از درآمدهای ملتی انستانهتا تبعیضتی ووتود داشتته باشتد .از
مهریان قانون انتظار میرود که با عمل به اصل  48ق.ا .که میتواند در قال آمایش سترزمین و
تووه بیشتر به مناطق محروم و کمتر برخوردار شهری و روستایی باشتد بتهگونتهای از عوامتل
دافعۀ ومعی ،از شهرها و روستاهای کوچ ،همچون الف بهدس ،آوردن فرص،هتای شتغلی و
کس درآمد بیشتر در تهران ب است اده از ام انات رفاهی بهداشتتی تحصتیلی و درمتانی در
تهران ب اهند و با ارتقای عوامل واذبۀ ومعی ،همچون تأمین مس ن مناس و ایهتاد ام انتات
رفاهی ابند  1اصل  43توسعۀ کشاورزی و حمایت ،بیشتتر از کشتاورزان ابنتد  9اصتل  43و
ایهاد فضای مناس برای فعالی،های اقتصادی و افزایش میزان فرص،های شغلی ابند  2اصتل
 43در مرحلۀ اول از مهاورت به تهران ب اهند و در مرحلۀ دوم مووت مهتاورت مع توس از
تهران به نقاط شهری و روستایی شوند.

 .2 .1 .1آمایش سرزمین در سایر قوانین
عالوهبر ق.ا .در قوانین برنامههای پن سالۀ توسعه نیز مبحث آمایش سرزمین وتزء دغدغتههتای
ودی قانونگذار بوده اس .،در برنامۀ اول توستعۀ اقتصتادی اوتمتاعی و فرهنگتی برنامتهریتزی
منطقهای نسب ،به برنامههای قبل وایگاه ممتازتری یاف ،بهطوریکه تبصرههای  5و  6قتانون
برنامۀ اول به این موضوع اختصاص یاف ،و به هدای ،سرمایهگذاریها به مناطق محروم و توزیع
متعادل آن در بین مناطق مختلف تووه شد.
برنامۀ دوم توسعه در زیرمهموعۀ اهداف کالن آن به تحقق عدال ،اوتماعی خط مشیهای
تقسیم بهینۀ منابع و ام انات عمومی برای ارتقای استانهتا و منتاطق پتایینتتر از حتد نصتاب
متوسط کشور عنای ،به مناطق محروم و محرومی،زدایی و رفع عدم تعادلهتای منطقتهای در
برنامههای آمایشی مورد تووه و تأکید قرار گرف .،در این برنامه دول ،موظف به اورای سیاس،
تمرکززدایی افزایش نقش استانها و واگذاری کلیۀ طرحها با ماهی ،استتانی بته دستتگاههتای
اورایی محلی و سازمان برنامه و بودوه استانها شد.
برنامۀ سوم توسعه را میتوان از برنامههای وامع بهمنظور فراهم ساختن بستترهای مناست
برای برنامهریزی منطقهای در ایران بهحساب آورد .طی این برنامه موضتوع تمرکززدایتی اداری-
سیاسی کاهش تصدیگری دول ،و ت ویض اختیارات به مناطق ااستانها بتا وتدیتی بتیش از
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برنامه های قبل مطرح شد .از وملته ن تات مثبت ،ق.ب.س.ت .تأکیتد بتر اوترای غیرمتمرکتز
برنامهریزی و بودوهریزی در استانهاس.،
در مراحل نخستین تهیۀ ق.ب.چ.ت .سند چشمانداز درازمدت توستعۀ ملتی تصتوی شتد و
روی رد آمایش سرزمین و نگر به ابعاد منطقهای و فضایی توستعه نقتش و اهمیت ،بیشتتری
یاف .،در این برنامه به آمایش سرزمین به عنوان ی ،سند راهبردی فرادس ،که چارچوب کلی و
تقسیم وظایف ملی هر ی ،از استانهای کشور را در قال نظریتۀ پایتۀ توستعۀ استتان ترستیم
