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مقدمه
فرایند سازماندمی سیاسی مر اشوری در قالب نظاا تقسایمات اشاوری باه اجارا در مایآیاد
تقسیمات اشوری عبارت است از عملی اه مدف آن تقسایم اشاور باه واحادمای اوچا تار
بهمنظور بهتر ادارهاردن آن است در واقع تقسیمات اشوری ،ساختار اداری -سیاسی و سارزمینی
ی

اشور بهصورت سلسله مراتبی است اه از طریا تقسایم سارزمین باه واحادمای ااوچکتر

ممراه با سیستم محلی ویژه شک میگیرد مدف از تقسایمات اشاوری ااه ماورد توجاه تماا
نظا مای سیاسی است ،تسهی در ارائه خدمات و امکانات بارای منااط مختلاف یا

اشاور و

ممچنین تسهی حاامیت دولت تا پاایینتارین ساط سیاسای در اشاور اسات (احمادیپاور،
جعفرزاده و دی ران )31۱1،با بررسی نظا تقسیمات سیاسی فضا در ایاران در ساطوح مختلاف،
میتوان پی برد اه اصالحات قلمرویی ایران در دمهمای اخیر بر مبنای قانون تقسایمات اشاوری
مصوب  3112و قانون تثسیس دمیاریما مصوب  3111صورت گرفته و اجرای این قوانین منجر
به تجزیه قلمروما (افزایش قلمرومای مدیریتی و حکومتی) شده است
با ن امی به روند تحوالت صورت گرفته در خصاو

معیاار ماد نظار قاانون تقسایمات

اشوری در فرایند تبدی مناط روستایی به شهری و بهطور الی ماال عما جمعیتای بارای
تثسیس شهرداریما ،مشامده میشود اه تغییرات ایجادشده از شروع تثسیس این قانون تا مام
اانون با فرازونشیب ممراه بوده و در دمهمای اخیر ال وی نظا سکونت امی ایران را باهشادت
تغییر داده است طب جدیدترین آمار ،تعداد شهرداریما و دمیاریمای اشاور باه ترتیاب باه
325۱و  11110رسیده است (سازمان شهرداریما و دمیاریمای اشور )31۱1،ممان گونه ااه
روند تحوالت نشان میدمد قلمرومای مدیریتی و حکومتی مانند شهرداریما و دمیاریماا در
اشور ایران در چند دمه اخیر افزایش بیسابقه یافته است اه یکی از پیامدمای مهم آن ،تفارق
سیاسی بین قلمرومای مدیریتی و حکومتی است (آخوندی و بر پور )3181 ،از میاان تعاداد
شهرمای موجود ایران نیز حدود ی

سو ( 430شهر) جمعیت امتر از پنج مزار نفر دارند ااه

این موضوع نشان از تثثیر قانون تقسیمات اشوری در تجزیه قلمروما دارد.

به موازات افزایش تعداد شهرما و شهرداریمای اوچ  ،تعداد روساتامای دارای دمیااری
نیز با تثسیس قانون دمیاریما  3111با رشد چشم یر ممراه بوده اسات ،بادون آنکاه ارزیاابی
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مشخصی از اثرات اجرای این سیاست صورت گیرد ایان در حاالی اسات ااه در بسایاری از
اشورما ،در حوزه اصالحات قلمرویی بهصورت برنامهریزیشده و با امداف مشخصای عما
اردهاند مالب اشورمای اروپایی بهدلیا صارفهماای ناشای از مقیاا  ،ااارایی و اثربخشای
اقتصادی به سمت سیاست ادما قلمرویی ) (Swianiewicz, 2017: 1و برخی اشاورما نیاز
ازجملااه فرانسااه ،ایتالیااا ،اسااوانیا و مجارسااتان ،بااا ماادف حمایات از دمواراسای و اسااتقالل
حکومتمای محلی ،سیاست تجزیه قلمرویی را ممراه با الیهما و انواع ارتباطاات باینشاهری
برای نهادینهاردن ممکاری و حمایت بینشهری و بینمحلی را مال

عم خود قرار داده اناد

(ولمن)20:31۱5 ،
در این پژومش سعی برآن است اه با مرور مباحث نظری و تجربه برخی اشورمای موفا در
زمینه ساماندمی اصالحات قلمرویی حکوماتماای محلای ،باه بررسای سیاسات اصاالحات
قلمرومای مدیریتی در ایران پرداخته شود؛ تا از این طری مم بتوان به دالی حرات به سامت
سیاست تجزیه قلمرویی پی برد و مم بتوان مناسبترین سیاست قلمرویی را برای حاوزهماای
قلمرومای مدیریتی ایران پیشنهاد ارد برای اعتباربخشی به بررسی سیاستمای ادما و تجزیه
از دو روش استفاده شده است روش اول تحلیا اسانادی اسات ااه بارای گاردآوری اساناد
اتابخانهای و الکترونیکی در این تحقی مورد استفاده قرار گرفته است روش دو نیز مبتنی بار
مجموعااهای از مصاااحبهمااای نیمااهساااختاریافته بااا روش ایفاای تحلیاا تفساایری اساات
مصاحبهشوندگان از طیف وسیعی از استادان دانش اه ،مدیران شهرداریما و شاوراما ،ساازمان
شهرداریما و دمیاریمای اشور انتخاب شدهاند

الف .پیشینه تحقیق
بیشتر پژومشمای صورتگرفته در زمینه ساماندمی نظا تقسیمات سیاسی فضا در ایاران ،باه
نااارآمدی نظا تقسیمات اشوری از بعد جغرافیایی و سیاسی و برخی از آنها از بعد مادیریتی
پرداختهاند در جدول شماره  ،3پژومشمایی اه در بیش از ی

دمه اخیر موضاوع تقسایمات

سیاسی و تغییرات قلمرویی در ایران و پیامادمای آن را ماورد بررسای قارار دادهاناد ،معرفای
شدهاند
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جدول  .1تحقیقات انجامشده مرتبط با تقسیمات سیاسی و تغییرات قلمرویی در بیش از یک دهه اخیر
ردیف

نام

سال

نویسندگان

انتشار

آخوناااااادی،
3

بااار پاااور و

3185

موضوع پژوهش

نتایج

تفرق سیاسای و مادیریتی در

این مقاله با شناخت ابعاد مختلف چالش تفرق سیاسی (بهویاژه در

اداره منطقااه اااالن شااهری

بعد قلمرومای حکومتی و مدیریتی) در منطقه االن شهری تهاران،

تهران ،پیامدما و رامبردما

رامبردمای متناسب با زمینه نهاادی  -ساازمانی و قاانونی موجاود
برای ااستن از آن و نیز زمینهسازی گاذار باه نظاا حکامفرماایی

ممکاران

مطلوب منطقه را ارائه میدمد
آخوناااااادی،
2

بااار پاااور و

3181

حاامیت شهر -منطقه تهاران:

نتایج این پژومش نشان میدمد وجود قلمرومای متعدد حکومتی و

چالشما و روندما

ماادیریتی و افاازایش روزافاازون آن در منطقااه االنشااهری تهااران
بهعنوان ی

ممکاران

1

احمدیپاور و
رامنما

ا ارگانی  ،منجر به نااارآمدی در اداره منطقه ااالن

شهری تهران شده است
نقش نظا تقسیمات اشاوری

نتایج این تحقی حاای است چنانچه روند فعلای نظاا تقسایمات

در توسعه ملی ایران

اشوری تداو یابد ،موجب قطعهقطعهشدن سرزمین به واحادماای
اوچ تر سیاسای ،افازایش ساطوح سلسالهمراتبای ،بازر شادن

3188

تشکیالت اداری ،افزایش تعاداد ااراناان دولات ،مصارف بخاش
عمدهای از منابع درآمدی دولت در بخش جاری میشود

