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  چكيده

تقريبا روزي نيست كه از زبان مسوولي در مورد ضرورت عدم تمركز در اداره امور كشور 
كه شايد بتوان دليل داد حرفي نشنويم،اما آن چه از همه مسووالن پايدارتر مانده است تمركز است،

و عدم تمايل مقامات حاكم به  بودن كشورمتمركز بودن امور را به ساختار بسيط و تك ساخت 
دولت در ايران از نظر ساختار دروني يك دولت  .مرتبط دانست واگذاري امور به واحدهاي محلي

بسيط (ساده) مي باشد كه در آن افزون بر تمركز سياسي،تمركز اداري نيز وجود دارد. اين 
مركز واحد عملكرد سياسي داراي يك كشورهايي اطالق مي شود كه - عنوان(بسيط) به دولت

اختيارات و وظايف خويش توسط يك شخصيت واحد  ههستند.قدرت سياسي در كليت و مجموع
كشور بسيط است،اعمال مي شود.بافت قدرت،غير قابل تفكيك و تجزيه - حقوقي،كه همانا دولت

ن .البته در قانون اساسي كشور ايران با پيش بيني واحدهاي اداري محلي همچوناپذير است
شوراهاي شهر و روستا در فصل هفتم و اصل هفتم قانون اساسي تا حدودي به نهادهاي عدم تمركز 

اصل تمركز زدايي ازتهران و  نيز امكان تصميم گيري در حدود وظايف قانوني شان داده شده است.
كالن شهرها و كاهش جمعيت آن ها حركتي صحيح است كه اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان و 

ووالن با آن موافق هستند. اما آن چه كه محل نقد و بحث مي شود اين نكته است كه تمركز مس
ين نامه و زور محقق نمي شود، بلكه با راهكارهاي علمي و قانوني مانند آمايش ئزدايي با بخشنامه، آ

 منطقه اي و... مي توان به تمركز زدايي دست يافت. تاسرزمين،كوچك سازي دولت،برنامه ريزي 
مقرر شده و بعضا نيز كاهش تراكم از تهران  كنون طرح هاي مختلفي از جانب دولت ها براي نيل به

رح ممنوعيت ؛ططرح خروج كارمندان از تهران :مانند مورد اجرا و پياده سازي قرار گرفته اند.
يك از اما در عمل هيچ .طرح دوركاري ؛انتقال دستگاه هاي دولتي از تهران؛طرح استخدام در تهران

در  براي كاهش تراكم در پايتخت باشند.آنها نتوانسته اند طرح هاي جامع االطراف و كل نگري 
از  زداييمركز تاليف شده است اما بحث ت و پايان نامه هايي زدايي مقاالت مركزمباحث مربوط به ت

منظر حقوقي كه بتواند عالوه بر كاهش تمركز از تهران حقوق و آزادي هاي افراد را در  قوانين 
تاكنون كار پژوهشي و تحقيقاتي در اين مورد  موضوع جديدي است كهموضوعه را تضمين نمايد 

قانوني ارايه راهكار  -1بررسي موارد ذيل مي باشد:مقاله هدف از ارايه اين  خاص انجام نشده است.
زدايي و حفظ  مركزموثر با توجه به قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه براي رعايت هم زمان ت

و آزادي هاي فردي و اجتماعي افراد از جمله حق انتخاب محل مسكن،حق انتخاب محل حقوق 
 بررسي عملكرد - 2اشتغال،اصل وجود امنيت شغلي،عدم اجبار افراد به اقامت در محلي خاص و....

آمايش ،زدايي قانوني با مالحظه ي اصل چهل و هشتم قانون اساسي مركزدولت ها در خصوص ت
بررسي انطباق عملكرد اداري دولت ها در  - 3،دولت الكترونيك،كوچك سازي دولت و....سرزمين

اين تحقيق از  سياسي.-زدايي از تهران با قواعد عمومي حقوق اداري مركزطرح هاي مرتبط با ت
  .تحليلي و كاربردي مي باشد- شناسي يك تحقيق توصيفيلحاظ روش 

 الكترونيك،كوچك سرزمين،دولت اساسي،آمايش بسيط،قانون تمركز،دولت عدم :يديكل واژگان
 .دولت سازي
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واكاوي حقوقي قوانين و مقررات مرتبط با تمركز زدايي 
  از تهران
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  مقدمه

پيش بيني شده  »هاي ايالتي و واليتي انجمن«عدم تمركز در ايران، براي اولين بار در متمم قانون اساسي مشروطيت، تحت عنوان
در نظام جمهوري اسالمي نيز، با وجود تاسيس قانوني نظام عدم تمركز(  بود كه هيچ گاه به طور جدي به مرحله اجرا درنيامده است.

كه اولين انتخابات شوراهاي اسالمي در سطح روستا، شهر و شهرك  7/12/1377شوراهاي اسالمي محلي) اعمال آن به هر دليل تا تاريخ 
كشورها و با توجه به اقليم -گرايي با توجه به ساختار دولتهر يك از مفاهيم تمركز زدايي و تمركز  .بود سراسر كشور انجام شد، معوق مانده

 سياسي هر كشور مي تواند داراي آثار مثبت و منفي باشد اكثرا از مزايا ومعايب تمركز و عدم تمركز صحبت مي شود اما شايد بتوان راه حلي
يك پيوستار هستند.هر چه اختيار بيشتري به سطوح تمركز و عدم تمركز، دو سوي افراطي بينابين را براي دستيابي به اهداف متصور شد.

پايين تر واگذار شود،عدم تمركز بيشتري وجود خواهد داشت.در صورتي كه اگر اختيار بيشتر در دست مديران عالي باقي بماند، درجه 
ميشه حفظ تعادل بين تمركز و عدم باالتري از تمركز به وجود مي آيد.تمركز يا عدم تمركز به صورت مطلق در هيچ سازماني وجود ندارد و ه

براي تمركز زدايي از تهران در قوانين موضوعه كشورمان راهكارهايي از جمله در قانون اساسي،سياست هاي كلي نظام و تمركز الزم مي باشد.
مي توان براي تمركز قوانين عادي مصوب مجلس پيش بيني شده اند كه با وجود آنها ديگر نيازي به تصويب آيين نامه هاي دولتي نيست.

زدايي از تهران از ظرفيت هاي قانوني همچون آمايش سرزمين،واحدهاي اداري محلي،دولت الكترونيك،كوچك سازي دولت و .... كه در نظام 
  حقوقي كشورمان وجود دارند بهره جست. 

  متن اصلي:
 تمركز گرايي.  1

كليه امور عمومي (ملي و محلي) توسط مركزيت سياسي و اداري  تمركزگرايي نظام وشيوه اي است كه در آن تصميمات در زمينه
ر واحدي كه معموال در پايتخت مملكت (مركز) قرار دارد، ايجاد و اجرا مي شود. در اين حالت قدرت و اختيار اداره و اجراي امور نيز به طو

ل مي كند، به همين دليل نظام اداري درايران كمتر كلي در سازمان هاي مركزي تجمع يافته است. نظام اداري ايران به شدت متمركز عم
]بنابراين وابستگي اقتصادي،سياسي و فرهنگي جامعه  ايران به تهران و وجود تمركز گرايي شديد 1[.رقابتي است و به انحصار گرايش دارد

 باعث شده تا تالش هاي دولت مبني بر تمركز زدايي هم چنان بي اثر باقي بماند.

گرايي در كالن شهرها و به خصوص تهران حقيقت انكار ناپذير اين است كه سرمايه گذاري هاي انجام شده طي  در خصوص تمركز
دهه هاي گذشته در تهران بيش از هر نقطه ديگري در كشور بوده است.حتي هم اكنون نيز سرعت انجام سرمايه گذاري ها و اقدامات 

معيت ترين شهر كشور،كانون ايدئولوژيك دانشگاهي و علمي، قطب صنعتي عمراني در تهران از نقاط ديگر كمتر نيست. پر ج
ارتباطي،خدماتي و اداري كشور نيز به حساب مي آيد.به عبارت ديگر تهران در پي سياست هاي تمركز گرايانه در حال حاضر كانون تراكم 

جه تهران به عنوان مركز سياسي كشور، بيشترين جمعيت،تجارت و اقتصاد،شبكه هاي ارتباطي،پادگان ها،صنايع و خدمات است.در نتي
 امكانات زيربنايي،توليدي،خدماتي،تسهيالت اجتماعي و رفاهي را در خود جاي داده است. تمركز امكانات، چهره توسعه يافته اي از تهران را

  در ذهن تصوير مي نمايد كه اين برداشتي پذيرفتني در مقايسه با ساير استان ها است.
) در سال 998/052/2ميليون نفر ( 2به  1357هزار نفر در سال  550برابر شده است و از  4كنان دولت بعد از انقالب تعداد كار

) و باالترين تعداد كاركنان دولت را در ميان ساير 1/18هزار نفر است. (معادل  372459رسيده است.سهم استان تهران از اين رقم  1390
اين در حالي است كه سهم استان خراسان رضوي به عنوان دومين استان كشور(از نظر برخورداري از استان ها و مناطق كشور دارد.و 

همچنين نشان مي دهد كه  1390هزار نفر است و سهم اين استان حتي به نصف استان تهران هم نمي رسد.آمار  146شاخص هاي توسعه) 
هزار كاركنان اين  746نيز در تهران مشغول به كار هستند بطوريكه از مجموع  اكثر كاركنان قانونگذاري،مقامات عالي رتبه و مديران كشور

درصد) در تهران مستقر و مشغول به كار هستند و اين آمار خود به روشني گوياي تمركزگرايي  8/26هزار نفر يعني كاركنان( 200گروه،
نيز مصداق ديگري از تمركز در تهران  1390تري و اداري سال سياسي و اداري در تهران مي باشند.عالوه بر اين آمار كارمندان امور دف

درصد آن به تهران تعلق دارد.گروه ديگري از عملكردهاي سياسي كه در تهران وجود  29هزار كارمند اداري كشور، 873است.بطوريكه از 
ژگي هاي اشاره شده در اين شهر استقرار يافته دارند،فعاليت هاي سفارتخانه ها و دفاتر نمايندگي هاي بين المللي است كه با توجه به وي

كشور داراي سفارتخانه يا دفتر نمايندگي در جمهوري  94اند.بر اساس اعالم وزارت امور خارجه  جمهوري اسالمي ايران در حال حاضر 
بويژه كشورهاي همسايه عالوه  كشور) 12اسالمي ايران هستند كه همه آنها در تهران مستقرند.الزم به يادآوري است كه برخي از كشورها(

دفتر مربوط به  20بر سفارتخانه داراي دفاتر كنسولگري در شهرهايي ديگر كه ارتباطات بيشتري دارند نيز هستند.عالوه بر سفارتخانه ها 
 ]2سازمان هاي بين المللي و دفاتر وبسته به سازمان ملل متحد در تهران مستقرند.[
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 انواع تمركز در تهران:  1,1

در قالب سيستم سياسي بسيط و متمركز ايران، تمامي مراكز تصميم گيري كشور اعم از دفتر  :اداري -تمركز سياسي  1,1,1
رياست جمهوري،تمامي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي،مجلس شوراي اسالمي،قوه قضاييه،مجمع تشخيص مصلحت 

. به تبع تمركز مراكز سياسي كشور در تهران، سياست ]3[. در شهر تهران واقع شده استنظام،شوراي نگهبان،مجلس خبرگان رهبري و..
سياسي و تصميم گيري و حضور دولت مردان -مداران،دولت مداران و كارگزاران نظام نيز در اين شهر ساكن هستند. تجمع اين مراكز اداري

اين شهر بخشيده كه در پهنه سرزميني ايران، هيچ يك از شهرستان ها و  و كارگزاران در تهران، قدرت كامل بالمنازع سياسي و اداري به
  شهرهاي ديگر توان رقابت با اين شهر را نداشته و محروم از برخورداري از چنين امكانات و فرصت هايي هستند.