میکند اشاره شده اس .،بیتردید برنامۀ چهارم نوآوریهایی را طراحی و اراله کرده که ی تی از
آنها تووه به آمایش سرزمین بهطور ودی اس.،
همچنین در مواد 180تا  186ق.ب.پ.ت .به آمایش سرزمین تووه ویتژهای شتده است .،در
مادۀ  180دول ،م لف شده اس ،که در راستای تحقق اصل  48ق.ا .هر ساله حداقل  10درصد
از فاصلۀ شاخص برخورداری شهرستان های با کمتر از ستطح متوستط کشتور در پایتان برنامتۀ
چهارم را کاهش دهد .همچنین در مادۀ  182قانون مذکور شورای آمتایش سترزمین بتهمنظتور
هماهنگی و نظارت بر تهیه و اورای برنامهها و طرحهای توسعۀ سرزمینی با مستۀولی ،معتاون
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رلیس ومهور تش یل متیشتود .در ستند چشتمانتداز ومهتوری
اسالمی ایران در افق  1404ههری شمسی نیز در خصوص آمایش سرزمین مواردی ذکتر شتده
اس ،که اهمی ،ودی مسۀله را نمایان میسازد .همچون مالحظات امنیتی و دفتاعی؛ کتارایی و
بازدهی اقتصتادی؛ وحتدت و ی پتارچگی سترزمین؛ گستتر عتدال ،اوتمتاعی و تعتادلهتای
منطقهای؛ ح اظ ،محیطزیس ،و احیای منابع طبیعی و رفع محرومی،ها بهخصوص در مناطق
روستایی کشور .اما این ه در اورایی کردن این قوانین تا چه حد دول،ها موفق بودهانتد آمتار و
ارقام مرب وط به تمرکز ام انات در تهران و کالنشهرها مؤید پاسخ به این پرسش اس.،

 .2دولت الکترونیک
هیأت حاکمهای که برای ونبههتای گونتاگون اعمتال حاکمیت ،از فنتاوری اطالعتات استت اده
میکند «دول ،ال ترونی »،نام دارد .چنین دولتی ام ان است ادۀ آسان از فنتاوری اطالعتات را
برای ارالۀ خدمات دولتی بهصورت شبانهروزی به شهروندان میسر میسازد افتحیتان و مهتدوی
نور  . 174 :1389اصطالحی که بلوغ دول ،ال ترونی ،را بهتر بیان متیکنتد دولت ،همته وتا
حاضر 1اس ،که «متضمن پن هر یا  anyبه شرح زیر اس:،
هر زمانی ا  any timeهر م انی ا anywhereهر شب های ا any networkهر وستیلهای
ا any deviceهر ختدمتی ) .(any serviceی تی از برنامتههتای تحتول در نظتام اداری دولت،
)1. ubiquitous government (U-Government
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ال ترونی ،اس .،بهواسطۀ دول ،ال ترونی ،میتوان تا حد زیادی به حتل بستیاری از مشت الت
مربوط به تمرکز در تهران امیدوار بود .گام برداشتتن در راه تحقتق دولت ،ال ترونیت ،از اولتین
برنامههای دول،ها از ابتدای قرن بیس،وی م قرار گرفته و حتتی میتان پتارهای از دولت،هتا در
برقراری این نظام گونهای از مسابقه نیز برقرار شده اس ،امحسنی  . 175 :1386البته پتیش از
هر چیزی باید در خصوص دول ،ال ترونی ،به فرهنگسازی در میان آحاد وامعه برای است ادۀ
بهینه از این خدمات و همچنین برگزاری دورههای آموزشی برای مردم تووه ویژهای داشت ،تتا
مردم بتوانند از استقرار دول ،ال ترونی ،است ادۀ بهینه را ببرند.