4

5

جاللی

اعظماااااای و
دبیری

318۱

31۱0

مساائله تقساایمات اشااوری در

نتایج این پژومش حاای است وضعیت موجاود تقسایمات اشاوری

حقوق اداری ایران از دیدگاه عد

ایران دچار مشکالت عدیدهای است اه مهمترین آن به نبود انساجا ،

تراام و نبود تمراز سرزمینی

میرعقالنیبودن و تعدد و تنوع بیش از حد مربوط میشود

تحلی نظاا تقسایم سیاسای

نتایج این پژومش نشان میدمد عوام تثثیرگذار بر نظا تقسایمات

فضا در ایران

اشوری از دوران تاریخی تا  ،3285عام وساعت جغرافیاایی و از
 3285ممراه با اولین تصویب قانون تقسیمات اشوری تااانون نیاز
ادامه دارد عام اصلی ،شک متمراز حکومت بوده است

1

اعظماااااای و
دبیری

31۱0

تحلی عناصر تهدید سیاسی-

نتایج این پژومش نشاان مایدماد عاواملی مانناد افازایش تمرااز

امنیتاای در نظااا تقساایمات

سیاساای -اقتصااادی ،باایتااوجهی بااه جغرافیااای فرمن اای اشااور،

اشوری ایران

شک گیری حفرهماای دولات و قطعاهقطعاهشادن قلمروماا ،تا
عام بودن قانون تقسیمات اشوری و بیتوجهی به مشارات مارد
بهعنوان مهمترین عناصر تهدیاد سیاسای -امنیتای نظاا تقسایمات
اشوری قلمداد میشوند

1

جاللی

31۱4

اصااااول الاااای رامنمااااای

نتااای ایاان پااژومش حاااای اساات اااه در سیاسااتگااذاریمااا،

تمراززدایی در حقوق فرانسه

قانونگذاریما و اجارای موضاوعات مرباوط باه تمراززدایای در

و مقایسۀ آن با حقوق ایران

اشور ایران ،تاانون به اصول آزادی اداری واحدمای محلای ،اصا
تقد اجرا توسط واحدمای محلی و نیز شارط عماومی صاالحیت
بهصورتی مدفمند و آگامانه توجهی نشده است علت ایان مفلات
شاید پیش از مر چیز باه بایتاوجهی باه ایان اصاول در داتارین
حقوقی-اساسی و اداری در ایران بازگردد
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ردیف

نام

سال

نویسندگان

انتشار

8

صاااااااارافی

موضوع پژوهش

نتایج

تحلی ا تقساایمات قلمرویاای

یافتهمای این پژومش نشان میدمد اه با رشد و توسعه االنشهر تهران

سازمانما و نهادمای خدماتی

ساختارمای بخشی و

االن شهر تهران

تاااوالینیاااا،

44

مر ادا از سازمانما و نهادمای خدماتی بر اسا
معیارمای خا

خود بدون توجه به سایر نهادما ،شهر را به چند منطقه

تقسیم ارده و تشکیالت خود را بر اساا

31۱4

تقسیمبندی نمودهاند این امر از یا

ودی ران

ایان منااط ساازماندمی و

ساو موجاب باروز مشاکالتی در

خدماترسانی شهروندان شده و از سوی دی ر به ناممامن ی در سیستم
مدیریت شهری ،ناپایاداری ،تاداخ عملکاردی و صارف مزیناهماای
مضاعف در مدیریت انجامیده است

۱

احمدی پاور،
جعفر زاده

31۱1

تحلی اااراردی تقسایمات

نتایج این پژومش نشان مایدماد نظاا تقسایمات اشاوری ایاران

اشوری در اجرای برنامهمای

بهدلی نامم نبودن حوزهمای تقسیماتی و به تبع آن عد انطباق با

آمایش سرزمین باا تثایاد بار

الزامات منطقهای و ممچنین سیستم حکومتی متمرااز ااه موجاب

ایران

تمراز فعالیتما و جمعیت در مراز و عد تعادل در ابعاد مختلاف
سط سرزمین شده است ،نتوانسته اارایی الز را در تهیه و اجرای
برنامه آمایش داشته باشد

تبیااین ضاارورت ایجاااد نظااا
30

اسدی

31۱5

یافته این مقاله نشان میدمد زمیناهساازی بارای «افازایش ررفیات
با مسائ منطقهای و ارتقای اثربخشی سیاستی»،

مدیریت و حکمروایای ویاژه

برخورد استراتژی

برای منطقه االنشهری تهران

نیرومندترین استدالل برای تبیین عقالنیت ایجاد سااختارمای ویاژه
مدیریت و حکمروایی مناط در تهران است

ب .چارچوب نظری و مفهومی
 .1نظام تقسیمات سیاسی فضا
سازماندمی سیاسی فضا نقش مؤثری در توسعه اشورما دارد؛ چرا اه باا تقسایم سارزمین باه
واحدمای اوچ تر ،تصمیمات مهمی در خصو چ ون ی رشد ناحیه باتوجهبه ایان تقسایمات
اتخاذ میشود توسعه و ارتقای سط ااراردمای ی

واحد تقسیماتی ،تا اندازه زیادی به نحوه

ساماندمی سیاسی فضا و آرایش بهینه قلمرو سرزمین بست ی دارد در واقع سازماندمی سیاسی
فضا در مر اشوری با درنظرگرفتن سابقه تااریخی و فرمن ای ،شارایط جغرافیاایی ،اقتصاادی
وسیاسی و متغیرمای دی ر جهت اعمال حاامیت و نیز عرضه خدمات عماومی ایفاا مایشاود
(احمدیپور ،جعفارزاده و دی اران )31۱1 ،باتوجاهباه چناین اماری ،تقسایمات اشاوری از
مهمترین مسائلی است اه برای انجا مرگونه برنامهریزی در سط اشور یا ناواحی باهمنظاور
اداره بهتر و بهرهبرداری بیشتر از امکانات موجود و استعدادمای آن منطقه صورت میگیارد در
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واقع تقسیمات اشوری ،ساختار اداری -سیاسی و سرزمینی ی

اشور بهصورت سلسلهمراتبی

است اه از طری تقسیم سرزمین به واحدمای اوچ تر ممراه با سیساتم محلای ویاژه شاک
میگیرد مدف از تقسیمات اشوری اه مورد توجه تما نظا ماای سیاسای اسات ،تساهی در
ارائه خدمات و امکانات برای مناط مختلف ی

اشور و ممچنین تسهی حاامیت دولات تاا

پایینترین سط سیاسی در اشور است (احمدیپور ،جعفرزاده و دی ران)31۱1،
با ن اه به سیاستمای ساماندمی فضا و اصالحات قلمرویی حکومتمای محلی اشورمای
مختلف مشامده میشود اه برخی اشورما با مدف حمایت از دمواراسای محلای و اساتقالل
حکومتمای محلی بهسمت سیاست تجزیه قلمرویی پیش رفتهاند و برخای اشاورماا نیاز باا
مدف اارایی و اثربخشی اقتصادی ،اقدا به اصالحات ادما قلمرویی اردهاناد ایان درحاالی
است اه در ایران سیاست مشخص و اعال شدهای در زمینۀ اندازه تقسایمات سیاسای فضاا از
بعد قلمرویی (ادما یا تجزیه) وجود ندارد و آثار تغییرات قلمرویی چندان ماورد توجاه قارار
ن رفته است ازآنجااه مدف این پژومش ،بررسی تقسیمات سیاسای فضاا از بعاد اصاالحات
قلمرویی در سط محلی است در ادامه باتوجهبه ضرورت موضوع پژومش ،مباحاث نظاری و
تجربی سیاستمای ادما و تجزیه قلمرویی بررسی میشود