  تمركز صنعتي:  1,1,2
سرمايه بر است موجب سرمايه گذاري هاي كالن و  تمركز فعاليت هاي صنعتي كه خود بنا بر ماهيت اشتغال در اين زمينه، كاربر و

درصد از كل كارگاه هاي بزرگ در استان  31، حدود 1382در سال «جذب جمعيت مهاجر فراوان به اين ناحيه شده است به طوري كه 
گذاري جديد صنعتي را  درصد ارزش سرمايه 8/17درصد ارزش افزوده، 32درصد شاغالن، 34تهران مستقر بوده اند كه اين كارگاه ها حدود 

  به خود اختصاص داده اند.
:تعداد باالي دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي برجسته كشور در شهر تهران، وجود مراكز علمي و تحقيقاتي تمركز علمي  1,1,3

متخصص،تعداد كتابخانه ها با تراز اول در موضوعات مختلف، حضور دانشمندان،اساتيد،نخبگان علمي برجسته كشوري و كادرهاي علمي 
 حجم باالي كتاب در موضوعات مختلف و... بيانگر تمركز علمي در شهر تهران مي باشد.

درصد دانشجويان( دولتي و غير دولتي) در تهران به تحصيل اشتغال  60، حدود 1383- 84ر بخش آموزش، در سال تحصيلي د
درصد).از نظر اعضاي  6/5درصد بوده است( كشور  5/12از كل دانشجويان در تهران  داشته اند. سهم دانشجويان كارشناسي ارشد و باالتر

درصد اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي دولتي متمركز در تهران هستند.نسبت دانشجو  42هيات علمي وضع آن بسيار مطلوب است. حدود 
 ]4[برآورد شده است.  6/32است. اين رقم براي كشور  6/19به استاد در تهران 

درصد تعداد تخت هاي بيمارستاني  30درصد بيمارستان ها و  22، استان تهران حدود 1383در بخش بهداشت ودرمان،در سال 
درصد  30درصد داروسازان، 49درصد دندانپزشكان، 71درصد پزشكان، 6/42حدود  75كشور را در اختيار داشته است.در سال 

درصد  85درصد فيزيوتراپي ها در استان تهران قرار داشته كه باالي  42د آزمايشگاه هاي طبي،درص 23درصد داروخانه ها،  28راديولوژيها،
  ]5[ .آنها در شهرستان تهران به فعاليت مشغول بوده اند

به تناسب فراواني شاخص هاي بهداشتي  و درماني، مسلما نوع و كيفيت خدمات ارايه شده در سطح تهران به مراتب در سطح 
ن شهرها به خصوص تهران، ت به ساير نقاط كشور ارايه مي شود.مجموعه اين عوامل باعث مي شود كه مردم ساكن در كالباالتري نسب

باوجود بسياري از مشكالت از جمله گراني،ترافيك،آلودگي هوا و .... باز هم ترجيح مي دهند در اين كالن شهر باقي بمانند.بديهي است با 
ستيابي به اهداف سند چشم انداز كشور و تحقق سياست هاي كلي نظام وجود نخواهد داشت. از اين رو باز چنين ساختار متمركزي امكان د

  ]6[انديشي در مورد الگوي اداره كشور و باز مهندسي نظام اداري و اجرايي با رويكرد عدم تمركز ضرورتي محتوم و اجتناب ناپذير است.
    تمركز زدايي.  2

چه از همه  بان مسوولي در مورد ضرورت ايجاد عدم تمركز در اداره امور كشور حرفي نشنويم، اما آنتقريبا روزي نيست كه از ز
البته شايد بتوان دليل متمركز بودن امور را به ساختار كشور نيز مرتبط دانست كه يك ساختار  مسووالن پايدارتر مانده است تمركز است

تمركز در نظام اداري يك شيوه مديريت است و ربطي به ساختار دموكراتيك بودن  بسيط و ساده است. نظر ديگري نيز وجود دارد كه
يكي از مسائل مهم در شيوه هاي ندارد.در بسياري از كشورهاي با دموكراسي هاي جاري نظام اداري بر مبناي مديريت متمركز است.

  .مديريت عصر جديد تمركز زدايي است
رت از انتقال بخشي از حاكميت و قدرت دولت ملي به مقامات و سازمانهاي محلي و منطقه تمركز زدايي در يك تعريف ابتدايي عبا«

اي مي باشد. اما اين تعريف اوليه بيانگر همه ارزشهاي تمركز زدايي نيست از نظر الكسيس دوتوكويل، فقط يك ارزش اداري ندارد بلكه 
.تمركزگرايي به »]7ن، به منظور مشاركت در امور عمومي مي شود.[داراي بار مدني است، چون موجب تعدد فرصت هايي براي شهروندا

  صورت گسترده داراي تبعات منفي زيادي مي باشد كه از جمله آن ها تمركز گسترده جمعيت در كالن شهرهاي كشور مي باشد.
  مزاياي تمركز زدايي:  1,2

ملت است و در نظام هاي پيشرفته واحدهاي از نظر سياسي،وجود واحدهاي غيرمتمركز نشانگر رشد فرهنگ سياسي يك - 
  غيرمتمركز در حد وسيعي به رسميت شناخته شده اند.
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از نظر معنوي،حس مسووليت،نيروي ابداع و ابتكار،اعتماد به نفس و پشتكار مردم در كشوري كه از شيوه اداري غير متمركز تبعيت - 
  مي كند،بيش از ساير نظام هاست.

ايي،صالحيت مقامات غير متمركز عموما بيش از صالحيت مقامات مركزي است.درواقع،مقامات غير از حيث صالحيت فني و اجر- 
  متمركز نسبت به مقامات مركزي آگاهي بيشتري درمورد نيازها و مشكالت محلي و تخصصي دارند.

  ]8[ي كاهش يابد.از نظر اداري،عدم تمركز باعث مي شود كه ديوان ساالري و تشريفات اداري به طور قابل مالحظه ا- 
  ظرفيت هاي قانوني براي تمركززدايي از تهران:   3

براي تمركز زدايي قانوني از كالن شهر تهران با كمبود يا خالء قانوني مواجه نيستيم و آنچه كه مانع از تحقق يك تمركز زدايي 
ظام حقوقي كشور ما به ترتيب اولويت در : قانون قانوني مي شود،عدم اجرايي نمودن قوانين مرتبط در حوزه تمركز زدايي مي باشد.در ن

اساسي(اصول سوم،چهل و سوم و چهل و هشتم)،سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري(دولت الكترونيك و كوچك سازي دولت) و 
ر نتيجه با توجه به تورم قوانين عادي(آمايش سرزمين،انتقال پايتخت)راهكارهاي قانوني براي تمركز زدايي از تهران پيش بيني شده اند.د

تقنيني موجود در نظام حقوقي كشورمان بايسته است كه از ظرفيت هاي قانوني موجود به نحو احسن بهره گرفته شود تا ديگر اساسا نيازي 
  به قانون گذاري و مقررات گذاري در اين عرصه نباشد.  

  تكاليف دولت در قانون اساسي:  1,3
را مقدم بر ساير  قانوناز آنجايي كه در سلسله مراتب قوانين،قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي در راس همه قوانين قرار دارد،اين 

سوم قانون اساسي دولت مكلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه  اصل 14و  9بندهاي  قوانين مورد بررسي قرار مي دهيم.در
مام زمينه هاي مادي و معنوي و همچنين تامين تساوي عموم در برابر قانون شده است.آيا دولت به اين تكاليف قانوني مقرر براي همه،در ت

خود در قانون اساسي ميان استان ها و شهروندان ساكن در سراسر كشور به نحو مطلوبي عمل نموده است؟تمركز امكانات بهداشتي 
(تامين نيازهاي  1. در تهران بيانگر عدم موفقيت دولت ها در اين زمينه مي باشد.همچنين در بند ،درماني،صنعتي،فرهنگي،اقتصادي و..

(تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال 2اساسي:مسكن،خوراك،پوشاك،بهداشت،درمان،آموزش و پرورش)،بند 
ل و سوم قانون اساسي(تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي،دامي و صنعتي)كه به اصل چه 9(رعايت آزادي انتخاب شغل) و بند 4كامل)،بند 

عنوان اصول بنيادين اقتصاد كشور در قانون اساسي طراحي شده است.بايد بررسي كرد آيا در طي حدود چهار دهه از گذشت انقالب 
نون اساسي دست يافته ايم؟در صفحات آتي با ذكر شكوهمند اسالمي ايران به ميزان مطلوبي از بندهاي مقرر در اصل چهل و سوم قا

چهل و هشتم قانون اساسي چنين  آمارهاي مربوط به تمركزگرايي در شهر تهران به پاسخ اين سوال دست خواهيم يافت.همچنين در اصل
ان ها و ت((در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع  فعاليت هاي اقتصادي ميان اس :آمده است

مناطق مختلف كشور،بايد تبعيض در كار نباشد.به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود،سرمايه و امكانات الزم در دسترس 
ن هاي مختلف كشوردر استااز ميان  دارر تحليل اين اصل مي توان به تمركز گرايي در تهران و عدم وجود توسعه متوازن و پايداشته باشد.))د

  بهره مندي از امكانات اعم از :اقتصادي،بهداشتي،آموزشي،درماني و...اشاره داشت.
  واحدهاي اداري محلي:  2,3

و فصل هفتم آن اختصاص به شوراها دارد كه در اصل هفتم بيان شده طبق  در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  اصل هفتم
شوراها،مجلس شوراي اسالمي،شوراي استان،شهر،محل،بخش و روستا و نظاير "امرهم شوري بينهم و شاورهم في االمر"دستور قرآن كريم 

رات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن اينها از اركان تصميم گيري و اداري امور كشورند موارد،طرز تشكيل و حوزه اختيا
  معين مي كند.فصل هفتم قانون اساسي(اصول يكصد تا يكصد و ششم) در مورد شوراها است.