امروزه دول ،دسترسپذیر از م اهیم بنیادین حقوق اس ،و دول،ها باید سعی کنند ختود را
به این هدف نزدی ،تر سازند .اهمی ،این اصل در مورد خدمات عمومی بهحدی است ،کته اگتر
بگوییم پیدایش دول ،ال ترونی ،و متعاق آن خدمات ال ترونی ی دول ،بر مبنتای ایتن اصتل
اس ،سخنی به گزافه نگ ته ایم .در عصری که عصر ارتباطات نامگتذاری شتده است ،همراهتی
دول ،و سازگاری آن با این م هوم امری الزامآور بهنظر میرسد .مثال زیر بهخوبی مؤید مزایتای
بهره گیری از دول ،ال ترونی ،برای کاهش تراکم بهصورت قانونی اس :،تعداد مراوعتان بته 50
شعبۀ بان ،ملی در چهار منطقۀ مرکزی تهران از کل مراوعان به کل بان،های فران ورت مرکز
تهاری آلمان و اروپا بیشتر اس ،اپاپلی یزدی  . 12 :1393این مثتال متیتوانتد دلیتل متقنتی
برای الزم الوووب بودن عملیاتی شدن دول ،ال ترونی ،باشد که حتی با ح ظ تتراکم ومعیتتی
مووود میتوان به اعمال مدیری ،حقوقی-اداری نوینی در کالنشهر تهران بتا توستل بته دولت،
ال ترونی ،امیدوار بود.

 .1 .2مبانی قانونی دولت الکترونیک
از آنها که از تاریخ تصوی ق.ا .و بازنگری در آن حدود سه دهه میگذرد دولت ،ال ترونیت ،در
ق.ا .بهعنوان میثاق ملی وایگاه روشن و دقیقی ندارد .اما پس از آن در سایر قوانین موضتوعه از
ومله سیاس،های کلی نظام اداری قوانین برنامههای پن سالۀ توسعه و قانون مدیری ،ختدمات
کشوری مقنن بر وووب بهکارگیری دول ،ال ترونی ،از وان دستتگاههتای اورایتی تأکیتدات
فراوانی داشته اس .،به دلیل اهمی ،این موضوع ق.م.خ . .فصل خاصتی را افصتل  5بته ایتن
موضوع اختصاص داد؛ ولی این بدین معنا نیس ،که شتروع ایتن بحتث بته تصتوی ایتن قتانون
برمیگردد؛ بل ه پیشتر از آن نیز در برنامههای توسعه به این مسۀله پرداختته شتده بتود .شتاید
بتوان گ  ،اولین اقدام سازمانیافته و فراگیر در زمینۀ تحقق دول ،ال ترونی ،در ایتران طترح
توسعۀ کاربری فناوری اطالعات ات ا بود که در سال  1381تدوین و تصوی شد ارضتاییزاده
و زرش یان  . 7 :1390در ذیل ت الیف قانونی دول ،در زمینۀ پیتادهستازی دولت ،ال ترونیت،
بررسی میشود.
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 .1 .1 .2دولت الکترونیک در ق.ا.
براساس اصل انطباق از آنها که خدمات عمومی برای تأمین نیازهتای عمتومی است ،و نیازهتا و
منافع عمومی پیوسته در حال ،تغییر و دگرگونی اس ،به همتین ستب دستتگاههتای متتولی
خدمات عمومی موظف اند خدماتی که به وامعه اراله می دهند متناس بتا نیازهتا و مقتضتیات
روز باشد .عبارت دول ،ال ترونی ،در هیچ ی ،از اصول ق.ا .مورد اشاره قرار نگرفته اس ،امتا از
بند  13اصل  3اتأمین خودک ایی در علتوم و فنتون ....و بنتد  7اصتل  43ااستت اده از علتوم و
فنون .....میتوان به عنوان مستندات قانونی ضعیف و مبهم در ایتن خصتوص یتاد کترد .بتدیهی
اس ،خدمات عمومی باید با تغییرات نیازهای همگانی منطبق شوند کته ی تی از مصتادیق بتارز
اصل انطباق از سلسله اصول حاکم بر خدمات عمومی دول ،ال ترونی ،اس.،

 .2 .1 .2دولت الکترونیک در سایر قوانین
برخالف اصول ق.ا .که دول ،ال ترونی ،در آنها از وایگاه واالیی برخوردار نیست ،امتا در ستایر
قوانین بدان تأکید ویژهای شده اس.،
در سیاس ،های کلی ابالغی مقام معظم رهبری تووه ویژهای به دولت ،ال ترونیت ،صتورت
گرفته اس ،که در ذیل بدان اشاره میشود:
توسعۀ نظام اداری ال ترونی ،و فراهم آوردن الزامات آن بهمنظتور ارالتۀ مطلتوب ختدماتعمومی امادۀ  15سیاس،های کلی نظام اداری ؛
خدم،رسانی برتر نوین و کی ی بهمنظور ارتقای سطح رضای،مندی و اعتماد مردم امتادۀ 17سیاس،های کلی نظام اداری .