 .2سیاستهای ادغام و تجزیه قلمرویی
نظریه اصالح ،3سودمندترین مباحث را درجهت ادما قلمروما فرامم میآورد ایان مباحاث را
میتوان تحت موارد زیر خالصه ارد:
 در بسیاری از خدمات محلی ،صرفهجوییمای حاص از مقیا  2در حکومتمای محلیبزر تر وجود دارد بنابراین حداق مزینه خادماترساانی در صاورت بازر ترباودن مقادار
خدمات تولیدشده امتر میشود ()Swianiewicz, 2002: 28
 حکومتمای محلی بزر  ،عملکردمای بیشتری را ایجاد میانناد ااه منجار باه تمایاعمومی بیشتر و مشارات در سیاستمای محلی میشود
1. reform theory
2. economy of scale
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 یکوارچ ی قلمرو ،فضای بیشتری را برای گروهمای ذینفع اه جامعهای متکثر 3را نشاانمیدمند ،فرامم میآورد در این فرضیه ،گاروهماای ذینفاع و ممچناین سیساتمماای حزبای
بهصورت تجلی مثبت جامعهای چندگانه مشامده میشوند بهطوری اه در اجتماعاات بازر ،
جلوگیری از دادن شغ و امتیازات به خویشاوندان یا سایر شاک ماای زدوبنادماای سیاسای

2

سادهتر است ((Swianiewicz, 2010: 186

 -سازمان قلمرویی با دولتمای بزر

محلی ،منجر به نابرابری درآمد امتار میاان شاهرما

میشود )(Hellsing, Erika: 2013

 -در حکومتمای محلی بزرگتر ،احتمال بیشتری برای وجود ی

جامعه مدنی قوی وجود

دارد در اجتماعات بازر  ،شاانس بیشاتری وجاود دارد ااه شابکه انباومی از ساازمانماای
داوطلبانه 1ایجاد شود )(Hellsing, Erika: 2013

 حکومتمای محلی بزر تر پیشرفت توسعه اقتصادی محلی را امکانپاذیر مایساازند؛زیرا مقیا

بزر تر ،برنامهریزی پیچیاده و منساجم را امکاانپاذیر مایساازد و تاثمین ماالی

پروژهمای سرمایهگذاری بزر

و پرمزینه را تسهی میاند اه این دو بارای پیشارفت توساعه

اقتصادی ضروری است )(Swianiewicz, 2010: 188

 -حکومتمای محلی اوچ

مزینهمایی را در خصو

میانند (سواری رای ان -افرادی اه از خدمات ی

اضافه جمعیات سرریزشاده 4تولیاد

شهرداری استفاده میانند؛ اما در جاای دی ار

زندگی میانند و مالیات میپردازند) بسیاری از شهرمای بازر و حوماهماای اطاراف آنهاا ااه
حکومتمای محلی مجزا دارند ،مثال خوبی از این پدیده به شمار میروند )(Blazek, 2008: 28

در مقاب طرفداران تجزیه قلمرویی نیز اساتداللماای قدرتمنادی را در دفااع از حاوزهماای
قلمرویی محلی اوچ

بیان میانند اه مهمترین آنها را میتوان در موارد زیر خالصه ارد:

 ارتباط بین اعضای شورا و شهروندان بسیار نزدی تر است و سیاستمداران در واحادمایاوچ

در برابر اجتماع محلی ،پاسخ ویی بیشتری دارند ).(Swianiewicz, 2010: 192

1. Pluralist
2. Political clienteles
3. Voluntary Organizations
4. Spillovers Population
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 در اجتماعات اوچاه رأی ی

محر مای بیشتری برای مشارات شهروندان وجود دارد؛ چراااه

فرد ارزش بیشتری دارد )(Denters, 2008: 76

 -اجتماعات محلی اوچ

یکدستتر مستند و اجرای سیاستمایی ااه تماایالت بخاش

بزرگی از شهروندان را برآورده میسازد ،بسیار سادهتر است
 -از نظر طرفداران نظریه تجزیه قلمروما ،موضوع صرفهجویی حاص از مقیاا

و ااارایی

اقتصادی 3نامربوط است؛ چرا اه امکان جداسازی مسئولیت خدمات از خادماترساانی حقیقای
وجود دارد اممیت صرفهجویی حاص از مقیا

در بسیاری از خدمات روشن است ،باهطاوری

اه بسیاری از خدمات به بخش خصوصی واگذار میشود ).(Ivan Kopric, 2016: 176

 تجزیه از رقابت میان حکومتمای محلی در جذب سرمایه برای مکانمایی اه بهرهوریدر آنها بیشترین میزان را دارد ،حمایت میاند )(Ivan Kopri, 2016: 177

 شهروندان از عملکرد 2شهرداریما در دولت محلی اوچ تر نسبت به دولتمای محلیبزر تر ،راضیتر مستند )(Abdulai Kuyini, 2015: 66-69

در جمعبندی استداللمای طرفداران این دو گروه بهطور خالصه مایتاوان گفات ،ادماا
قلمرویی ،معموالً ااارایی اقتصاادی ،صارفهماای اقتصااد مقیاا

و ررفیات بااالی عملکارد

دولتمای محلی را ترویج میاناد در مقابا  ،تجزیاه قلمرویای نیاز از دمواراسای محلای و
مشارات شهروندان دفاع میاند
 .3مباحث تجربی سیاستهای ادغام و تجزیه قلمرویی
بررسی تجارب برخی اشورمای اروپایی در خصو

سیاستماای مادنظر در دو بخاش

درخور بحث است اه در زیر به برخی از مهمترین این تجارب پرداخته میشود:
 .1-3رابطه بین اندازه دولتهای محلی و دموکراسی محلی 3و مشارکت
 بررسی صورتگرفته در دانمار نشان میدمد اه اعتماد به دولتمای محلای در شاهرمایبزر

امتر است و نقطه بهینه احتماالً در جایی بین جمعیت  35و  20مازار شاهروند خواماد

بود )(Mourtizen, 2012
1. Economic efficiency
2. Function
3. Local Democracy
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 بررسیما در سه اشور ،دانمار  ،نروژ و ان لستان نیز نشان مایدماد ااه اعتمااد باهسیاستمداران محلی بهطور چشم یری در دولت محلی بزر تار ،امتار اسات (Denters,
(2008

 مطالعات انجا شده پس از ادما قلمروما در اشور ساوئد نشاان مایدماد ،باهشادتزندگی سیاسی و گرایش شهروندان به مسائ مربوط به سیاست محلی افزایش یافتاه اسات
در مقاب  ،آشنایی شخصی و فردی بین شهروندان و سیاستمداران محلی اامش یافته است
)(Popescu, 2014

 .2-3رابطه بین اندازه دولتهای محلی و کارایی و اثربخشی
 -نتایج بررسی شورای اروپا در خصو

1

بسیاری از اشورما نشان میدمد ااه در تعادادی از

آنها (ایتالیا ،نروژ ،دانمار ) جمعیت  5مزار نفری ،اندازه حداق برای ی

دولت اارآمد محلی

است )(Council of European, 2008

 مطالعات تجزیهوتحلی سی شهرداری ملند با امتر از  10مزار شهروند ،نشان مایدمناداه میچ شوامدی وجود ندارد اه شهرداریمای بزر تر حتمااً در دساتیابی باه اماداف خاود
موف تر مستند )(Erik, 2013

 -تحقیقات صورتگرفته در ااثر اشورمای اروپایی (بهخصو

اروپای مربی ،شامالی و

جنوبی) نشان میدمد اه رابطه مثبت بین اندازه حکومتماای محلای (شاهرداریماا) و ساهم
مزینهمای شهرداری در تولید ناخالص داخلی ) (GDPوجود دارد در اشورمایی ااه سیساتم
جغرافیایی آنها ادما شده است ،دارای عملکردمای بیشتری مستند بهبیان سادهتر ،اشورماایی
اه از حکومت محلی (شهرداری) اوچ تر برخوردارند؛ در تولید ناخالص داخلی سهم ساهم
امی دارند و اشورمایی با اندازه بزر تر حکومتمای محلی ،ساهم نسابتاً زیاادی در تولیاد
ناخالص داخلی دارند ) (Dexia, 2011: 187شک  ،3عملکرد مختلف اشورمای اروپایی را
نشان میدمد.