در مورد جايگاه شوراها در قانون اساسي چند نكته قابل توجه است.از آن جا كه مي توان شوراها را نوعي پارلمان محلي محسوب 
خاطر به لحاظ اينكه در اصل هفتم قانون اساسي از شوراها به عنوان اركان تصميم گيري و اداره امور كشور ياد شده و در اصل كرد به همين 

يكصدم مقرر شده كه براي پيشبرد سريع برنامه اجتماعي،فرهنگي،اقتصادي و امور رفاهي از طريق اداره امور هر روستا،بخش با نظارت 
  بخش،شهرستان شكل مي گيرد.براي شوراها مي توان سه شان و جايگاه قائل شويم:شورايي به نام شوراي ده،

)شان تصميم گيري و به بياني قانونگذاري.البته قانونگذاري به مفهوم خاص كه در صالحيت مجلس است،اينجا مورد بحث 1
قوانين مجلس نبوده و در مرتبه اي پايين تر از  نيست.بلكه منظور از قانونگذاري تصويب قواعد عام الشمولي است كه از نظر مرتبه مخالف

  مصوب مجلس قرار مي گيرد.
  )شان نظارتي شورا كه بر اداره امور حوزه خودشان نظارت دارند.2
)شوراها از اركان اداره امور هستند و به اداره امور منطقه خودشان رسيدگي مي كنند،همچنين برخي از مقامات اجرايي منطقه را 3

  ]9نند.كه مي توان به انتخاب دهيار توسط شوراي روستا و انتخاب شهردار توسط شوراي شهر اشاره كرد.[تعيين مي ك
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  اصول سوم و نوزدهم قانون اساسي:  3,3
همانند بسياري از انقالب هاي ديگر، يكي از عواملي كه در انقالب ايران در شروع و گسترش خيز مردم عليه نظام حاكم نقش 

تبعيض و نابرابري در امور مختلف بود. تبعيض در مقابل قوانين و مقررات، محروم بودن بخشي از جامعه از حقوق  موثري داشت، وجود
خويش،تحميل بار تكاليف اجتماعي بر دوش عده اي خاص، تبعيض در محاكم و مانند آن از مهم ترين مواردي بودند كه بذر نارضايتي را در 

ر عوامل( مذهبي، اقتصادي، فرهنگي و...) زمينه بروز و پيروزي انقالب را فراهم آوردند. به همين دليل ميان مردم افشاندند و در كنار ساي
يكي از مهمترين خواسته هاي به حق ملت پس از پيروزي انقالب كه به صراحت در قانون اساسي نيز گنجانده شد تامين مساوات در امور 

ان وحدت و هم آهنگي و تساوي در حقوق از ضرورات است، هيچ كس را بر ديگري برتري مختلف بود.در نظام اسالمي بين همه افراد انس
نيست جز به تقوا، همه در شرايط مساوي قرار دارند و براي هيچ كس و هيچ گروهي حقوق خاص و امتيازات معيني وجود ندارد؛ زيرا همه 

  قول است.داراي استعداد رشد و شكوفايي هستند. پس تبعيض مردود و برابري مع
در قانون  اساسي كشورمان از جمله در اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسي بر برابري افراد در قانون و در مقابل قانون تاكيد شده 

ناروا نيست؛ بلكه  »تبعيض«ظاهرا بدان معنا به نظر مي رسد كه مطلق  »رفع تبعيضات ناروا«اصطالح اصل سوم قانون اساسي  9است.در بند
به كار گرفته شده  »تفاوت«و  »تبعيض«تفكيك نمود. در مباحث اسالمي دو اصطالح  »ناروا«و  »مثبت«ان آنرا به مي تو

هاي همسان، بين افراد فرق گذاشته شود كه اين بر خالف عدالت  تبعيض، بدان معناست كه، در شرايط مساوي و استحقاق»]10[است.
هم چنين در بند فوق الذكر بر و يا طبيعت مختلفي هستند عين عدالت است. در شرايطاست. در حالي كه فرق گذاشتن بين افرادي كه 

تاكيد شده است.اما آمار و ارقام فوق الذكر در خصوص انواع تمركز » ايجاد امكانات عادالنه براي همه در تمامي زمينه هاي مادي و معنوي«
يد آن است كه به واقع نمي توان نمره مناسبي به دولت براي عملياتي اداري كه بدان ها اشاره شد به خوبي مو- علمي،صنعتي و سياسي

نمودن اين بند از اصل سوم قانون اساسي اختصاص داد.تفاوت سطح امكانات در تهران و شهرستان ها بيانگر آن است كه توازني بين 
تساوي عموم در «اصل سوم قانون اساسي به  14تخصيص امكانات مادي در تمامي زمينه ها به معناي واقعي وجود ندارد.همچنين در بند 

اشاره شده است كه در مبحث مربوط به مقررات مرتبط با تمركز زدايي و علي الخصوص در بحث مزاياي در نظر گرفته شده » برابر قانون
انونگذار از حقوق مساوي همه براي كارمندان منتقل شده از تهران به اين بحث خواهيم پرداخت.نهايتا در اصل نوزدهم قانون اساسي نيز ق

راي تحقق اقوام و قبايل فارغ از رنگ،نژاد و زبان سخن گفته است اما آيا با مطالعه آمار و ارقام مرتبط با انواع تمركز اوال مي توان دولت را ب
اساسي موفق عمل مي نمودند اين اصل بنيادين موفق دانست؟دو ديگر آنكه اگر دولتها در عملياتي نمودن اصل سوم و اصل نوزدهم قانون 

  اساسا اين ميزان از تمركز در تهران به وجود مي آمد؟مسلما پاسخ منفي است.
همانگونه كه مشاهده مي شود ، اين قانون برابري را در برخي جنبه ها مورد تأكيد قرار داده است . مصداق بارز اين بند مي تواند 

ه ي ديگر در اين بند تأكيد بر تبعيضات ناروا است . پس تبعيض روا و مثبت و لزوم اعمال برابري در دستيابي به مشاغل عمومي باشد. نكت
همين اصل ، به تأمين حقوق همه جانبه ي افراد از زن و مرد  14آن ، در مواردي كه شرح داده خواهد شد.ضروري است ، از طرف ديگر بند 

ي ديگر اصل برابري يعني برابري در مقابل قانون و اصل تبعي آن ، برابري در مقابل و تساوي عموم در برابر قانون اشاره دارد . پس دو جنبه 
  عدالت نيز در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصريح شده اند.

امروزه اكثر كشورها، در صدد از بين بردن عوامل تبعيض آميز به موجب قوانين و مقررات حقوق بشري مي باشند.در زمينه تساوي 
رفع تبعيضات ناروا و ايجاد  «، 9موم افراد و منع تبعيض، اصل سوم قانون اساسي كه وظايف كلي اساسي دولت را بيان مي كند در بند بين ع

  را جزء وظايف دولت مي شمارد.  »امكانات عادالنه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي
ل شدن منزلت و حقوق ئمساوات بين افراد خواهد بود. قانون اساسي با قا راهكار ايجاد عدالت اجتماعي و آزادي در جامعه، رعايت

، برابر براي تمام افراد ملت اشاره به تساوي عموم در برابر قانون دارد و اين بدان معناست كه بايد تبعيضات ناروا در تمام شئون انساني
  سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از ميان برداشته شود.

  چهل و سوم قانون اساسي:اصل   4,3
در اصل چهل و سوم قانون اساسي تكاليفي بر دولت مقرر شئه است تا به موجب آن بتوان به يك تامين استقالل اقتصادي جامع و  

(تامين نيازهاي اساسي:مسكن،خوراك،پوشاك،بهداشت،درمان،آموزش و  1مانع و ريشه كن كردن فقر و محروميت دست يافت.در بند 
اصل  9(رعايت آزادي انتخاب شغل) و بند 4(تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل)،بند 2ند پرورش)،ب

چهل و سوم قانون اساسي(تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي،دامي و صنعتي)كه به عنوان اصول بنيادين اقتصاد كشور در قانون اساسي 
كرد آيا در طي حدود چهار دهه از گذشت انقالب شكوهمند اسالمي ايران به ميزان مطلوبي از بندهاي مقرر  طراحي شده است.بايد بررسي

در اصل چهل و سوم قانون اساسي دست يافته ايم؟در صورت تحقق موارد فوق با قاطعيت مي توان گفت بسياري از علل تمركز در تهران از 
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هل و سوم قانون اساسي در يك اقدام پيش گيرانه از عوامل مشوق مهاجرت به تهران كاسته و موضوعيت افتاده و مي توان با عمل به اصل چ
  عوامل جاذبه جمعيت در شهرستان ها را  ارتقا بخشيد.

  مهم ترين عوامل مهاجرت به تهران:  1,4,3
  به دست آوردن فرصت هاي شغلي و كسب درآمد بيشتر؛ - 
  شهرستانها و پايين بودن آن در تهران؛باال بودن كنترل و نظارت اجتماعي در  - 
  انگيزه ادامه تحصيل در تهران؛ - 
  استفاده از امكانات رفاهي و فرهنگي در تهران؛ - 
  مهم ترين عوامل ماندگاري در تهران؛ - 
  ]11[؛اشتغال؛ زن و فرزند؛ عادت به محيط تهران؛ حضور اقوام و بستگان؛ نداشتن پايگاه در شهرستان - 
  ن عوامل مشوق مهاجرت از تهران:هم تريم  2.3.4
  ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي و افزايش ميزان فرصت هاي شغلي؛ - 
  توسعه كشاورزي؛ - 

  ايجاد امكانات رفاهي؛
  تامين مسكن؛ - 

اقتصادي و زير هاي شغلي، توسعه  بنابراين با توسعه امنيت و برنامه ريزي درست و اصولي در تخصيص اعتبارات و ايجاد فرصت
بنايي در شهرستانها، در كنار اطالع رساني جامع و شفاف در مورد وضعيت بسامان كشور مي توان انتظار سامان دهي مهاجرت، نه تنها 

  استان تهران بلكه در سطح كشور را داشت.
  اصل چهل و هشتم قانون اساسي:  5,3

((در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح  :چهل و هشتم قانون اساسي چنين آمده است در اصل
ان ها و مناطق مختلف كشور،بايد تبعيض در كار نباشد.به طوري كه هر منطقه فراخور تاستانها و توزيع  فعاليت هاي اقتصادي ميان اس

ر تحليل اين اصل مي توان به تمركز گرايي در تهران و عدم نيازها و استعداد رشد خود،سرمايه و امكانات الزم در دسترس داشته باشد.))د
ن هاي مختلف كشوردر بهره مندي از امكانات اعم از :اقتصادي،بهداشتي،آموزشي،درماني و...اشاره استااز ميان  داروجود توسعه متوازن و پاي

ناپذير اين است كه سرعت انجام سرمايه گذاري ها داشت.اما در اين خصوص (تمركزگرايي) در كالن شهرها و به خصوص تهران حقيقت انكار
- و اقدامات عمراني در تهران نه تنها از نقاط ديگر كمتر نيست بلكه تهران كانون ايدئولوژيك دانشگاهي،علمي،بهداشتي

ن اساسي باشد كه چهل و هشتم قانو مترقي اصل شدن درماني،صنعتي،خدماني و اداري نيز مي باشد.موارد فوق مي تواند مويد عدم اجرايي
كرده است نبايد در توزيع فعاليت هاي اقتصادي و استفاده از درآمدهاي ملي انسان ها تبعيضي وجود داشته باشد.از مجريان  فرامكل دولت

توجه قانون انتظار مي رود كه با عمل به اصل چهل و هشتم قانون اساسي كه مي تواند در قالب آمايش سرزمين،توسعه پايدار و متوازن و 
ه جمعيت از شهرها و روستاهاي كوچك هم فعبه گونه اي از عوامل دا كمتر برخوردار شهري و روستايي باشد مناطق محروم و هبيشتر ب

استفاده از امكانات رفاهي،بهداشتي،تحصيلي و  درماني در -به دست آوردن فرصت هاي شغلي و كسب درآمد بيشتر در تهران ب- چون:الف
توسعه - اصل چهل و سوم) ب 1تامين مسكن مناسب و ايجاد امكانات رفاهي(بند - ارتقاي عوامل جاذبه جمعيت همچون:الفتهران كاسته و با 

ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي و افزايش ميزان فرصت -اصل چهل وسوم) ج 9كشاورزي و حمايت بيشتر از كشاورزان(بند 
له اول از مهاجرت به تهران كاسته و در مرحله دوم موجب مهاجرت معكوس از تهران به نقاط ،اصل چهل و سوم).در مرح2هاي شغلي(بند 

 شهري و روستايي شود.