در قوانین برنامههای پن سالۀ توسعه نیز بر دول ،ال ترونی ،تأکید شده است .،ق.ب.ا.ت .در
بند  3تبصرۀ  22به است اده از ت نولوکی پیشرفتۀ اداری بهویژه ت نولوکی ان ورماتی ،بهمنظور
خدم،رسانی با کی ی ،و سرع ،مطلوب اشاره کرده اس .،برنامههای دوم و سوم توسعه نیتز بتا
پیشبینی شورای عالی اداری در نظام اداری و اورایی کشور و همچنین تثبی ،آن در ق.م.خ. .
ی ی از وظایف این شورا را اصالح و مهندسی مهدد در عمل در سیستمها رو ها و رویتههتای
مورد عمل در دستگاههای اورایی با گرایش سادهسازی مراحل انهام کار خودکارسازی عملیات
و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراوعهکنندگان افزایش رضای ،مراوعان کاهش هزینههای
اداری و اقتصادی کردن فعالی،ها عنوان کرد و با این ه عبارت «خدمات ال ترونیت »،یتا دولت،
ال ترونی ،در قوانین مذکور و همچنین در وظایف شورای عالی اداری بهطور صحیح ذکر نشتده
اس ،با تووه به اهداف ذکرشده میتوان ضرورت آن را استنباط کرد .متواد 103 94 59 28
125 124 116 112و  160ق.ب.س.ت .نیز در همین زمینته تتدوین شتده است .،در برنامتۀ
چهارم و پنهم توسعه نیز این امر مغ ول نمانده و در ادامۀ استراتژی نوسازی فعالی،ها و خدمات
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اداری موادی در این زمینه آمده اس .،از ومله مواد  57و  142برنامۀ چهارم توسعه که بهترتی
تأمین و تضمین ارالۀ خدمات فناوری اطالعات در سراسر کشور و است اده از فناوریهتای نتوین
اداری و بازنگری و مهندسی فرایندها و رو ها را متذکر میشوند و نیز بند «ج» مادۀ  127این
قانون که به خدمات ال ترونی ،اشاره دارد 1.همچنین در مادۀ  46تا  49برنامۀ پن سالۀ پتنهم
توسعه بهصورت عام و در مواد  55 90 119 177 211و  35بهصورت خاص ایهاد توسعه و
ت میل بان،های اطالعاتی دستگاههای اورایی در کشور مورد تأکید قرار گرفته اس .،در نهای،
میتوان به ق.م.خ . .و مستندات ذیل اشاره کرد:
اراله و ایهاد پایگاههای ارالۀ خدمات و اطالعتات امتواد  37و  38ق.م.خ . .ایهتاد پایگتاه
ملی اطالعات ایرانیتان امتادۀ  40ق.م.خ . .کته همتۀ قتوانین متذکور بیتانگر اهمیت ،دولت،
ال ترونی ،از منظر ق.م.خ . .اس ،که از راه ارهای اصلی برای تتراکمزدایتی حقتوقی-اداری از
تهران اس.،

 .3کوچکسازی دولت
دول،ها با تغییر ساختار خود درصددند به اولوی،های ودید در یت ،وامعتۀ دستتخو تغییتر
پاسخ دهند یا مدیری ،ستاختارهای مووتود را بهبتود بخشتند .الزامتات اصتل  3ق.ا .در زمینتۀ
وظایف دول ،و تأکید آن بر ایهاد نظام اداری صحیح و حذف تش یالت غیرضروری و همچنتین