1. Efficiency and effectiveness
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میانگین اندازه جمعیت شهرداریها

 - Aاتریش B - ،بلژی D ،

 آلماااان - DK ،دانماااار ،  ESPاسوانیا - F ،فرانساه، - FINفنالند - GR ،یونان،
 - Iایتالیا - NL ،ملنادP - ،

پرتغال – S ،سوئد
سهم شهرداری از تولید ناخالص داخلی به درصد()GDP

شکل  .1عملکرد کشورهای اروپایی درتولید ناخالص داخلی ()Dexia, 2011: 187

در جمعبندی مباحث نظری و تجربی سیاستمای مد نظر میتوان گفت ،اگرچه بسیاری از
یافتهمای تجربی ،استداللمای نظری ارائهشده در بخشمای قبلی را تثیید میانند؛ اماا تفااوت
شایان توجهی در رویکردمای نظری و یافتهمای تجربی در برخی اشورما وجود دارد اه ایان
امر نیز تاحدودی با سنت ،قوانین ومقررات ،مدیریت سیاسی 3و ساختار حکومات مار اشاور
توجیهپذیر است نکته مهم و درخور توجه در مباحث سیاستمای ادما و تجزیه قلمروما این
است اه در وضع موجود ،روند و چشمانداز ااثر اشورمای اروپایی باهسامت اادا سیاسات
قلمرویی گرایش بیشتری دارد ،ادما یا تجزیاه؟ بارای پاساخدادن باه ایان ساؤال ،باتوجاهباه
بررسیمای انجا شده در ااثر اشورمای اروپایی ،میتاوان گفات ااه باهرمام شاک گیاری و
بهرهبرداری از نهادمای بین شهری بهعنوان ابزاری برای ممکاری بین شهرداریما و سازمانماا
منوز مم ،روند الی اصالحات به سوی ایجاد قلمرو جمعیتی با شهرداریمای بزر
ی

استراتژی برای دستیابی به اارایی عملی باالتر با حفظ مشروعیت دمکراتی

باهعناوان

است صحت

این موضوع را میتوان در جدول  2مشامده ارد

1. Political management
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جدول .2اصالحات قلمرویی شهرداریها در کشورهای اروپایی در بازه 2554-2514
کشور

سال

تعداد شهرداریها
قبل اصالحات

بعد اصالحات

لتوانی

200۱

522

33۱

لوازامبور

2033

331

301

ایرلند

2034

334

13

آلبانی

2035

111

13

اتریش -استوریا

2035

542

281

ارمنستان

در حال انجا

۱34

 505تا ژوئن 2031

استونی

در حال انجا

221

 81تا ژوئن 2031

نروژ

در حال انجا

411

 154تا تابستان 2031

اوارین

در حال انجا

33315

 ۱113تا بهار 2031

یونان

2032

3014

125

ان لستان

مستمر

188

151

فنالند

مستمر

435

133

آلمانMecklenburg -

مستمر

841

155

آلمانSachsen -

مستمر

4۱5

410

آلمانSachsen- Anhalt -

مستمر

3024

235

آلمانThuringen -

مستمر

۱12

84۱

ملند

مستمر

441

188

2031 -200۱

81

51

مستمر

۱1

81

سوئیسNeuchatel -

2031 -200۱

12

11

سوئیسSolothurn -

مستمر

325

30۱

سوئیسSt Gallen -

مستمر

88

11

سوئیسJura -
سوئیسLuzern -

منبع(Swianiewicz, 2017: 2) :
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ج .بررسی سیاست اصالحات قلمروهای مدیریتی ایران
 .1سازمان و ساختار تراکمزدایی

1

ایران ،اشور یکوارچهای است؛ به این معنی اه قدرت سیاسی اشور در ی

مراز خانه گرفتاه

است و قوای حاام این قدرت را از مراز اشور اعمال مینماید اصا  51قاانون اساسای ،در
خصااو

قااوای حاااام و چ ااون ی اعمااال آن ،و اص ا نهاام مبناای باار تمامیاات ارضاای و

تجزیهناپذیربودن اشور از اصول مهم در این زمینه است اص ی صد قانون اساسای نیاز ااه
مقرر میاند ،سلسلهمراتب شورامای اسالمی و نظارت بر آنها باید با رعایات اصاول وحادت
ملی و تمامیت ارضی و تابعیت حکومت مرازی باشد ،مؤید این موضوع است
عالوه برآن ،باتوجهبه اص  10قانون اساسی مبنی بر "اعمال قوه مجریه جز در اموری ااه
در این قانون مستقیماً برعهدۀ رمبری گذارده شده است از طری رئیسجمهاور و وزرا اسات"
اص تمراز اداری و تشکیالتی بر اشور حاام است؛ دولت دارای شخصیت حقاوقی واحادی
است و قدرت سیاسی را به انحصار اعمال می اناد نتیجاه منطقای ایان اصا  ،بنیاان مراازی
واحدی است اه اداره امور سیاسی اشور در تما سطوح در آن طراحی ،برنامهریزی و امار باه
اجرا میشود سطوح عد تراام در ایران منطب بر محدوده تقسایمات اشاوری اسات ااه باه
موجب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات اشوری مصوب  3112و اصالحات بعدی آن تعیین
شده است گفتنی است در من ا تصویب این قانون ،قرار بود سه شاخص جمعیت ،وسعت و
تراام برای تقسیمات اشور به سطوح پایینتر مال عم قرار گیرد؛ اما در عم تنها شااخص
جمعیت با مالحظات سیاسی مال عم قرار گرفت (احمدیپور و رامنما)3188 ،
در واقع ،تقسیمات محلی در ایاران بار مبناای اصا تمرااز صاورت گرفتاه و اشاور باه
واحدمای اداری سیاسی زیرنظر دولت تقسیم شده اسات از طرفای مرگوناه ابتکاار عما در
خصو

عد تراام در ایران با وزارت اشور است و مارد مایچ نقشای چاه مساتقیم و چاه

میرمستقیم توسط نمایندگان شورامای اسالمی در نصاب و تعیاین نمایناده دولات مراازی در
مح ندارند ،در نتیجه این موارد میتواند حاای از تمراز در اداره عمومی تلقی شود براساا
1. Deconcentration
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ماده  32قانون تقسیمات اشوری اه مقرر میدارد مری
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از ساطوح تقسایمات اشاوری تاابع

سطوح باالتر است اص سلسلهمراتب اداری میان واحدمای تقسیمات اشاوری حااام اسات،
درنتیجه به تبع ایان موضاوع ،واحادمای ساطوح پاایینتار از شخصایت حقاوقی و اساتقالل
برخوردار نیستند با این تفاصی در ایران تقسیمات اشوری باه سلسالهمراتاب میاان درجاات
مختلف قلمرویی اامش پیدا ارده است ،به این معنی اه قلمرو سرزمینی باه موضاوعی بارای
تقسیم اشور به قطعات اوچ تر باتوجهبه معیار امی میزان جمعیت (با مالحظاات سیاسای)
تبدی شده است ،بدون اینکه شاخصمایی مانند موقعیات طبیعای ،مناابع ،وساعت ،وضاعیت
فرمن ی و قومی و مانند آنها مورد توجه قرار گیرد

 .2سازمان و ساختار تمرکززدایی

1

ممانند بسیاری از اشورما ،در ایران نیز شوراما و شهرداریما سااختار و ساازمان عاد تمرااز را
تشکی میدمند در این خصو

اص مفتم قانون اساسی ،مقرر میدارد ،شوراما بهعنوان رانی از

اراان اداره امور در جمهوری اسالمی ایران مستند ممین قانون اشاره میاند اه برای پیشبرد سریع
برنامهما ،از طری ممکاری مرد شورایی به نا ده ،بخش ،شهر ،شهرستان و استان تشکی میشود
افزون بر قانون اساسی ،ماده  2قانون اصالح قانون تشکیالت ،ورایف و انتخابات شورامای اسالمی
اشور و انتخاب شهرداران مصوب  3115و اصالحی بعدی آن مقرر میاناد مقصاود از شاورامای
اسالمی؛ شورامای روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان ،استان و شورای عالی استانماست اه این شوراما
به اضافه شورایاریما ،ساختار عد تمراز در ایران را تشکی میدمند
با بررسی ساختار و شیوه نظا شورایی ایران مشامده میشود اه شورامای اساالمی ایاران نیاز
بهصورت سلسلهمراتبی و از باال به پایین اتفاق میافتد و شیوه اداره امور بهصورت متمرااز تنظایم
شده است برای مثال ،شورای عالی استانما در ایران اه از نمایندگان منتخب شاورای اساتانماای
سراسر اشور تشکی میشود و در باالترین مرتبه نظا شورایی قرار دارد ،بهطاور مساتقیم توساط
مرد انتخاب نشدهاند ممچنین ،در ساختار و شیوه نظاا شاورایی ایاران ،فقادان بخاش اجرایای
متناسب با برخی از سطوح شوراما ،به اامش اثربخشی و نااارآمدی آنها منجر شده است
1. Decentralization
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جدول .3بخشهای انتخابی و اجرایی مدیریت محلی در ایران
بخش اجرایی