  تكاليف دولت در سياست هاي كلي نظام،ابالغي مقام معظم رهبري:  4
  دولت الكترونيك  1,4

كترونيك مي توان تا حد زيادي به حل بسياري از يكي از برنامه هاي تحول در نظام اداري دولت الكترونيك است.به واسطه دولت ال 
. دولت الكترونيك عبارتست از تعهد به استفاده از فناوري مناسب براي ارتقاي ارتباطات دولت مشكالت مربوط به تمركز در تهران اميدوار بود

ت انسان،حمايت از توسعه اقتصادي و توسعه با شهروندان و سازمان هاي وابسته به دولت و به عبارتي گسترش دموكراسي،ارتقاي شان و منزل
دولت الكترونيك مي تواند داراي مزاياي بسياري باشد:كاهش هزينه ها،تمركز زدايي،بهينه سازي فرآيندها،افزايش  ]12عدالت اجتماعي.[

ردم و... از جمله اهداف سالمت اداري،پاسخگويي و قانون گرايي،افزايش بهره وري،تكريم مردم،خدمت رساني بهتر،افزايش سطح رضايت م
  ]13[تحقق و توسعه دولت الكترونيك به شمار مي آيند.
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دولت الكترونيك مي توان از حجم بسياري از سفرهاي بين شهري و درون شهري كاست و به سبب آن مشكالتي از  زبا استفاده ا
قبيل: آلودگي هاي زيست محيطي،ترافيك،بوروكراسي اداري و... كاهش يابد. يكي از اساسي ترين مشكالت تهران و كالن شهرهاي ديگر 

ي هاي صوتي مي باشد اما راه حلي كه براي اين مشكل پيش بيني شده مديريت تقاضاي مساله ترافيك،آلودگي هاي زيست محيطي و آلودگ
سفر است.بسياري از كارشناسان بر مديريت تقاضاي سفر به عنوان يك عامل مهم در مهار ترافيك تاكيد دارند ومعتقدند ارايه خدمات به 

آيين نامه بهبود  9غير ضروري در سطح شهر داشته باشد.در ماده مردم در قالب شهر الكترونيك مي تواند نقش مهمي در كاهش سفرهاي 
هيات وزيران ((اجراي طرح هاي مرتبط با دولت الكترونيك با رويكرد كاهش تقاضاي  8/03/1388تردد در معابر شهري و حومه مصوب 

  حمل و نقل))مورد توجه قرار گرفته است.
ك به فرهنگ سازي در ميان آحاد جامعه براي استفاده بهينه از اين خدمات و البته قبل از هرچيزي بايد در خصوص دولت الكتروني

و همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي  براي مردم توجه ويژه اي داشت تا مردم بتوانند از استقرار دولت الكترونيك استفاده بهينه را ببرند 
را در ابعاد تهران  ا نباشند كه اين امر مي تواند بسياري از مشكالت كالنشهربراي انجام هر امر اداري مجبور به مراجعه به ادارات و سازمان ه

  مختلف برطرف نمايد.
  مباني قانوني دولت الكترونيك  2,4

  مقام معظم رهبري دولت الكترونيك از منظر سياست هاي كلي ابالغي  1,2,4
و  15الكترونيك صورت گرفته به گونه اي كه بند هاي در سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري نيز توجه ويژه اي به دولت 

  بر وجوب دولت الكترونيك تاكيد دارند.تحول در نظام اداري  از سياست هاي كلي ابالغي  17
سياست هاي كلي نظام  15توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارايه مطلوب خدمات عمومي؛ (ماده - 

  اداري)
  .هاي كلي نظام اداري)سياست  17مت رساني برتر،نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم؛(ماده خد- 

  دولت الكترونيك از منظر مواد قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه پنجم توسعه  2,2,4
ت و ارزشيابي آنها انجام عمليات زير به عنوان اولويت هاي به منظور استقرار دولت الكترونيك و ترغيب دستگاهها به تكميل اطالعا

  مهم استقرار دولت الكترونيك مورد تاكيد است:
  قانون مديريت) 38و  37ارايه و ايجاد پايگاه هاي ارايه خدمات و اطالعات (ماده - 
  قانون مديريت) 40ايجاد پايگاه ملي اطالعات ايرانيان (ماده - 

، به صورت خاص 211،177،119،90،55،35برنامه پنج ساله پنجم توسعه به صورت عام و در مواد  49تا  46همچنين در ماده 
  ايجاد،توسعه و تكميل بانك هاي اطالعاتي دستگاههاي اجرايي در كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.

مي باشد.كه اين امر  105رتبه رتبه نزول نسبت به دوره قبل  5ميالدي شاخص توسعه دولت الكترونيك ايران با  2013در سال 
مويد عدم توجه كافي به اين شاخصه مهم مي باشد.(مركز برنامه ريزي و نظارت راهبردي فناوري اطالعات سازمان فناوري اطالعات 

  ) مثال زير به خوبي مويد مزاياي بهره گيري از دولت الكترونيك براي كاهش تراكم به صورت قانوني مي باشد:12:1393ايران،
شعبه بانك ملي در چهار منطقه مركزي تهران از كل مراجعان به كل بانك هاي فرانكفورت مركز تجاري  50عداد مراجعان به  ت

  ]14آلمان و اروپا بيشتر است.[
  كوچك سازي دولت:  3,4

كه نظام  اين اولنظام اداري كشورمان در حال حاضر از چابكي الزم برخوردار نيست. اين مشكل از دو مساله عمده ناشي مي شود. 
اداري كشورمان بيش از حد بزرگ،گسترده ونامتوازن است كه اين امر موجب شده با نظام اداري همچون فردي فربه و چاق امكان تحرك 

اين رو بايستي اقداماتي در جهت منطقي كردن آن انجام پذيرد. دوم اينكه بخش هاي مختلف نظام اداري از  مناسب را نداشته باشد. از
هماهنگي و توازن سيستمي الزم برخوردار نيستند و بخش هاي مختلف رشد متوازن ندارند كه اين امر در كنار حجم و بزرگي دولت مشكل 

  ي متوازن سازي بخشهاي مختلف نظام اداري را ضروري تر ساخته است.را بزرگتر نموده و لزوم اقداماتي سياسي برا
يكي از طرح هاي برنامه تحول در نظام اداري منطقي نمودن اندازه دولت بود كه به واسطه آن مي بايست به تهيه طرح دولت 

قانون برنامه سوم  64ساس مفاد ماده متناسب (الگوي مناسب اندازه دولت) از طريق تعيين و تفكيك اعمال حاكميت و اعمال تصدي بر ا
توسعه و تشخيص حجم مناسب براي دولت يا تعريف منطقي دولت و امكانات و منابعي كه مي توان براي اداره امور توسط دولت هزينه نمود 

برنامه هاي تحول اداري از اين رو در طي سالهاي اخير واگذاري تصدي ها و كاهش حجم دولت در اين ابعاد، همواره يكي از  .پرداخته شود
دولت بوده است كه پس از ابالغ سياستهاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، افق هاي جديدي براي اجراي اين 

  برنامه گشوده شد.
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وزه هاي اين قانون، بايستي امور تصدي گري دولت در ح 13بر اساس فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري و به خصوص ماده 
لويت واگذاري امور به تعاوني هاي وواگذاري تصدي هاي دولت با ا.اجتماعي،فرهنگي و خدماتي از طريق بخش غير دولتي صورت گيرد

اين قانون نيز واگذاري امور تصدي هاي اقتصادي دولت را با رعايت اصل چهل و  15ماده .قانون مديريت) 13متشكل از كارمندان (ماده 
  ساسي و سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري به بخش غير دولتي مورد تاكيد قرار مي دهد.چهارم قانون ا

  قانون مديريت)؛ 18انتقال كارمندان به بخش غير دولتي (ماده 
  لويت واگذاري امور به تعاوني هاي متشكل از كارمندان؛وواگذاري تصدي هاي دولت با ا

در اين زمينه، روند نزولي تعداد كاركنان «لت كاهش تعداد كاركنان آن است.يكي از اصلي ترين شاخص ها در كوچك سازي دو
 2/9نسبت به ابتداي برنامه توسعه به ميزان  1382هاي اجرايي در پايان  آغاز شد، به طوري كه تعداد كاركنان دستگاه 1381دولت از سال 

صد البته اين امر كه  ]15[.»رصدي كاركنان دولت) محقق شد.د 5درصد از هدف (كاهش  58درصد كاهش يافته است. به اين ترتيب تنها 
  كاهش تعداد كاركنان دولت در ارائه خدمات به مردم خللي وارد كرده است يا نه محل نقد است. 

  تعداد كاركنان دستگاه هاي اجرايي :1جدول
 سال 1378 1380 1381 1382

 تعداد 2258645 2280635 2259577 2193474

و نظارت بر عملكرد پنج ساله برنامه سوم  1383).((گزارش اقتصادي سال 1384مديريت و برنامه ريزي كشور(ماخذ:سازمان 
  .814توسعه))، تهران، انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ص 

  ها در سالهاي مختلف تغييرات تعداد كاركنان دستگاه:2جدول  
 سال 1378به  1380 1378به  1381 1378به  1382

تعداد (هزار  21/98 9/23 65/180-
 نفر)

 درصد 0/97 0/40 2/89-

  ماخذ:همان
  

  بررسي ميزان دستيابي به هدف بر اساس گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي:  1,3,4
نيافته اند و درصد يا تحقق  85مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي حدود  10/9/1388مورخ  9969بر اساس گزارش شماره «

قابل يا اينكه به جهت عدم تصويب و ابالغ لوايح و آئين نامه هاي اجرايي پيش بيني شده در قانون قابليت اجرا نيافته اند ولذا به طور كامل 
  ]16.[ »ارزيابي نيستند.
  ): 1389- 1394ارزيابي عملكرد برنامه پنجم توسعه (  2,3,4

برخي از فعاليت هايي كه به آنها اشاره شد اقداماتي نيز از قبيل تدوين تشكيالت كالن  براي تحقق سياست هاي ابالغي، عالوه بر
دولت و كاهش تعداد وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، احصاء مشاغل حاكميتي دولت، ادغام، انحالل و واگذاري شركت هايي كه فعاليت 

ي اختيارات مالي و اداري بيشتر به مسولين استاني و منطقه اي، واگذاري هاي تصدي گري انجام مي دهند، تمركز زدايي و به خصوص اعطا
برخي از فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي در زمينه مديريت شهري به شهرداري ها و در زمينه مديريت روستايي به دهياري ها، كاهش 

در واگذاري امور و همچنين تقويت نهادها و كانون  تصدي ها و تقويت اعمال حاكميت دولت و اجراي ضوابط قانون مديريت خدمات كشوري
  هاي حرفه اي و تخصصي و اعطاي اختيارات بيشتر به مردم و نهادهاي مردمي و بخش خصوصي از جمله اولويت هاي مهم به شمار مي رود.

  در قانون برنامه پنجم توسعه نيز تكاليفي بر دولت براي كوچك سازي به قرار ذيل مقرر شده است:
دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد  -53ه ماد

  وزارتخانه كاهش يابد. 17وزارتخانه به  21وزارتخانه ها از 
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موارد خاص با تصويب هيات وزيران،  يا چند دستگاه تشكيل مي شوند و نيز در 2در دستگاه هايي كه از ادغام  - 57ماده  3تبصره 
  رعايت سقف تعداد معاونت هاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.