هدفگذاری سند چشم انداز توسعه و سیاس،های کلی نظام موو شده اس ،تتا اصتالح نظتام
اداری بهعنوان ی ی از مهمترین وظایف دول ،همواره مورد تووه مسۀوالن قرار گیترد .ازایتنرو
در برنامههای دوم تا پنهم توسعه و ق.م.خ . .به این مسۀله تووه شده و با ووتود تتال هتای
گستردهای که بهمنظور ایهاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی صورت پذیرفتته است ،هنتوز
نظام اداری از بتزر تترین معضتالت توستعۀ کشتور محستوب متیشتود ا lemley & Russell,
 . 2002:23ازاینرو اصالحات مدیریتی و اداری کشور نیازمند برنامهای ساختاریافته منستهم و
گسترده اس ،که طی آن همۀ طرحها و پروکههای الزم برای تحقق اهداف و راهبردهتای تحتول
اداری در افق زمانی مشخص پیشبینی شود.

 .1 .3مبانی قانونی کوچکسازی دولت
کوچ ،سازی دول ،در قانون اساسی صرفاً در بند  10اصل  3ق.ا .مورد اشتاره قترار گرفتته کته
البته با تووه به این ه دول ،ایران ی ،دول ،رفاه اس ،نمتیتتوان بترای بنتد  10اصتل  3نیتز
وایگاه ویژه ای قالل شد .برخالف ق.ا.در سایر قوانین موضوعه از ومله سیاس،هتای کلتی نظتام
 .1مواد دیگری مانند مواد  33 44 131نیز ونبههای دیگری از این بحث را مدنظر قرار دادهاند.
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اداری و سیاس،های کلی نظام در مورد خصوصیسازی قوانین برنامههتای پتن ستالۀ توستعه و
قانون مدیری ،خدمات کشوری این مهم از منظر قانونگذار بهکرات مورد تأکید قرار گرفته اس،
اما از آنها که مقامات حاکم عزم راسخی برای واگذاری امور بته بختشهتای غیردولتتی ندارنتد
بحث کوچ ،سازی دول ،صرفاً در متن قوانین گنهانتده شتده و در اوترا و پیتادهستازی اغلت
ناموفق و ناملموس بوده اس.،
طرح مهرآفرین نمونه ای از اهتمام ناکافی در زمینۀ کوچ،ستازی دولت ،از وانت مهریتان
قانون اس .،درحالیکه ق.ا .سند چشمانتداز  20ستاله سیاست،هتای کلتی اداری برنامتههتای
پن سالۀ توسعه و ...همگی بر چاب،سازی و منطقی کردن اندازۀ دول ،تأکیتد متیورزنتد طترح
مهرآفرین که در سال  1391به تصوی رسید و در قال مصوبۀ هیأت وزیران بته دستتگاههتای
اورایی ابالغ شد که دول ،شرایط استخدام  500هزار نیترو را فتراهم آورد کته ایتن مصتوبه در
تعارض با قوانین باالدستی اس ،امال ی و دیگران  1 :1392و سیاس ،کوچ،ستازی دولت ،را
که ی ی از مؤل ته هتای اصتلی آن کتاهش تعتداد کارکنتان دولت ،است ،نقتض کترد .در ذیتل
کوچ،سازی دول ،از منظر مبانی قانونی واکاوی میشود.

 .1 .1 .3کوچکسازی دولت در ق.ا.