بخش انتخابی عالی استان
شورای عالی استان

؟

شورای اسالمی استان

؟

شورای اسالمی شهرستان

؟

شورای اسالمی بخش

؟

شورای اسالمی شهر

شهرداری

شورای اسالمی روستا

دمیاری

 .3روند اصالحات قلمرویی
اصالحات قلمرویی در ایران بر مبنای قانون تقسیمات اشوری مصوب  3112و قانون تثسایس
دمیاریما مصوب  3111صورت گرفته اه این قوانین نیز بهنوبه خود منجر به تجزیه قلمروماا
(افزایش قلمرومای مدیریتی و حکومتی) شده است با ن امی به روند تحوالت صورتگرفتاه
در خصو

معیار مال عم قانون تقسیمات اشوری در فرایند تبادی منااط روساتایی باه

شهری و بهطور الی مال عم جمعیتی برای تثسایس شاهرداریماا ،مشاامده مایشاود ااه
تغییرات ایجادشده از شروع تثسیس این قانون تا مماانون با فرازونشایب زیاادی مماراه باوده
است و در دمهمای اخیر ال وی نظا سکونت امی در ایاران را باهشادت تغییار داده اسات در
جدولمای  4و  ،5میتوان روند تحوالت قبا و بعاد از تصاویب قاانون تقسایمات اشاوری
3112را مشامده ارد
جدول .4روند تغییرات معیارهای تبدیل مناطق روستایی به شهر
معیار تبدی و ارتقای روستا به شهر

دوره
تا سال 1334

فاقد مال خا

 1344تا 1334

 5000نفر جمعیت

 1342تا 1344

 5000نفر  +تمامی مرااز شهرستانما

 1341تا 1342

 30000نفر  +وجود شهرداری

 1349تا 1341

 4000و  1000نفر  +روستامای مراز بخش

 1349تا کنون

 1500نفر  +مراز بخش  +روستامای واجد شرایط

منبع :روزنامه رسمی ایران ،مصوبات قانون تقسیمات اشوری  3112و اصالحیهمای بعدی
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جدول .4اندازههای مختلف جمعیتی کمتراز  4هزار نفر در سه دوره آخر سرشماری
1344
اندازه جمعیت

1394

1344

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

 4555تا  2455نفر

11

30/04

381

38/1

21۱

3۱/22

 2455تا  1555نفر

23

1/4

301

30/5

311

33/1

کمتراز  1555نفر

5

0/83

13

13/1

15

2/3۱

جمع

88

34/1

124

13/۱

430

22/5

منبع :آمار و اطالعات تا سال  3185از زن نه شهرای و ز سال  3185تا  31۱5از مراز آمار ایران و سازمان شهرداریما و دمیاریما

از میان  3245شهر موجود ایران حدود ی

سو ( 430شهر) جمعیت امتراز پنج مزار نفر

دارند اه این موضوع نشان از تثثیر قانون تقسیمات اشوری در تجزیه قلمروما دارد به موازات
افزیش تعداد شهرما و شهرداریمای اوچ  ،تعداد روستامای دارای دمیاری نیاز باا تثسایس
قانون دمیاریما  3111با رشد بسیار چشم یری ممراه بوده است اه ایان روناد روباهافازایش
دمیاریما را میتوان در جداول  1و  1مشامده ارد
جدول  .4روند تحوالت تأسیس دهیاریها
سال

تا سال 43

1344

1395

1394

تعداد

34580

3۱0۱2

25884

12۱54

منبع :سازمان شهرداریما و دمیاریمای اشور31۱5 ،

جدول  .4دهیاریهای کشور براساس طبقات جمعیتی
بعد جمعیتی (نفر)

توضیحات

تعداد

درصد

+15555

58

0/35

15555-4455

13

0/38

این آمار تا سال  1394است

4455-4555

3۱1

0/5۱

جمعیت زیر پوشش دهیاریها:

4555-4455

33۱

0/11

25/435/424

4455-4555

313

0/48

میانگین جمعیت روستاهای دارای

4555-3455

223

0/11

دهیاری429 :

3455-3555

104

0/۱2
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3555-2455

111

2/02

2455-2555

3038

1/08

2555-1455

3521

4/13

1455-1555

1210

۱/۱2

1555-445

1110

30/3۱

445-455

41۱0

31/12

455-445

1121

30/0۱

445-455

1۱23

33/8۱

پایینتر از 455

30154

13/43

جمع کل

12۱54

300

منبع :سازمان شهرداری و دمیاریمای اشور31۱5 ،

بنابراین ،با در نظر داشتن بحثمایی اه در خصو

آماار و روناد تحاوالت حاوزهماای

قلمرویی گفته شد ،توجه به این موضوع حائز اممیت است اه بسیاری از اشورما ،در سیاست
اصالحات حوزهمای قلمرویی خود بهصورت برنامهریزیشاده و باا اماداف مشخصای عما
اردهاند ،بهطوریاه در این میان ،برخی از اشورمای اروپایی (ااثریت) بهسمت سیاست ادما
قلمرویی و برخی اشورما نیز سیاست تجزیه قلمرویی را مال عم خود قرار دادهاند جدول
 8نشان میدمد اه اشورمایی اه از قلمرو مدیریت محلی بزرگی تشکی شدهاناد ،دسات باه
اصالحات ادما قلمرویی زدهاند و در مقاب اشاورماایی ااه از قلمروماای مادیریت محلای
اوچ تری تشکی شدهاند ،اصالحات تجزیه قلمرویی را مال

عم خاود قارار دادهاناد در

اشور ایران ،این سیاستما تاانون بهصورت دقی مورد توجه و استناد قانونگذاران و مجریان
قرار ن رفته است ممچنین ،دقیقاً مشخص نیست اه اشور ایران با چه مدف بهسمت سیاست
تجزیه قلمرویی پیش رفته است شاید بتوان تا حدودی دالی این موضوع را اینگونه ذار ارد
اه اصالحات تجزیه قلمروما به واحدمای اوچ تر بر مبناای قاانون تقسایمات اشاوری در
ایران بهمنظور مالحظات سیاسی انجا گرفته است و مدف اصلی آن فقط اجارای ساریعتار و
بهتر برنامهمای حکومت مرازی است بهطوریاه ایجاد ،انحالل ،انضما  ،تفاوی

و محادوده

اختیارات قلمرومای سطوح محلی با حکومت مرازی بوده است و آنها (سطوح محلای) دارای
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اختیااار مسااتق نیسااتند (اعظماای و دبیااری )311 :31۱0،ممااان طااور اااه در بحااث ساااختار
تراامزدایی در ایران نیز اشاره شد ،طب قانون تعاریف و ضوابط تقسایمات اشاوری ،عناصار
تقسیمات اشوری :دمستان تابع بخش ،شهر و بخش تابع شهرستان ،شهرساتان تاابع اساتان و
استان تابع تشکیالت مرازی اسات در واقاع قالاب تقسایمات اشاوری بعاد از شاک گیاری
حکومت متمراز ،ابزاری در دست حکومت برای اعمال قدرت و انترل مستقیم سرزمین باوده
است به ممین دلی افزایش تعداد واحدمای تقسیمات اشوری و تمراززدایی بهدلی نداشاتن
اختیارات و اقتدار تصمیمگیری حوزهمای مدیریت محلی (شوراما و شهرداریما) نهتنها باعث
اامش تمراز حکومت نشده؛ بلکه بر میزان تمراز اداری -سیاسی حکومت افزوده است
جدول  .4میانگین اندازه جمعیت قلمروهای مدیریت محلی در ایران و کشورهای اروپایی