قانون فوق الذكر آمده است كه به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك سازي دولت :هر  65همچنين در بند الف ماده 
در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و ماموريت كاركنان گونه انتقال به كالن شهرها جز 

مقرر شده  65ماده  »ج«رسمي و ثابت بين دستگاه ها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (درطول قرارداد)قابل اجرا است. همچنين در بند 
در تصدي هاي قابل واگذاري اعم از رسمي،پيماني،قراردادي،كارمعين و مشخص،ساعتي و عناوين  است كه: تعداد كل كاركنان هر دستگاه

  كاهش مي يابد.  %2مشابه به استثناي اعضاي هيات علمي ساالنه حداقل 
كه ؛در سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي به لحاظ گرايش به دولتي نمودن امور، بخش دولتي به تدريج رو به گسترش نهاد

البته مي توان اين امر را تا حدودي به تكاليف مقرر دولت در قانون اساسي از جمله اصل بيست و نهم و سي ام در خصوص تامين اجتماعي و 
برابر  3،به بيش از 1357تعداد دستگاههاي اجرايي كشور در مقايسه با سال «به طوري كه  آموزش و پرورش رايگان نيز مرتبط دانست

در آغاز دهه ي  .]17[»برابر نشده است. 2برابر شد؛در حالي كه جمعيت كشور حتي  4.در همين مدت، تعداد كاركنان دولت افزايش يافت
در خصوص وزارتخانه ها،سازمان ها و شركت هاي دولتي نيز وضعيت به همين منوال است كه البته شايد با توجه به تكاليف مقرر در  ،1360

 350تعداد وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي نزديك به «يشتر امور نتوان به دولت خرده گرفت. قانون اساسي و دولتي بودن ب
دستگاه افزايش يافته است. بر اساس اطالعات مندرج در قانون بودجه؛تعداد شركت هاي دولتي از  1100دستگاه بوده كه به بيش از 

درصد  19ده است. نسبت شاغالن بخش عمومي به كل شاغالن كشور نيز از شركت رسي 1386در سال  512،به 1357شركت در سال 168
]كه بيانگر افزايش سهم دولت از ظرفيت سطح 18[ »درصد افزايش يافت 5/24به  1385، بر اساس نتايج سرشماري سال 1355در سال 

  اشتغال كشور است.
  نظر گرفته شده است:در مباحث مربوط به كوچك سازي، عموما سه راهكار براي كوچك سازي در 

  ) كوچك سازي به معناي كم كردن نيروي انساني؛1«
  ) كوچك سازي به معناي كم كردن نهادهاي دولتي؛2
  ]19[ ») كوچك سازي به معناي مقررات زدايي.3
سياست هاي مشخصي براي كوچك سازي اندازه دولت پيش بيني شده است كه اجراي دقيق آنها بر اساس آئين نامه ها و .

  تورالعمل هاي مربوط، همان راهكارهاي اجرايي كوچك سازي دولت است كه برخي از آنها به قرار زير است:دس
هاي اجرايي به بخش غير دولتي، ادغام وزارتخانه  محدوديت در ورود به خدمات دولتي، واگذاري امور خدماتي و پشتيباني دستگاه «

مديريت شركت هاي دولتي به بخش غير دولتي، متناسب سازي تعداد كاركنان هر ها، موسسات و شركت هاي دولتي، واگذاري سهام و 
ها، واگذاري برخي از فعاليت هاي دستگاههاي اجرايي به شهرداري ها و شوراهاي اسالمي شهر و  دستگاه با اهداف و ماموريت هاي آن

   ».درصد) 3دي هاي دولت (ساالنه به ميزان درصد)، كاهش حجم تص 2روستا، كاهش هزينه هاي جاري دولت (ساالنه به ميزان 
  تكاليف دولت در قوانين عادي:  5

  آمايش سرزمين  1,5
امروزه يكي از شاخص ها و معيار هاي توسعه يافتگي، ميزان انطباق برنامه هاي اجرائي هر كشور با مباني و مطالعات جامع آمايش 

زاري، شالوده تمشيت و شاكله سياست گذاري و اجرائي هر كشور مي باشد تا بتوان از سرزمين مي باشد. برنامه آمايش سرزمين، برنامه نرم اف
مزيت ها، فرصت ها و استعدادهاي هر سرزمين به گونه اي استفاده كرد كه محدوديت ها، تهديدها و چالش ها، كم ترين زمينه تاثيرگذاري 

ت برنامه آمايش سرزمين، جامع و يكپارچه نگري، پويا و ديناميك بودن برنامه، و ميدان مانور را داشته باشد. از مهم ترين ويژگي ها و ملزوما
زمانمند بودن، عادالنه بودن فرآيندها، ايمن و زيست محيطي بودن، نظام مند و سلسله مراتبي بودن برنامه به لحاظ سطح، موضوع و پديده 

پيام عدم توازن معموال ناكارآيي اقتصادي، نابرابري اجتماعي،جريان هاي ها، و باالخره متوازن بودن همه اركان و ابعاد برنامه مي باشد. 
  مهاجرتي قوي و آشوب هاي اجتماعي است.

بايد به طور مستقل به آن پرداخته شود،برنامه ريزي  نگر كه يكي از مسايل مهم و كليدي در كنار برنامه ريزي هاي كالن و بخشي
ست.برنامه ريزي آمايش سرزمين چون با ديدي وسيع و همه جانبه به فضاي ملي نگاه مي آمايش سرزمين و برنامه ريزي منطقه اي ا

كند،كليه مناطق كشور را با حوصله و دقت از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسايي قرار مي دهد و بر اساس توانمندي ها،قابليت ها و 
يج عملكردهاي ملي آن ها در سطح ملي،نقش و مسووليت خاص به استعدادهاي هر منطقه با توجه به يكنواختي و هماهنگي اثرات نتا

مناطق مختلف كشور محول مي كند.هدف آمايش سرزمين،توزيع بهينه جمعيت و فعاليت در سرزمين است،به گونه اي  كه هر منطقه 
ردار باشد و جمعيتي متناسب با توان و متناسب با قابليت ها،نيازها و موقعيت خود از طيف مناسبي از فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي برخو
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آمايش سرزمين تنظيم «ظرفيت اقتصادي خود بپذيرد. از تعاريفي كه در خصوص آمايش سرزمين مي توان ارائه داد اين تعريف است كه : 
ت انساني و فضايي سرزمين رابطه بين انسان،سرزمين و فعاليت هاي انسان در سرزمين به منظور بهره برداري درخور و پايدار از جميع امكانا

امري كه در برنامه هاي توسعه ايران تاكنون به طور جدي به آن ». در جت بهبود وضعيت مادي و معنوي اجتماع در طول زمان است
  پرداخته نشده و يا الاقل نمودهاي خود را نشان نداده است.

  آمايش سرزمين در قوانين موضوعه   1,1,5
برنامه ريزي منطقه اي نسبت به برنامه هاي قبل، جايگاه ممتاز تري يافت، به  دي،اجتماعي و فرهنگيتوسعه اقتصا در برنامه اول

قانون برنامه اول به اين موضوع اختصاص يافت و به هدايت سرمايه گذاري ها به مناطق محروم و توزيع متعادل آن  6و  5طوري كه تبصره 
  در بين مناطق مختلف توجه شد .

) در زير مجموعه اهداف كالن آن به تحقق عدالت 1374 - 78عه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي( برنامه دوم توس
اجتماعي،خط و مشي هاي تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي براي ارتقاي استانها و مناطق پايين تر از حد نصاب متوسط كشور، عنايت 

دم تعادل هاي منطقه اي در برنامه هاي آمايشي مورد توجه و تاكيد قرار گرفت.در اين برنامه به مناطق محروم و محروميت زدايي و رفع ع
دولت موظف به اجراي سياست تمركز زدايي، افزايش نقش استانها و واگذاري كليه طرح ها با ماهيت استاني به دستگاههاي اجرايي محلي و 

  سازمان برنامه و بودجه استان ها شد.
عه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي را مي توان يكي از برنامه هاي جامع به منظور فراهم ساختن برنامه سوم توس

سياسي، كاهش تصدي  -بسترهاي مناسب براي برنامه ريزي منطقه اي در ايران به حساب آورد. طي اين برنامه موضوع تمركز زدايي اداري
تان ها) با جديتي بيش از برنامه هاي قبل مطرح شد. از جمله نكات مثبت قانون برنامه سوم گري دولت و تفويض اختيارات به مناطق (اس

  توسعه، تاكيد بر اجراي غير متمركز برنامه ريزي و بودجه ريزي در استان هاست.
زمين ونگرش در مراحل نخستين تهيه برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز دراز مدت توسعه ملي تصويب شد و رويكرد آمايش سر

به ابعاد منطقه اي و فضايي توسعه، نقش و اهميت بيشتري پيدا كرد.در اين برنامه به آمايش سرزمين به عنوان يك سند راهبردي فرادست 
كه چهارچوب كلي و تقسيم وظايف ملي هر يك از استانهاي كشور را در قالب نظريه پايه توسعه استان ترسيم مي كند،اشاره شده است. 

ترديد برنامه چهارم اقدام به طراحي و ارائه نوآوري هايي كرده است كه يكي از آن ها توجه به آمايش سرزمين به طور جدي مي باشد. بدون 
و در واقع محور قرار گرفتن آمايش سرزمين در برنامه  1383از نشانه هاي اين توجه تصويب مصوبه ضوابط ملي آمايش سرزمين در سال 

  كه خالصه اي از آن به قرار ذيل مي باشد:  باشد مي و فرهنگي اجتماعي،پنجم توسعه اقتصادي
كاهش تمركز و تراكم جمعيت - سترش عدالت اجتماعي،تعادل هاي منطقه اي و رفع محروميت ها به خصوص در مناطق روستاييگ

- از ظرفيت هاي مراكز جمعيتي كوچك استفاده حداكثري- توسعه علوم،آموزش،پژوهش و فناوري در مناطق مختلف كشور- به ويژه در تهران
  ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب جمعيت در سطح كشور.-توسعه زير ساخت ها در استانهاي كمتر توسعه يافته

دولت مكلف شده  180قانون برنامه پنجم توسعه به آمايش سرزمين توجه ويژه اي شده است.در ماده  186تا 180همچنين در مواد 
درصد از فاصله شاخص برخورداري شهرستان هاي با كمتر  10ستاي تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسي هر ساله حداقل است كه در را

قانون فوق شوراي آمايش سرزمين به منظور هماهنگي  182از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم را كاهش دهد و همچنين در ماده 
و طرح هاي توسعه سرزميني،با مسووليت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تشكيل و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه ها 

هجرى شمسى نيز در خصوص آمايش سرزمين مواردى ذكر گرديده است  1404در سند چشم انداز جمهورى اسالمى ايران در افق مي شود.
   .كه اهميت جدى مسئله را نمايان مى سازد

گسترش عدالت اجتماعى و تعادل هاى منطقه ن؛دفاعى؛ كارايى و بازدهى اقتصادى ؛وحدت و يكپارچگى سرزميمالحظات امنيتى و  
  .اى ؛حفاظت محيط زيست و احياى منابع طبيعى؛رفع محروميت ها خصوصاً در مناطق روستايى كشور

  نتقال پايتختا  2,5
نتقال پايتخت از تهران مطرح شد. پس از پايان جنگ ه.ش كه دويستمين سال پايتختي تهران بود، كم كم بحث ا 1364سال 

را عملي تر و مناسب تر تشخيص دادند و از » ساماندهي تهران«تحميلي، اين امر به طور جدي پيگيري شد اما مراجع مسوول در آن زمان 
سائل تهران حل نشده باقي مانده اجراي آن منصرف گشتند. به رغم تالش بسيار و اجراي طرح هاي عمراني متعدد، هنوز هم بسياري از م

  است. به همين دليل از اواخر دهه هفتاد بحث انتقال پايتخت مجددا از سوي برخي مسووالن مطرح شده است.
طي سال هاي اخير تصميمات و سياست هاي متعددي به منظور تسريع در اجراي اصل عدم تمركز و سوق دادن سرمايه و كارهاي 

مستعد،كاهش تراكم امور اداري در مركز و كاهش جذابيت و روند مهاجرت به شهر تهران اتخاذ شده، اما بنا به  تخصصي از مراكز به مناطق
داليل مختلف هيچ يك از راهكارها يا به درستي و كامل اجرا نشده اند و يا بنا به داليلي نتوانسته اند نقش چشمگيري در كاهش معضالت 
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اخيرا موضوع انتقال مركزيت سياسي كه همواره به عنوان يكي از ساز و كارهاي حل مشكالت پايتخت شهر تهران ايفا كنند. بر اين اساس 
  ]20[مطرح بوده بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.