در تحلیل بحث کوچ ،سازی دول ،در ق.ا .این مهم را نباید از نظر دور داش ،کته بتین اصتول
متعدد ق.ا .در این حوزه تعارضات آش اری ووود دارد .بند  10اصل  3ق.ا .بر ایهاد نظتام اداری
صحیح و حذف تش یالت غیرضرور تأکید دارد اما در اصول متعددی همچتون اصتول 30 31
 28 29و  43دول ،را م لف به تأمین نیازهای اولیۀ زندگی و تمشی ،اموری همچون اشتتغال
مس ن تأمین اوتماعی آموز و پرور دولتی تأمین خورا و پوشا و ...میکنتد .بتدیهی
اس ،که بین حذف تش یالت غیرضرور و اصول متذکور تعارضتاتی آشت ار ووتود دارد چراکته
مقنن اساسی از ی ،سو خواهان حذف تش یالت غیرضرور اس ،و از ستوی دیگتر ایتن ت تالیف
مقرر بر دول ،مستلزم ی ،دول ،فربه و پسارفاه اس.،

 .2 .1 .3کوچکسازی دولت در سایر قوانین
در این زمینه عالوهبر ت لیف بند  10اصل  3ق.ا .اایهاد نظام اداری صتحیح و حتذف تشت یالت
غیرضرور میتوان به مادۀ  10سیاس،های کلی نظتام اداری اچابت،ستازی متناست ستازی و
منطقی ساختن تش یالت نظام اداری که از راهبردیترین موازین قانونی بترای کوچت،ستازی
دول ،اس ،اشاره کرد .همچنین در سالهای اخیر واگذاری تصدیها و کاهش حهتم دولت ،در
این ابعاد همواره ی ی از برنامههای تحول اداری دول ،بوده اس ،که پس از ابالغ سیاست،هتای
اصل  44ق.ا .توسط مقام معظم رهبری افقهای ودیدی برای اورای این برنامه گشوده شد.
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در ق.ب.س.ت .برای انهام اصالحات در نظام اداری و مدیری ،بخش دولتی ت الی ی تعیین
شتتده کتته اهتتم ایتتن ت تتالیف در متتواد  150 64 3 2 1متتورد تأکیتتد قتترار گرفتتته استت.،
وه،گیریهای کلی مواد یادشده عبارتاند از:
کاهش تصدیها و تقوی ،اعمال حاکمی ،و نظارت دول ،امواد  1و  2و  64؛فراهم کردن زمینۀ مشارک ،مردم بخش خصوصی و بخش تعاونی در ادارۀ امتور امتواد 12و  64؛
رعای ،اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی امواد 1و 2؛عدم گستر تش یالت دول ،با تأکید بر کوچ،سازی و منطقی کردن اندازۀ دول ،امتواد 2و  64؛
بهینهسازی و اصالح ترکی و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی امادۀ ا 3؛کاهش تعداد کارکنان دول ،به میزان  5درصد در پایان برنامه نسب ،به تعداد آن در آغتازبرنامه اامادۀ . 3
در ق.ب.چ.ت افصتتل دوازدهتتم ت تتالیف متعتتددی بتترای دولتت ،در خصتتوص نظتتام اداری
اکوچ،سازی دول ،تعیین شده اس ،که اهم آنها عبارتاند از:
نحوۀ انهام امور حاکمیتی واگذاری امور تصدیهای اوتماعی فرهنگی و خدماتی وظایفزیربنایی و تصدیهای اقتصادی دول ،امادۀ ا 136قانون ؛
تهیۀ تش یالت کالن دستگاههتای اورایتی و وزارتخانتههتا و واگتذاری تصتدیهتای قابتلواگذاری دستگاههای دولتی به شهرداریها و دهیاریها امادۀا 137قانون ؛
کاهش حهم تصدیها و افزایش مشارک ،مردم در ادارۀ امور کشور و کوچ،ستازی دولت،امادۀ ا 145قانون ؛
متناس سازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهتداف و مأموریت ،اصتلی آن و تطبیتق نحتوۀانهام وظایف دستگاههای اورایی با سیاس ،هتا و اح تام بختش توستعۀ متدیری ،دولت ،امتادۀ
ا 146قانون .