اشور

دولتمای محلی

میان ین جمعیت در

(متر مربع

میان ین مساحت

اشور

دولتمای محلی

میان ین جمعیت در

(متر مربع

میان ین مساحت

3

ان لستان*

348330

518

34

مقدونیه

35800

81

2

سوئد

131۱0

35۱5

35

اسلوونی

۱110

۱1

1

دانمار

51040

145

31

آلبانی

30000

81

4

ملند

11280

1۱

31

فنالند

35215

۱12

5

بلژی

31۱۱0

52

38

رومانی

1110

15

1

سوئیس

2۱143

Na

3۱

ارواسی

8800

304

1

اتریش

1315

2030

20

استونی

5131

318

8

لهستان

35513

315

23

لتونی

3۱025

518

۱

فرانسه*

3515

31

22

مجارستان

1242

2۱

30

ایتالیا

1305

11

21

اسلواای

3810

31

33

نروژ

۱000

10

24

جمهوری چ

315۱

31

32

اسوانیا

5120

2۱

25

لیتوانی

55040

3080

31

آلمان

1115

20۱

21

 21اشور اتحادیه اروپا

5510

4۱

28

ایران*

2/081

-

Dexia, (2011), Swianiewicz, P, 2010, 2017, World Bank, 2009
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بنابراین شک حکومت (بسیط و متمراز) در دوران معاصر مهمترین عام شاک دمناده و
تثثیرگذار بر ال وی بهاارگیری سیاست تقسیم قلمروما به واحدمای اوچ تر بر مبنای قاانون
تقسیمات اشوری بوده است (نمودار )1آنچه مسلم است ،اینکاه اجارای ایان سیاسات مابهم
(تقسیم و تجزیه اشور به حوزهمای قلمرویی اوچ ) ،باعث بهوجودآوردن مشکالت زیاادی
شده است اه در ادامه بحث به پیامدمای آن پرداخته میشود

نمودار  .3رابطه متقابل بین تمرکز حکومت ،نظام تقسیمات کشوری و افزایش تمرکز سیاسی -اداری در ایران

د .پیامدهای اصالحات قلمرویی در ایران
پیامدمای ناشی از تجزیه قلمروما در ایران در سه بخش اصلی ،شام پیامدمای تفرق سیاسای
وعملکردی ،پیامدمای ساختاری و قانونی و پیامدمای اقتصادی شناسایی و مورد بررسای قارار
گرفته است

 .1پیامدهای تفرق سیاسی و عملکردی
تفرق سیاسی به معنی وجود تعداد زیادی از قلمرومای حکومتی(استانداری ،فرمانداری و ) و
مدیریتی (شهرداریما ودمیاریما) درون حوزهمای قلمرویی ،حاای از این است اه مر قلمرو
حکومتی یا مدیریت محلی دارای ح  ،اختیار و صالحیت ارهارنظر در بخشی از قلمرو منطقاه
یا مر شهراست و میچ مرجع حکومتی واحدی برای تصمیمگیری و عم در گستره ا منطقاه
وجود ندارد (آخوندی و بر پور و ممکاران )8 :3181 ،منظور از تفرق عملکردی نیز ،وجاود
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سازمانما و نهادمای متعدد و ناممامنگ در مدیریت شهری است اه بدون مماامن ی و یاا باا
امترین ممامن ی مشغول سیاستگذاری ،برناماهریازی و ارائاه خادمات و تاثمین تساهیالت
شهری مختلف در حوزهمای قلمرویای مساتند (آخونادی ،بار پاور و ممکااران)1 :3185 ،
بنابراین بهاارگیری سیاست اصالحات قلمرویی ایران بر مبنای تقسیمات اشاوری و تجزیاه و
تقسیم حوزهمای قلمرویی به واحادمای اوچا تار ،منجار باه پیامادماای تفارق سیاسای و
عملکردی توأ با مم شده است
عالوه بر تفرق سیاسی و عملکردی در االنشهرمای ایاران ،بیشاترین تفارق را مایتاوان در
واحدمای مدیریت محلی (شهرداریمای اوچ

و دمیاریما) یافت اه موضوع اصالی پاژومش

حاضر است در واقع آنچه تثسیس دمیاریما را بیش از پیش باه افازایش تفارق سیاسای مارتبط
میسازد ،تبصره ی

ماده سه قانون"تعاریف محدوده و حاریم شاهر ،روساتا و شاهر و نحاوه

تعیین آنها (مصوب  )3184است اه بر اسا

آن شهرداریمای مجاور دمیااری حا دخالات در

ساختوساز و سایر امور را ندارند بهعبارت دی ر مری

از دمیاریمای موجود بهطاور مساتق

درباره توسعه محدوده و حریم روستا تصمیمگیری خوامند ارد (بر پاور و اسادی)8۱ :3185 ،
عالوه بر این تعداد قلمرومای حکومتی و مدیریتی و روند روزافزون افزایش آنها باتوجهباه ملباه
نظا متمراز و بخشی برنامهریزی اشور اه در آن مری

از وزارتخانهما و سازمانمای دولتای در

سطوح استان ،شهرستان ،بخش و شهر نیز شعبهماا و ااارگزارانی دارناد ااه تاابع سیاساتماای
وزارتخانه یا سازمان مرازی مستند نوعی دوگان ی بین مادیریت قلمروماای سیاسای (مسائوالن
تقسیمات اشوری) در مقاب وزیران و رؤساای ساازمان مراازی ،اساتانی و شهرساتانی (ادارات
بخشی) به وجود آورده است اه به تفرق سیاسی ابعاد وسیعتری میبخشد و موجاب اخاالل در
تصمیمگیری یکوارچه منطقهای میشود (آخوندی و بر پور)33 :3181 ،

 .2پیامدهای ساختاری و قانونی
در حال حاضر وضعیت موجود تقسیمات اشوری ایران از لحاا سااختاری دچاار مشاکالت
عدیده ای است اه از مهمترین آنها به عد انسجا  ،میرعقالنیبودن و تعدد و تنوع بیش از حد
حوزهمای قلمرویی مربوط میشود تقسایمات اشاوری در ایاران از انساجا الز برخاوردار
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نیست اداره شایسته ،نیازمند انسجا و ممامن ی میان تما اجازا و ارااان آن اسات در واقاع
برای طرحریزی نظا اداری بر پایه واحدمای مرچند اوچ  ،باید زنجیرهای از اجزا و اراان با
یکدی ر ممامنگ باشند و در راستای ی

نقطه واحد ااه مادف آن مجموعاه اسات ،حراات

انند مسلماً مرچه ابعاد مجموعه مد نظر بزر تر و وسیعتر باشد ،انسجا  ،ممآرایی و ارتبااط
میان این اجزا ضرورت نظری و عملی بیشاتر مای یاباد ،اگرچاه تحقا ایان امار در عما باا
دشواریمای فراوان روبرو باشد (جاللی )48 :3188 ،به نظر میرسد ااه من اا طارحریازی
تقسیمات اشوری در ایران ،میچگونه دمدمه انسجا و ممامن ی وجود نداشته است
از لحا پیامدمای قانونی نیز مای تاوان باه نباودن رابطاه الز میاان واحادمای تقسایمات
اشوری مربوط به عد تراام ،با واحدمای تقسیمات اشوری مربوط به عد تمراز اشاره ارد
یکی از مسائ مهم مطرح در حقوق اداری در قسمت ساختار سرزمینی دولات ،مسائله ارتبااط
قدرت مرازی و اجزای آن با واحادمای محلای (نهادماای عاد تمرااز ) اسات در حقاوق
موضوعه ایران و در قوانین مرتبط با تمراز و عد تمراز در مایچجاا دربااره چناین رابطاهای
بهدرستی تبیینی انجا نشده است در قوانین مربوط باه تقسایمات اشاوری و نیاز در قاوانین
مربوط به شورامای اسالمی محلی از این وضعیت سخنی بهصراحت بیان نشده است (عباسای،
)300 :318۱