انتقال پايتخت سياسي را نمي توان تنها راه تمركز زدايي و كاهش حجم فعاليت در پايتخت دانست. چرا كه مقوله عدم تمركز صرفا 
ه بحث مكاني مربوط نيست و مي توان در حوزه هاي اداري(انتقال وظايف دولت به سطوح محلي) مالي(تفويض منابع مالي) سياسي(تفويض ب

  ]21[ .قدرت هاي تصميم گيري) يا تركيبي از موارد ذكر شده،شاهد آن بود
  اما براي واكاوي مبحث انتقال پايتخت بايد نكات زير را مد نظر قرار داد:

يدا كردن يك منطقه مناسب جغرافيايي  در كشور كه بتوان پايتخت را بدان جا منتقل كرد،كار ساده اي نيست.اكثر مناطقي كه پ- 1
براي اين كار پيشنهاد مي گردد(سمنان،پرند و...) عاري از مشكالت طبيعي (گسل،زلزله،كمبود آب و...)مشكالت انساني و زير ساختي 

  نتقال پايتخت از تهران پيدا كردن يك مكان مناسب جغرافيايي مورد قبول است.نيست.بنابراين اولين مشكل ا
انتقال پايتخت،به حجم عظيمي از اعتبارات مادي نياز دارد.در شرايط فعلي تامين اين مخارج بدون  استقراض خارجي و يا ضربه - 2

  آوردن به بخش هايي از اقتصاد داخلي ممكن نيست.
ال پايتخت در جهان بسيار كم است.حتي در مواردي كه پايتخت جديد مشكالت مربوط به امور پايتختي نمونه هاي موفق از انتق- 3

را تا حدي حل كرده است،مشكالت پايتخت قبلي در جاي خود باقي مانده است.نمونه كراچي،ريودوژانيرو و... البته شايد اگر شهر جديدي به 
بسيار افزون تر بود.بنابراين حتي با انتقال پايتخت مي بايست به حل مسائل كالنشهر پايتختي انتخاب نشده بود مشكالت پايتخت قبلي 

  تهران پرداخت.
اكثر كشورهايي كه اقدام به جابجايي پايتخت كرده اند و تا اندازه اي موفق بوده اند،كشورهايي با ساختار سياسي فدرال و با - 4

نيم كه ساختار سياسي كشور ما يك ساختار ساده و بسيط مي باشد و قياس تهران با اقتصاد نسبتا قوي بوده اند مانند آلمان،اما مي دا
  كالنشهرهاي كشورهاي فدرال قياسي مع الفارق است.

تهران مركز پردازش اطالعات سياسي،اقتصادي،انتظامي،نظامي،امنيتي،دانشگاهي،بهداشتي كشور است.اين وظيفه در طول دهه - 5
ا پرورش داده است.نخبگاني كه توانايي اداره كشور،صنايع،خدمات كشاورزي،تجارت و... را دارند.اين افراد به هاي متمادي افراد نخبه اي ر

  سادگي محدوده كاري خود را رهانمي كند.
) ميتواند مساله انتقال پايتخت  را زير سوال HI-TECHدر شرايط فعلي ،ايده تمركز زدايي و استفاده از تكنولوژي هاي برتر(- 6

  ]22[.تكنولوژي اجازه دور كاري يا اشتغال و كنترل نظارت از راه دور را بسيارتسريع كرده است.ببرد
كليات طرح انتقال پايتخت سياسي و اداري از تهران در كميسيون شوراهاي مجلس تصويب شد و مقرر  23/4/92هرچند در تاريخ 

تقال پايتخت و تمركز زدايي از تهران و ساماندهي شهر تهران باشد،اما شده بود كه هدف از ارايه اين طرح در جهت تشكيل شوراي عالي ان
 زدايي تمركز و كشور،ساماندهي اداري–قانون انتقال پايتخت تحت عنوان قانون امكان سنجي انتقال مركز سياسي  16/2/94اخيرا در تاريخ 

 كشور،راه وزارت به اجرا براي و محول اي نفره 15 شوراي به سال 2 مهلت ظرف سنجي امكان براي و رسيد نگهبان شوراي تاييد به تهران از
رنامه ريزي ابالغ شد.كه اين قانون اخيرا عالوه بر امكان سنجي انتقال پايتخت،به نوعي ساماندهي و تمركز ب و مديريت سازمان و شهرسازي و

ورتي كه دولتها به تكاليف قانوني خود در چارچوب اصل چهل و زدايي را فارغ ازانتقال پايتخت مورد نظر قرار داده است. از نظر نگارنده در ص
اصل سوم قانون اساسي،سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري در خصوص تحول  14و  9هشتم قانون اساسي،آمايش سرزمين،بندهاي 

و ديگر نيازي به  بود از تهران خواهيم  ارو يك ساماندهي و تمركز زدايي مكانيكشاهددر نظام اداري و دولت الكترونيك جامه عمل بپوشاند،
  انتقال پايتخت نمي باشد.

مثال هاي ذيل مويد اين نكته است كه انتقال پايتخت لزوما منجر به كاهش تمركز در پايتخت ها نمي شود. در پاكستان تا سال 
ميليون  10جمعيت آن از مرز  1995در سال ميليون نفر جمعيت داشت اما  4شهر كراچي پايتخت كشوربود كه در آن هنگام حدود  1959

 4پايتخت از استانبول به آنكارا انتقال يافت كه در آن زمان جمعيتي حدود  1923نفر نيز گذشته است.همچنين در تركيه نيز در سال 
درصد از توليدات و  55،درصد از فعاالن صنعتي 38ميليون نفر جمعيت، 11ميليون نفر داشت اما اين شهر هم اكنون با در اختيار داشتن 

درصد از تجارت كشور،كماكان مهم ترين مركز اقتصادي اين كشور مي باشد.هرچند آنكارا داراي اهميت سياسي است، اما  45همچنين 
  ]23استانبول همچنان مركز فعاليت هاي صنعتي،تجاري و گردشگري است.[
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  مشكالت پايتخت -1شكل شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

شهر تهران مي توان به موارد ذيل اشاره نمود كه به صورت مبسوط مورد واكاوي قرار تمركز زدايي قانوني از درخصوص چالشهاي 
  مي گيرند:

تصويب آيين نامه هاي مختلفي همچون :طرح خروج كارمندان از تهران،طرح خروج دستگاههاي دولتي از تهران،طرح دولت سابق با 
دوركاري و.... سعي داشت تا بتواند به يك تمركززدايي راهبردي و اصولي از تهران جامه عمل بپوشاند.اما واضح و مبرهن است كه براي حل 

فوق الذكر كارايي نخواهند داشت و در عمل نيز اين آيين نامه ها عموما يا زودگذر و موقت بوده اند مشكالت عديده تهران آيين نامه هاي 
مانند ممنوعيت استخدام در دستگاههاي دولتي در تهران كه با تصويب و اجراي طرح مهرآفرين نقض شده اند يا توسط مرجع نظارت قضايي 

  مافوق (قانون اساسي يا قوانين عادي)ابطال شده اند (مانند طرح خروج كارمندان از تهران). (ديوان عدالت اداري) به دليل مغايرت با قوانين
  مصوبات اجرا شده براي تمركز زدايي از تهران  6

  تهران طرح خروج كارمندان از  1,6
اجرايي و كاهش پيامدهاي در راستاي تمركز زدايي و تقويت واحدهاي استاني و اعمال توازن و تعادل در نيروي انساني دستگاههاي 

ن كال و تهران شهر از انتقال متقاضي اجرايي هايدستگاه كارمندان انتقال موضوع وزيران هيأت تهران شهر در زلزله   ناشي از وقوع احتمال
/ 27 مورخ 44186/ 262747و شماره  6/12/1386ه مورخ 37909/ت 93138هاي شماره شهرها به ساير نقاط كشور را طي تصويب نامه

،آئين نامه ديگري تحت عنوان آئين نامه 1386در دستور كار قرار داد و با توجه به استقبال نه چندان مطلوب از آئين نامه سال  1388/ 12
   .اعطاي تسهيالت  به كاركنان دستگاههاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران را به تصويب رساند

  ران:اهداف طرح خروج كارمندان از ته  1,1,6
ساماندهي و اصالح در آئين نامه خروج كارمندان از تهران از مقوله هاي ذيل به عنوان اهداف تصويب اين طرح نام برده شده است: 

رفع كمبود  ؛برقراري اصل عدالت محوري از طريق اعمال توازن و تعادل در نيروي انساني دستگاههاي اجرايي ؛وضعيت نقل و انتقال كاركنان
هاي مساعد براي استفاده مطلوب فراهم نمودن زمينه ؛تأمين رفاه و آسايش نسبي كاركنان ؛و تعديل نيرو در واحدهاي استاني و شهرستاني

كاهش  ؛تمركز زدايي و تقويت واحدهاي محلي ؛كاهش چالشهاي اجتماعي و اقتصادي كالنشهرها خصوصاً تهران بزرگ ؛از نيروي انساني
  ]24.[اي سوء ناشي از وقوع احتمالي زلزله در شهر تهرانپيامده

 مشکالت پایتخت

تمرکز 
سیاسی و 

 اداری

تمرکز 
تصمیمات 
 امنیتی،نظام

انتظامیی و

تمرکز 
قدرت و 

 ثروت  تمرکز

تراکم 
 جمعیت

تراکم 
ساختمان  و 

 تاسیسات

تراکم شبکھ 
راھھا

تمرکز بخش 
 خصوصی

تمرکز 
 آموزشی

تمرکز 
 تکنولوژی

تمرکز 
صنع

تمرکز امور 
 تجاری

 ھویت یابی

تمرکز قدرت 
 سیاسی

تمرکز آثار 
 فرھنگی و ھنری

 تمرکز سفارتخانھ ھا
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  مشمولين آئين نامه انتقال:  2,1,6
  كارمندان رسمي و پيماني؛ - 
  كارمندان قرارداد كار معين (مشخص) و ساير عناوين مشابه؛ - 
  ؛كاركنان قراردادي مشمول قانون كار كه با دستگاه هاي اجرايي قرارداد مستقيم منعقد نموده اند - 
  ]25بازنشستگان.[ - 

وزارت مسكن و «و » انساني رييس جمهورمعاونت توسعه مديريت و سرمايه«مابين ضوابط اجرايي موافقتنامه في   1در ماده 
دامنه شمول كارمنداني كه مي توانند از كالن هيأت وزيران، 27/12/1388مورخ  262747/44186موضوع دستورالعمل شماره » شهرسازي

  شوند به قرار ذيل است:شهرها منتقل 
شهر تهران به ساير نقاط كشور  هاي اجرايي كه از كالنكارمندان رسمي، پيماني و قراردادي (به صورت مستقيم) شاغل در دستگاه

  گردند.:مند ميالذكر بهرهفوق انتقال يافته و حايز شرايط زير باشند، از مزاياي مندرج در موافقتنامه 
  :88و  86رفته شده براي كارمندان انتقال يافته در آيين نامه هاي سالهاي مزاياي در نظر گ  3,1,6

  :86مزاياي سال 
العاده برقراري از مزاياي فوق؛ درصد حق شاغل از حق شغل75افزايش سقف ؛ درصد اضافه كار50معافيت از شمول محدويت سقف 

پرداخت ؛ مناطق محرومالعاده مشاغل تخصصي درصورت انتقال بهبرقراري فوق ؛اين مناطقمناطق كمتر توسعه يافته درصورت انتقال به
وري و كارانه و فوق العاده ويژه درصورت العاده بهرهبرخورداري از مزاياي فوقي؛ مناطق مرزنامه درصورت انتقال بهدرصد امتيازات آيين100

  ؛.هاروستاها و بخشانتقال به
  :88مزاياي سال 

بنا به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني  23/12/1388در جلسه مورخ هيأت وزيران در آئين نامه 
وهشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي جمهور و به استناد اصل يكصدوسيريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و معاونت برنامهرييس