در ق.ب.پ.ت .نیز ت الی ی بر دول ،برای کوچ ،سازی به قرار ذیل در مواد  53و  65مقترر
شده اس:،
در مادۀ  53دول ،م لف شده اس ،ی ،یا چند وزارتخانه را بهنحوی در وزارتخانههای دیگتر
ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامته تعتداد وزارتخانتههتا از  21وزارتخانته بته  17وزارتخانته
کاهش یابد که با انحالل سازمان تربی ،بتدنی و ایهتاد وزارت ورز و ووانتان هتماکنتون 18
وزارتخانه در ساختار حقوقی -اداری دول ،ووود دارد .همچنین در بند «التف» متادۀ  65قتانون
مذکور آمده اس ،که بهمنظور تمرکززدایی و کاهش نیروی انسانی و کوچت،ستازی دولت :،هتر
گونه انتقال به کالنشهرها وز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع اس .،این ح م و ستایر
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مقررات مربوط به انتقال و مأموری ،کارکنان رسمی و ثاب ،بین دستتگاههتا در متورد کارکنتان
پیمانی و قراردادی ادر طول قرارداد قابل اورا اس .،همچنین در بند «ج» مادۀ  65مقرر شتده
اس ،که تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدیهای قابتل واگتذاری اعتم از رستمی پیمتانی
قراردادی کار معین و مشخص ساعتی و عناوین مشابه بهاستثنای اعضای هیأت علمتی ستاالنه
حداقل  2درصد کاهش مییابد .براساس فصل دوم ق.م.خ . .و بهخصوص مادۀ  13ایتن قتانون
باید امور تصتدیگتری دولت ،در حتوزههتای اوتمتاعی فرهنگتی و ختدماتی از طریتق بختش
غیردولتی صورت گیرد .مادۀ  15این قانون نیز واگذاری امور تصدیهای اقتصتادی دولت ،را بتا
رعای ،اصل  44ق.ا .و سیاس،های ابالغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتتی متورد تأکیتد
قرار میدهد .همچنین در مادۀ  18قانون مذکور انتقتال کارمنتدان بته بختش غیردولتتی متورد
تأکید قانونگذار قرار گرفته اس .،بند «ب» مادۀ  24اکاهش تعتداد کارکنتان دولت ،بته میتزان
سالیانه  2درصد و تبصرۀ مادۀ  51ق.م.خ. .اممنوعی ،استخدام را نیز متیتتوان در راستتای
ت الیف قانونی دول ،برای کوچ ،سازی برشمرد که موارد مذکور مؤید تأکید همۀ قوانین ابهوز
قانون اساسی البته بهاستثنای بند  10اصل  3برای نیتل بته کوچت،ستازی دولت ،است ،کته
حصول این مهم میتواند از راه ارهای اصلی برای تراکمزدایی از شهر تهران باشد.