 .3پیامدهای اقتصادی
تعداد بیش از حد واحادمای قلمرویای عاالوه بار باهوجاودآوردن پیامادمای تفارق سیاسای
وعملکردی و پیامدمای ساختاری وقانونی ،موجب افزایش مزینهما و نااارایی اقتصادی بهویژه
در شرایط نامطلوب اقتصادی میشاود ااثار اشاورمای اروپاایی ازجملاه ان لساتان ،ساوئد،
دانمار

و  ،مدف اصلی خود از اصالحات ادما قلمروما را اامش مزینه و افزایش ااارایی

اقتصادی اعال اردهاند ) (Swianiewicz, 2017: 5درباره این موضوع میتوان به فقدان توان
فنی و انسانی و اندازه نامناسب ااثر سطوح قلمرومای مدیریتی بهویژه دمیاریماا بارای ارائاه
خدمات و نبود نیروی متخصص مهندسی برای پوشاش سااختوسااز روساتایی اشااره اارد
(آخوندی و طامرخانی)3 :318۱ ،
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ه .مناسبترین سیاست در حوزه قلمروهای مدیریتی ایران
برای تکمی بررسیما و تحلی مای اسنادی و ارائه پیشنهادات در خصو

اینکه ادا یا

از

دو سیاست مدنظر (ادما یا تجزیه قلمرویی) باتوجهبه وضع مدیریتی ایران مایتواناد مناساب
باشد ،از طری انجا مصاحبهمای نیمهساختاریافته از دیدگاه مدیران و صااحبنظاران (اساامی
مصاحبهشوندگان در جدول  30آمده است) مورد بررسی قرار گرفت برای این ااار ،دادهماای
متنی و مصاحبهای گردآوریشده از  13مصاحبهشونده بهصورت سطربهساطر بارای اساتخرا
مفامیم اولیه ادگذاری باز شدند تا درنهایت مفامیم به دست آماده بارای مار ساؤال در قالاب
مجموعهای از مقوالت محوری مقولهبندی شوند نتایج ادگذاری و تحلی محتوا در جادول ۱
قاب مشامده است ممان طور اه در جدول دیاده مایشاود ،مایتاوان یافتاهماای حاصا از
پرسشمای مصاحبه را در قالب سه محور عمده برشمرد اه در ادامه تشری میشود
جدول  .9مفاهیم و مقوالت استخراجشده به تفکیک پرسشهای پرسشنامه

ردیف

حوزه مورد بررسی

3

نظرات در خصو

2

پیشنهادات برای اامش معایب سیاست تجزیه قلمروما

تعداد مفاهیم

تعداد مقوالت

استخراج شده

استخراج شده

55

22

2۱

31

4۱

24
32
13

سیاست تجزیه قلمروما
سیاست ادما قلمروما

1

نظرات در خصو

4

پیشنهادات برای اامش معایب سیاست ادما قلمروما

25

5

مناسبترین سیاست قلمرویی در ایران

13

جدول  .15مشخصات عمومی مصاحبهشوندگان
ردیف

سمت

تخصص

مرتبه علمی

3

میئتعلمی دانش اه تهران

مدیریت شهری

دانشیار

2

میئتعلمی دانش اه تهران

مدیریت شهری

استادیار

1

میئتعلمی دانش اه تهران

برنامهریزی منطقهای

استاد

4

میئتعلمی دانش اه تهران

جغرافیای سیاسی

دانشیار

5

میئتعلمی دانش اه تهران

جغرافیای سیاسی

دانشیار
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ردیف

سمت

مرتبه علمی

تخصص

1

میئتعلمی دانش اه تهران

جغرافیای سیاسی

استادیار

1

میئتعلمی دانش اه تهران

جغرافیای سیاسی

استادیار

8

میئتعلمی دانش اه تهران

جغرافیا و برنامهریزی شهری

استادیار

۱

میئتعلمی دانش اه شهید بهشتی

حقوق

استادیار

30

میئتعلمی دانش اه عالمه طباطبایی

مدیریت شهری

دانشیار

33

میئتعلمی دانش اه تهران

مطالعات توسعه اجتماعی

دانشیار

32

معاونت امو شهرداریمای اشور

-

داتری

31

معاونت امور دمیاریمای اشور

جغرافیا و برنامهریزی روستایی

داتری

34

مدیر برنامهریزی و توسعه مدیریت شهری شهرداریما

شهرسازی

داتری

عمران

اارشناسیارشد
داتری

برنامهریزی و توسعه مدیریت شهری

35

اارشنا

31

مدیر ا مدیریت توسعه روستایی دمیاریما

جغرافیا و برنامهریزی روستایی

31

شهردار منطقه  1تهران

مدیریت شهری

اارشناسیارشد

38

شهردار منطقه  30تهران

برنامهریزی شهری

اارشناسیارشد

3۱

شهرداری منطقه  35تهران

برنامهریزی شهری

اارشناسیارشد

20

شهرداری منطقه 22

شهرسازی

داتری

23

شهردار منطقه  2تبریز

برنامهریزی شهری

اارشناسیارشد

22

شهردار منطقه  1تبریز

جغرافیا و برنامهریزی شهری

داتری

21

شهردار شهر مرامه

اقتصاد

اارشناسیارشد

24

شهردار شهر بناب

شهرسازی

اارشناسیارشد

GIS

اارشناسیارشد
-

ارشد فرمانداری بناب

25

اارشنا

21

بخشدار مرازی مرامه

-

21

بخشدار مرازی بناب

-

28

اعضای شورای اسالمی مرامه

حقوق

اارشناسی

2۱

اعضای شورای اسالمی بناب

علو سیاسی

اارشناسیارشد

10

اعضای شورای اسالمی بناب

حقوق

اارشناسیارشد

از مجموع  13مصاحبهشونده  ۱نفر را استادان دانش اه و بقیه را مدیران اجرایای (شاام 5
نفاار ماادیران اجرایاای سااازمان شااهرداریمااا و دمیاااریمااای اشااور 8 ،نفاار شااهرداران3 ،
نفراارشنا ارشد فرمانداری 2 ،نفر بخشدار و  1نفر اعضای شورای اساالمی) در برمایگیارد
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شااایان ذااار اساات ،دالی ا انتخاااب  4شااهردار از تهااران و  2شااهردار از تبریااز از مجمااوع
شهرداریمای دو شهر ،بهدلی تخصص آنها در شهرسازی ،برنامهریازی شاهری و منطقاهای و
مدیریت شهری بوده است

 .1سیاست تجزیه قلمروها
باتوجهبه پاسخمای مصاحبهشوندگان میتوان سیاست تجزیه قلمروما را اینگونه تحلیا اارد
اه این سیاست از ی

طرف منجر به پیامدمایی چون تفرق مدیریتی و عملکردی بادون مایچ

سازواار ممامنگاننده ،اندسازی تصمیمگیریما ،افزایش مزیناهماا و نااارآمادی اقتصاادی،
نابرابری فضایی و ناسازگاری با سیاستماای آماایش سارزمین ،عاد تمراززدایای واقعای و
واگذاری اختیارات به سطوح محلی ،البیمای سیاسی و در اشور ایران شده است از طرفای
دی ر از نظر برخی صاحبنظران ،تجزیه و تقسیم قلمروما در انار پیامدمای منفی خاود منجار
به اثرات مثبتی مانند افزایش راندمان مدیریتی ،خدمات رسانی مناسب بهخصو

در نواحی و

روستامای محرو  ،حفظ مکانمای با مویت شهری و روستایی ،اداره آسان واحدمای قلمرویی
شده است درمجموع ،با تحلی متنمای مصاحبهشوندگان و استخرا مقولهمای اصلی (اه در
جدول صفحۀ قب قاب مشامده است) میتوان گفت اه معایب این سیاست در ایران بیشاتر از
مزایای آن است