كه بخشي از آن  متقاضي انتقال از شهر تهران را به شرح زير موافقت نمودهاي اجرايي نامه اعطاي تسهيالت به كاركنان دستگاهايران، آيين
هزينه جابجايي محل خدمت و هزينه سفر  )؛3ماده  .(هديه انتقال به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مستمربه صورت خالصه در ذيل مي آيد:
كار موضوع معافيت از محدوديت پنجاه درصد اضافه )؛4ماده (د.يابهاي مورد عمل در مقررات افزايش ميبه ميزان صددرصد عالوه بر هزينه

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني با رعايت قوانين و مقررات در  )؛5ماده  (.) قانون مديريت خدمات كشوري68) ماده (9ذيل بند (
اعطاي تسهيالت وام بابت وديعه مسكن، خريد  )؛6ده ما (نامه فراهم نمايد.سقف امتياز حق شاغل تسهيالت الزم را براي مشموالن اين آيين

هديه  )؛7ماده  .(گذاريگذاري و نوبتمسكن، تعميرات مسكن، خريد خودرو و كاالي خانگي در حداكثر سقف مقرر در مقررات بدون سپرده
ماده  .(ك ماه حقوق و مزاياي متعلقه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهي دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدء يا مقصد) به ميزان ي

8(  
   كارمندان:و محدوديت هاي  تكاليف  4,1,6

عالوه بر مزايايي كه به ترتيب فوق الذكر براي كارمندان در نظر گرفته شده است تكاليفي نيز در صورت انتقال برآنها مترتب مي  
و همچنين تبصره آن  گاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهرانتصويب نامه تكميلي اعطاي تسهيالت به كاركنان دست 8شود. در ماده 

هيات وزيران تكاليف ذيل براي افراد متقاضي انتقال از كالن شهرها  23/12/1388مورخ  44186/262647در اجراي مفاد آئين نامه شماره 
  مقرر شده است كه دستگاه هاي اجرايي ملزم به رعايت اين شيوه اجرايي شده اند:

  محدوديت ها:
   )1بند (در شهر تهران مشغول به خدمت بوده باشند. 1388قبل از پايان سال  - 1
   )2بند (به بعد باشد. 1389تاريخ انتقال آنان از شهر تهران از ابتداي سال   - 2

  تكاليف:
  .ايندنم ارايه مقصد دستگاه در خدمت سال ده انجام بر مبني محضري تعهد موظفند شده منتقل كارمندان -1
  باشند.محل سكونت قبلي ميارايه تعهد محضري مبني بر عدم مراجعه بهبازنشستگان منتقل شده مكلف به - 2

طرح خروج كارمندان با وجودي كه صورت مناسب داشت اما در عمل زياد موفقيت آميز نبود چون تا زماني كه يك پژوهش اساسي 
 6را اجرا كرد. اعداد و آمار نشان مي دهد ميزان توفيق دولت در اجراي اين بخشنامه تنها در اين باره انجام نشود نمي توان به درستي آن 

، يعني اگر نزديك دو برابر ميزاني كه تاكنون خارج شده اند، كارمندان را از تهران هزار نفر) 32( دهم درصد ميزان تعيين شده بوده است
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چون در حال  .عدد، بسيار ناچيز و اندك است اين همراه بود، ولي در شرايط فعلي،،تنها اين طرح با يك درصد موفقيت خارج مي ساختند
حاضر متاسفانه ساختارهاي اداري در تهران به قدري پيوستگي دارند كه جدايي آنها از يكديگر امكان پذير نيست. بنابراين در شرايط فعلي 

  ت دارد و موجب افزايش كارآيي اداري نخواهد شد.اعزام كارمندان به خارج از تهران تنها هزينه اضافي براي دول
  از تهران خروج دستگاه هاي دولتي طرح  2,6

اين كه تمركز گرايي شديد جمعيت،امكانات و سازمان ها در شهر تهران مشكالت فراواني را براي كشور به وجود آورده است 
شت  كه با خروج چند دستگاه دولتي بتوان بر اين مشكالت فائق آمد. عالوه واقعيتي روشن و غير قابل انكار است. با اين وجود نبايد انتظار دا

بر مشكالت و چالش هايي كه شهر تهران به عنوان پايتخت كشور با آن دست به گريبان است،نظام اداري و ساختار ديوان ساالري دولت نيز 
ها و مشكالت، موضوع تمركز در نظام اداري است. تمركز  داراي چالش ها و آسيب هاي خاص خود مي باشد. يكي از مهم ترين اين آسيب

در نظام اداري مترادف با تمركز در اختيارات و قدرت تصميم گيري در راس هرم هاي اداري دستگاه هاي دولتي است. تمركز اختيارات و 
با تجمع دستگاه هاي مركزي نظام اداري در  اقتدار اداري و سازماني در ستاد وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي به صورت مستقيم ارتباطي

شهر تهران ندارد. به عبارت ديگر بعضا خروج دستگاه هاي اجرايي از تهران در راستاي عدم تمركز اداري قلمداد مي شود در صورتي كه عدم 
  ]26[از همديگر هستند. تمركز مكاني و جغرافيايي دستگا ها تاثير مستقيمي در عدم تمركز اداري نداشته و اين دو مقوله جداي

هاي مديريت مشكل بزرگي به نام كالن شهر تهران، مستلزم برنامه جامع و مدون با پشتوانه علمي و كارشناسي و در سطح اندازه
هاي بازدارنده و تشويقي براي نگهداشت جمعيت كشور در عرصه سرزمين، عدم تمركز ملي است كه به بدون شك اتخاذ رويكردها و سياست

دهي به كاركردهاي اي و محلي و رونقهاي ملي، منطقهگيري و تفكيك مديريتاري و مالي، تجديدنظر اساسي در ساختار نظام تصميماد
.براي خروج دستگاههاي دولتي كه مسلما با بسياري اي و عمران و آبادي در نقاط دوردست از اجزاي الينفك آن خواهد بودتوسعه- اقتصادي

با توجه به كارويژه وزارت اي فردي و اجتماعي افراد مرتبط مي باشد نياز به عملي تقنيني مي باشد نه اجرايي.براي مثال از حقوق و آزادي ه
نفت و وزارت جهاد كشاورزي مي توان در يك پروسه قانوني وزارت نفت را به يكي از استان هاي نفت خيز و وزرات كشاورزي را به يكي از 

منتقل كرد. همچنين مي توان مانند كشورهاي ديگر پادگان هاي نظامي را از پايتخت به شهرهاي ديگر منتقل  استان هاي شمالي حاصلخيز
تصميم نامه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه انتقال  7نمود و سربازان را در مناطق ديگر آموزش داد. كه البته اين امر در ماده 

ن مورد توجه قرار گرفته است كه به واسطه آن از وزارت 44639/ت39003و به شماره  22/2/1389 كاركنان دولت از شهر تهران در تاريخ
اكنون دفاع خواسته شده است كه با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسح به انتقال پادگان ها به خارج از حريم شهرها مبادرت ورزد.هم

تروپارس، نفت مناطق مركزي، نفت فالت قاره، لوله و مخابرات نفت، انتقال هاي نفت و گاز پارس، پهاي نفتي زيادي از جمله شركتشركت
  گاز، مهندسي و توسعه گاز، متن، پتروايران و... همچنان ساكن تهران هستند و  حاضر به خروج از اين كالن شهر نمي باشند.

  طرح مهرآفرين  3,6
رئيس جمهور،وزرا و معاونين رئيس جمهور استناد اصول يكصد و بنا به پيشنهاد و تاييد  29/9/1391هيات وزيران در جلسه مورخ 

) و 186) و (181بيست  و ششم، يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به استناد مواد (
كل كشور طرح مهر آفرين را  1391سال ) قانون بودجه 112قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و بند ( 224ماده » ه«بند

مقرر شده است كه: تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدي هاي قابل واگذاري اعم از  65ماده  »ج«درحاليكه در بند  تصويب نمود.
كاهش مي يابد. از اين  %2رسمي،پيماني،قراردادي،كارمعين و مشخص،ساعتي و عناوين مشابه به استثناي اعضاي هيات علمي ساالنه حداقل 

دولت در اين ابعاد،همواره يكي از برنامه هاي تحول اداري دولت بوده است كه رو در طي سال هاي اخير واگذاري  تصدي ها و كاهش حجم 
از پس از ابالغ سياستهاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري،افق هاي جديدي براي اجراي  اين برنامه گشوده شد.

از تهران نهاد رياست جمهوري مكلف شد نسبت به كاهش ر طرح مهرآفرين اين است كه متعاقب بحث خروج كارمندان ديگردنكات جالب 
معاونت برنامه ريزي و نظارت  .چهل درصد كاركنان نهاد و وزارت كشور نيز نسبت به كاهش چهل درصد كاركنان خود در ستاد اقدام كند

ت نياز به نيروي متخصص راهبردي رييس جمهور نيز موظف است نسبت به كاهش چهل درصد نيروي انساني خود اقدام كند و در صور
به تصويب رسيده است مجوز  1391جايگزين با همكاري معاونت توسعه مديريت رييس جمهور اقدام كند.اما در طرح مهر آفرين كه در سال 

وند.دليل نفر به استانداري تهران داده شده است كه بي ترديد برخي از آن ها در كالن شهر تهران به استخدام گمارده مي ش 3000استخدام 
اين سياست هاي دو گانه به راستي چيست؟ درتصويب نامه انتقال كارمندان متقاضي انتقال از شهر تهران و كالن شهرها به شماره 

مربوط به تذكرات خطاب به كارمندان متقاضي انتقال از تهران  5و 3هيات وزيران در بند هاي   6/12/1386ه مورخ  37909/ت 93138
   مقرر مي دارد كه:

  )3(بند .باشدهاي استان تهران ممنوع ميتهران و شهرستانهر نوع انتقال از ساير مناطق و شهرهاي كشور به  - 
  ).5هاي جديد در تهران ممنوع است.(بند هرگونه استخدام و ايجاد سازمان و پست - 
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هزار نفر در استانداري  3و مجوز استخدام  و از سوي ديگر طرح مهرآفرين از يك سو خروج كارمندان و دستگاه هاي دولتي از تهران
  تهران.