نتیجهگیری
تراکمزدایی حقوقی-اداری از تهران محقق نخواهد شتد مگتر بتا در مراتت اهمیت ،اورایتی
کردن آن گذر از مرحلۀ شعار در این زمینه و ورود به مرحلۀ پیادهستازی و در نهایت ،بتاور بته
ظرفی ،های قانونی مؤثر در این زمینه در ق.ا .و سایر قوانین موضوعه .ساختار متمرکز حقتوقی-
سیا سی کشور تأثیر بسزایی در تمرکز و تراکم افسارگستیخته در تهتران دارد .بتا ش ستتن ایتن
تمرکز از طریق راه ارهای قانونی برشمردهشده در تحقیتق و ت تویض قتدرت سیاستی اداری و
اقتصادی به سطوح پایینتر تراکم ومعی ،و تمرکز ام انات بهتدری درهمش سته و به توستعۀ
متوازن در پهن ۀ سرزمین منهر خواهد شد .نظام قانونی کشورمان با ارالۀ راه ارهای مناست در
این زمینه ادول ،ال ترونی ،آمایش سرزمین کوچت،ستازی دولت ،و  ...دولت ،را م لتف بته
اورایی ر این ت الیف قانونی کرده اس .،البته شایان ذکر اس ،که در برخی قوانین بین ت تالیف
قانونی دول ،برای تراکم زدایی از تهران ماهی ،رفاهی دول ،ایران و ستاختار حقتوقی-سیاستی
آن که ی ،ساختار متمرکز و بسیط اس ،تعارضاتی ووود دارد که حل آن مستلزم بازنگری در
برختتی قتتوانین متترتبط در ایتتن زمینتته استت .،نمونتتۀ بتتارز آن بنتتد  10اصتتل  3ق.ا .در بحتتث
کوچ ،سازی دول ،و ت الیف دول ،در اصول متعدد ق.ا .اس ،که اورای ی تی از ایتن ت تالیف
اتأمین مس ن اشتغال تأمین اوتماعی آموز و پرور رایگان تأمین خورا و پوشا و...
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مستلزم ن ی بند  10اصل  3اس .،اما در خصوص ت الیف قانونی دیگر همچون آمایش سترزمین
بین قوانین مختلف در این زمینه اق.ا .سیاس،های کلی نظام اداری قوانین برنامههای پن سالۀ
توسعه قانون مدیری ،خدمات کشوری و ...همتاهنگی و تناست مطلتوبی ووتود دارد .آمتایش
سرزمین و توسعۀ متوازن را میتوان اصلی ترین راهبرد برای تراکمزدایی حقوقی-اداری از تهران
دانس .،در بحث دول ،ال ترونی ،هم هرچند در ق.ا .سازوکار مشخص و دقیقی ووود ندارد در
سایر قوانین موضوعه که اشاره شد ظرفی،های قانونی مناسبی برای تراکم زدایتی از تهتران بتا
توسل به دول ،ال ترونی ،پیش روی دستگاههای اورایی گذارده شده اس .،از دول،هتا انتظتار
می رود م هوم برابری در قانون مصرح در اصول  19 20و 48را به مرحلۀ برابری در مقابل قانون
مبدل سازند تا با توسعۀ متوازن ام انات ابهداشتی علمتی درمتانی فرهنگتی سیاستی-اداری
و ....نوعی پخشایش موزون ومعی ،در سراسر کشور را بهصورت قانونمند شاهد باشیم.
موارد ذیل میتواند بهعنوان پیشنهادهایی برای نیل به تراکمزدایتی قتانونی از وانت دولت،
مورد تووه قرار گیرد:
 .1در نظر گرفتن مسۀلۀ تراکمزدایی از تهران بهعنوان ی ،معضل اساستی و تمهیتد وتدی
بهمنظور اورایی کردن آن با تووه به ظرفی،های قانونی مووود توسط دول،؛
 . 2اورایی کردن آمایش سرزمین و توسعۀ متوازن در سراسر کشور از نظر بازتوزیع ام انتات
در همۀ زمینهها؛
 .3پیاده ستازی دولت ،ال ترونیت ،در تمتامی عرصتههتای نظتام اداری بتهمنظتور نیتل بته
تراکمزدایی حقوقی -اداری از تهران؛
 .4اهتمام ودی بهمنظور کوچ،ستازی دولت ،و ولتوگیری از تصتوی طترحهتای ختالف
سیاس،های چاب،سازی دول ،همچون طرح مهرآفرین؛
 .5ت سیر نوین و کارامد شورای نگهبان نسب ،به بند  3اصل  10اچاب،سازی دولت ،بنتد
 13اصل  3و بند  7اصل  43ادول ،ال ترونی ،بتهعنتوان راه ارهتای قتانونی متؤثر در زمینتۀ
تراکمزدایی از تهران؛
 .6ولوگیری از استقرار فعالی،های ودید تمرکززا و تراکمزا در تهران.
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