 .2سیاست ادغام قلمروها
با درنظرداشتن پاسخ مصاحبهشوندگان ،میتوان گفت سیاست ادماا قلمروماا در ایاران ،اگار
بهصورت اصولی ،برناماهریازیشاده و اارشناسایشاده و باا اجارای ااما قاانون و ااامش
البیگریمای سیاسی انجا گیرد ،میتواند مزایایی مانند اامش مزینهماا و افازایش ااارایی و
اثربخشی ،خدماترسانی مناسب و اصولی ،ام

به توسعه قلمروما ،زمینه ایجاد مماامن ی و

ممکاری در مسیر تحق مدیریت یکوارچه ،جلوگیری از تفرق مدیریتی ،سیاسی و عملکاردی،
تقویت ساختار مدیریتی و اداری ،ام

به عقالنی و منطقیاردن قلمروما ،اما

باه عادالت

فضایی و اجتماعی حوزهمای قلمرویی ،افزایش قدرت مدیران محلی و ایجاد تاثثیر مثبات بار
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توسعه پایدار به ممراه آورد در انار این مزایا برخی نیاز معاایبی را بارای ایان سیاسات ذاار
نمودهاند اه ازجمله میتوان به :خطرآسیب به انسجا و وحدت ملی (باتوجهبه تنوع ماذمبی و
قومی در ایران) ،پیامدمای فرمن ی و قومی ،آسیب به مویات برخای قلمروماا و شاک گیاری
سازمانمای فربه میرقاب مدیریت اشاره ارد در مجموع ،با تحلی متنمای مصاحبهشوندگان و
استخرا مقولهمای اصلی ،میتوان گفت اه مزایای این سیاست در ایران بیشاتر از معایاب آن
است.

از  13مصاحبهشونده  31نفر مواف ادما قلمروما 1 ،نفر مواف تجزیه قلمروما و  33نفر مواف
ادما و تجزیه قلمروما بهصورت توأمان بودهاند ااثر مصاحبهشوندگان تثایاد اردناد ااه مار
سیاستی اه قرار اسات بارای قلمروماای اشاور ایاران ماال

عما قارار گیارد ،بایاد ابتادا

زیرساختما و شک گیری عواملی مانند تمراززدایی و واگذاری اختیارات به سطوح محلی باا
تغییر نظا متمراز به میرمتمراز و حذف نظا سلسلهمراتبی ،اامش دخالت برخای نماینادگان
مجلس و البیگریمای سیاسی و اجرای اام و صحی قانون بدون رخناه عواما میررسامی
آماده شود تا ی

سیاست به موفقیت برسد

نتیجهگیری
فرایند سازماندمی سیاسی مر اشور در قالب نظاا تقسایمات اشاوری باه اجارا در مایآیاد
تقسیمات اشوری ،ساختار اداری -سیاسی و سرزمینی ی

اشور بهصورت سلسلهمراتبی است

اه از طری تقسیم سرزمین به واحدمای اوچ تر ممراه با سیستم محلی ویژه شک میگیارد
در واقع ،مدف از تقسیمات اشوری اه مورد توجه تما نظا مای سیاسی است ،تساهی ارائاه
خدمات و امکانات برای مناط مختلف اشور و ممچنین تسهی حاامیت دولت تا پایینتارین
سط سیاسی در اشور است مر حکومات بارای ادارۀ قلمارو سارزمینی خاود نااگزیر اسات
بهصورت اصولی و مدفمند اشور را به واحدمای اداری اوچ تر تقسایم اناد تاا بتواناد در
زمینه اعمال حاامیت و نیز عرضه خدمات عمومی آن را به اار گیارد و ایفاای نقاش اناد باا
بررسی و تحلی نظا تقسیمات سیاسی فضا اشور ایران با تثاید بار بعاد قلمرویای مشاخص
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میشود اه نظا تقسیمات اشوری در ایران ،بهصورت سلسلهمراتبی و از باال به پاایین ،شاام
اشور ،استان ،شهرستان ،بخش ،دمستان شک گرفته است
در این سیستم مرگونه ابتکار عم در خصو

عد تراام با وزارت اشور اسات و مارد

میچ نقشی ،چه مستقیم و چه میرمستقیم ،از طری نمایندگان شاورامای مختلاف در نصاب و
تعیین نماینده دولت مرازی در مح ندارند این مساائ مایتواناد حااای از تمرااز در اداره
عمومی تلقی شود براسا

ماده  32قانون تقسیمات اشوری اه مقرر میدارد مری

از سطوح

تقسیمات اشوری تابع سطوح باالتر است اص سلسلهمراتب اداری میان واحدمای تقسایمات
اشوری حاام است درنتیجه به تبع این موضاوع ،واحادمای ساطوح پاایینتار از شخصایت
حقوقی و استقالل برخوردار نیستند با این تفاصی در ایران تقسیمات اشوری به سلسلهمراتب
میان درجات مختلف قلمرویی اامش پیدا ارده است ،به ایان معنای ااه قلمارو سارزمین باه
موضوعی برای تقسیم اشور به قطعات اوچ تر باتوجهباه معیاار امای میازان جمعیات (باا
مالحظات سیاسی) تبدی شده است این ساختار باعث گستردش دیوان ساالری ،پیچیدهشادن
بورواراسی اداری و اتالف منابع و تحمی مزینه زیاد شده و سرانجا  ،اندی توسعه را بهدنبال
داشته است
ممچنین ،بررسی نظا تقسیمات سیاسی فضا ایران در سطوح مختلف ،نشان میدمد اه در
روند اصالحات قلمرویی ایران عالوه بر قانون تقسیمات اشوری مصوب  ،3112قانون تثسیس
دمیاریما مصوب  3111نیز نقش بسزایی در تجزیه قلمروما (افازایش قلمروماای مادیریتی و
حکومتی) و درنتیجه نااارآمدی ساختار قلمرویی ایران ایفاا اارده اسات یافتاهماای پاژومش
حاضر نشان میدمد ،به اارگیری سیاست تجزیه قلمرویی در اشور پیامدمای مختلفی بهممراه
داشته است اه از مهمترین آنها میتوان به تفرق سیاسی و عملکردی اشاره ارد عالوه بار آن،
میتوان به پیامدمای ساختاری و قانونی تجزیه قلمرویی اشاره ارد در واقع رابطه تراامزدایای
و تمرارزدایی در قانون اساسی و حتی قانون نظا تقسیمات اشوری ایاران باهصاراحت بیاان
نشده است اه ضرورت دارد بهصورت اصولی مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد
از دی ر پیامدمای مهم سیاست تجزیه قلمروما در ایران میتوان به افازایش مزیناه ،اتاالف
سرمایهما و عد اارایی و اثربخشی اقتصادی اشاره ارد این امر مهم از موضوعات مورد بحث
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در اصالحات قلمرویی بسیاری از اشورمای اروپایی نیز است؛ بهطوری اه اشاورمایی مانناد
ان لستان ،سوئد و دانمار  ،مدف اصلی خود از اصالحات ادما قلمروما را ااامش مزیناه و
افزایش اارایی اقتصادی اعال اردهاند بنابراین اامالً آشکار است اه سیاست قلمرویی موجود
ایران ضرورت دارد بهصورت اصولی و علمی مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد
نتایج یافتهمای تحقی حاضر نشان میدمد اه بهاارگیری سیاست ادما قلمروما اگر ممراه
با آمادهسازی زیرساختمایی مانند واگذاری برخی اختیارات به مدیران سطوح محلی از طری
تغییر نظا متمراز موجود به نظا میرمتمرااز و ااامش البایگاری سیاسای و رخناه عواما
میررسمی انجا گیرد ،میتواند برای برخی حوزهمای قلمرویی اشور ایران مناساب باشاد در
پایان میتوان گفت ،تجارب ااثر اشورما در زمینه اصالحات قلمرویی حکوماتماای محلای
نشان میدمد اه موفقیت مر سیاست به شرایط سیاسی خا

مر اشور ،سااختار حکومات و
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