  واكاوي حقوقي قوانين و مقررات مرتبط با تمركز زدايي از تهران:  7
در جمهوري اسالمي ايران ، قانون اساسي در صدر هرم سلسله مراتب قوانين و حقوق موضوعه قرار دارد و در نتيجه منبع بنيادين 

ن نيز مطابق اصل سلسله مراتب قوانين، سياست هاي كلي نظام و قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي برابري، اين قانون است و پس از آ
واجد اهميت مي باشند.النهايه مقررات(تصويب نامه ها و آيين نامه هاي) دولتي هستند كه پس از قوانين داراي اهميت مي باشند.مطابق 

قانون اساسي و قوانين عادي باشند اما با مطالعه مقررات مرتبط با حوزه تمركز زدايي اصل سلسله مراتب قوانين مقررات دولتي نبايد مخالف 
ي) از تهران درمي بابيم كه عموما اين مقررات با قوانين مافوق خود تعارض داشته اند كه عموما نيز به همين دليل(تعارض با قوانين باالدست

اند.منطقي است براي تمركز زدايي از تهران كه از درجه اهميت وااليي برخوردار  توسط مرجع نظارتي قضايي(ديوان عدالت اداري)باطل شده
قوانين عادي و در صورت فقدان آن ها از - 3سياستهاي كلي ابالغي،- 2قانون اساسي،- 1مي باشد به ترتيب از ظرفيت هاي قانوني مقرر در :

ن نامه هاي دولتي توسط دولت بهره بگيريم.از آنجايي كه در ظرفيت قانوني اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي در خصوص وضع آيي
قوانين كشور ما به خوبي تكاليف قانوني براي تمركز زدايي از تهران بر دولت بار شده است اساس ديگر نيازي به تصويب آيين نامه هايي 

  تي از تهران و ... نمي باشد.زودگذر،موقت و هزينه بري چون  طرح خروج كارمندان ازتهران،طرح خروج دستگاه هاي دول
ساالر، در  مآزادي و برابري دو قطب دموكراسي اند و دموكراسي بدون هر يك از اين وجود نخواهد داشت.سرشت نظام هاي مرد«

هاي  برابري از زيباترين واژه هاي تاريخ بشري و بي گمان در كنار عدالت يكي از آرمانبرابري افراد در حاكميت سياسي و اداري است، 
ري و ديرين انسان بوده است . آرماني كه اديان آسماني و به ويژه دين اسالم همواره بر آن تأكيد نموده اند .از ميان سه آرمان آزادي ، براب

ي برادري ، برابري از همه به جوهر نظري مردم ساالري نزديك تر است . اگر نفي برابري كمتر محسوس ، كمتر آشكار ، و شايد كمتر از نف
آزادي دردناك باشد ، براي مردم ساالري زيان عميق تري دارد . پس شايد تنها با برابري است كه مي توان باور داشت ، مردم ساالري تحقق 
يافته است . از آن روي كه تحقق قانون اساسي زمينه اي مهم براي تضمين مردم ساالري به شمار مي رود ، مي توان به رابطه ي برابري و 

حس برابري جويي در افراد تا آن .در مفهوم حقوقي ، اصل برابري يكي از پايه هاي دولت حقوقي به شمار مي رود .]27[االري پي بردمردم س
اصل سوم  14بند]28د.[حد نيرومند است كه افراد حاضرند به خاطر برابري از آزادي خود بگذرند ولي به نابرابري و تبعيض تن در ندهن

ي از وظايف اصلي دولت را اين گونه بيان مي كند: تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي نيز يك قانون اساسي
 عادالنه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون. اصل عدم تبعيض، نقطه پايه اي ايده دموكراتيك است. بدين معني كه در نظام دموكراتيك،

با هم برابر و داراي خصلت  ارزشي برابر گونه مي باشند.امروزه اكثر كشورها، در صدد از بين بردن عوامل تبعيض  افراد از حيث ذاتي و ماهوي
آميز به موجب قوانين و مقررات حقوق بشري مي باشند.در زمينه تساوي بين عموم افراد و منع تبعيض، اصل سوم قانون اساسي كه وظايف 

را  »رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي «، 9بند  كلي اساسي دولت را بيان مي كند در
،تفاوت حقوقي موقت در رفتار است كه مثبتتبعيض «چيست؟ مثبتجزء وظايف دولت مي شمارد.در وهله نخست،بايد ديد كه تبعيض 

قوقي و به زيان گروهي ديگر تجويز مي نمايد تا نابرابري پيشين آن دو را جبران را به نفع يك گروه از اشخاص حقيقي يا ح قانونگذار آن
در ذيل عنوان حقوق ملت نيز اصل نوزدهم قانون اساسي  مقرر مي دارد: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق  .]29نمايد[

همه افراد ملت اعم « مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد،زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. اصل بيستم قانون اساسي نيز اشعار مي دارد:
سان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني،سياسي،اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالم از زن و مرد يك

  »برخوردارند.
عبارت مندرج در اين اصل، نه شعار است و نه رسم القباله؛ اصول هدايت كننده و خط مشي سياستهاي قضايي و اداري و اقتصادي 

ه آنها بر سر تمام قواعد اساسي و قوانين عادي گسترده است و در پرتو آن بايد ساير اصول معنا و تفسير دولت است؛ اصولي است كه ساي
.قانون اساسي در اصول فوق الذكر و اصل چهل و هشتم قانون اساسي به خوبي تكاليف دولت را براي جلوگيري از تبعيض ميان ]30[.شوند

راد از امكانات برابر متعين نموده است.مطلوب است كه به اين اصول عمل شود تا تمركز شهروندان در سراسر كشور و بهره مندي همه اف
زدايي حقوقي محقق شود.دغدغه اصلي عدالت اجتماعي ايجاد تعادل بين دو اصل آزادي و توزيع برابر امكانات اقتصادي و اجتماعي است . به 

ت اجتماعي مورد توجه است.در حقيقت دغدغه اصلي در عدالت اجتماعي رعايت ديگر سخن توزيع عادالنه آزادي و امكانات توأمان در عدال
  ]31برابري شهروندان در هر دو حوزه آزادي ها و بازتوزيع امكانات اقتصادي و اجتماعي است .[

ديگر(شيراز در واكاوي حقوقي طرح خروج كارمندان از تهران مالحظه مي شود كه كارمندان سازمان ميراث فرهنگي به دو كالنشهر 
قانون فوق الذكر آمده است كه به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و  65و ااصفهان)منتقل شده اند.درحالي كه در بند الف ماده 

كوچك سازي دولت :هر گونه انتقال به كالن شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است.از طرف ديگر امتيازاتي كه(فوق 
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(تساوي عموم در برابر قانون) 14(رفع تبعيضات ناروا) و بند 9براي كارمندان انتقال يافته در نظر گرفته شده است نيز در تضاد با بند الذكر) 
اصل سوم قانون اساسي و اصول حاكم بر استخدام از جمله اصل حقوق مساوي براي كار مساوي مي باشد.براي مثال چه توجيهي وجود دارد 

شهرستاني كه يك سال از فعاليتش در تهران مي گذرد،به شهرستان خود منتقل شود و تقريبا دو برابر حقوق و مزاياي بيشتر كه يك كارمند 
نسبت به ساير كارمندان مشغول در شهرستان دريافت نمايد؟آيا اين تبعيض نيست؟ در نقد تصويب طرح خروج كارمندان از تهران بايد گفت 

قوه مجريه .]32[.و منطبق با آن قوانين است و حق و تكليف جديدي را، بيش از آنكه مقرر داشته، ايجاد نمي كند ابتكار آئين نامه محدودكه 
از جمله اين امور مي توان به  ]33[.»طور خاص نياز به وضع قانون دارد به وضع آئين نامه مستقل بپردازد.ه نمي تواند در حوزه هايي كه ب

آئين نامه در خصوص حقوق و تكاليف شهروندان اشاره كرد و از آنجايي كه اين آئين نامه در مواردي عدم صالحيت قوه مجريه در وضع 
قانون  9ماده  »ه«ساله و تغيير محل جغرافيايي خدمت كه از جمله مجازات هاي اداري احصاء شده در بند 10همچون لزوم اقامت اجباري 

فراتر از صالحيت خود عمل نموده است و وارد صالحيت خاص قانون گذار شده  1372رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت مصوب 
  است، لذا دولت در اين موارد صالحيت وضع آئين نامه ندارد.  

كارمندان منتقل شده در نظر  ين نامه براييرا كه در آ يازاتيحال اگر دولت به تكاليف موعود خود در آيين نامه عمل نمي كرد و امت
آيين  5قانون مديريت خدمات كشوري در ماده  68ماده  9درصد اضافه كار موضوع ذيل بند  50نند(معافيت از محدوديت سقف گرفته بود ما

آيين  3ماه حقوق و مزاياي مستمر در ماده  1نامه اعطاي تسهيالت به كاركنان متقاضي انتقال از شهر تهران،هديه انتقال به ميزان 
 يازاتيا امتيگر آيد يكرد تكليف چه بود؟از سو يآيين نامه و ....) اجابت نم 4درصد در ماده  100ر به ميزان نامه،هزينه جابجايي و هزينه سف

در جهت ضات ناروا نبود؟يدر خصوص رفع تبع ياصل سوم قانون اساس 9افته در نظر گرفته شده بود خالف بند يكارمندان انتقال  يكه برا
تصويب و در  1370طه با حقوق كاركنان دولت قانون،نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال ويژه در رابه ايجاد عدالت استخدامي ب

به تاييد شوراي نگهبان رسيد.براي رفع تبعيض و برطرف كردن ناهماهنگي هاي حقوق و دستمزد در بخش دولتي بايد  24/6/1370تاريخ 
اعالميه جهاني حقوق بشر مقرر مي دارد، همه حق دارند كه بدون هيچ  23ه ماد 2اصل حقوق مساوي براي كار مساوي را اعمال نمود. بند 

ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز به مزد منصفانه و اجرت  7تبعيضي در مقابل كار مساوي، اجرت مساوي دريافت نمايند. ماده 
آيا كارمندان در چنين وضعيتي كماكان مي تاكيد مي كند. مساوي براي كار، با ارزش مساوي بدون هيچ نوع تمايز به عنوان حق هر كس

بايست ملزم به ماندن در آن محل باشند؟در اصل سي وسوم قانون اساسي آمده است كه هيچ كس را نمي توان به اقامت در محلي مجبور 
نقض كرده است و مي توان اين مصوبه را  تصويب نامه تكميلي خود اين اصل را 2ساخت اما آيين نامه طرح خروج كارمندان از تهران در بند 

   خالف آزادي محل مسكن و محل اشتغال دانست.
قانون اساسي صراحتا نقض شده است. آيا اين تبعيض نيست كه كارمنداني كه از تهران منتقل  ممشاهده مي شود كه اصل نوزده

ترين اهداف حقوق به نام  كنند؟ آيا اين طرح با يكي از مهمبرابر كارمندان بومي آن شهرستان حقوق و مزايا دريافت  2شوند تقريبا  مي
عدالت سازگار است؟به چه پشتوانه حقوقي و منطقي كارمند منتقل شده از تهران مي بايست اين همه حقوق و مزاياي بيشتر را نسبت به 

  كارمند بومي دريافت كند؟
ق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسالم و هر كس ح:هم چنين در اصل بيست و هشتم قانون اساسي آمده است كه

مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.دولت موظف است بارعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به 
  كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

سي: هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد به موجب اصل سي و سوم قانون اساهمچنين 
  عالقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي كه قانون معين مي كند.

در اين زمينه ها كه تصميم گيري در مورد آنها صرفا بايد از طريق مجلس صورت بگيرد و  وجود داردحوزه هايي نيز به صورت ويژه 
مجلس داراي صالحيت خاص قانونگذاري است بنابراين قوه مجريه و هيچكدام از مقامات و نهادهاي ديگر حق ورود در اين حوزه را ندارند و 

(اصل لذا در اين موارد قوه مجريه نمي تواند با استفاده از صالحيت شبه تقنيني خود قاعده وضع نمايد از قبيل:سلب آزادي هاي مشروع 
موارد تبعيد و يا اقامت اجباري (اصل ،مواردي از تعرض به حيثيت،جان،اموال و حقوق و مسكن و شغل اشخاص (اصل بيست و دوم)،نهم)

  سي و سوم).
در حوزه هاي مذكور قوه مجريه حق ورود و وضع قواعد كلي و عام الشمول و به طور كلي وضع مقررات را ندارد، به بيان ديگر قواعد 

به حوزه هاي مذكور ماهيت قانوني دارند نه آئين نامه اي. يعني تنها مجلس مي تواند با وضع قانون در حوزه هاي مذكور قاعده وضع  مربوط
  ]34نمايد و مجلس نيز نمي تواند صالحيت خاص قانونگذاري خود را در اين زمينه به مقامات و نهادهاي ديگر تفويض كند.[

انون برنامه پنجم توسعه مقرر مي دارد كه انتقال كاركنان رسمي يا ثابت،مازاد دستگاه هاي اجرايي ق 50ماده  »و«بند همچنين در 
در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه هاي ذيربط، انتقال ساير شهرستان ها بايد با موافقت مستخدم صورت 
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ت يافت اين است كه دولت نمي تواند بدون موافقت كارمندان،آنها را به شهرستان گيرد.نكته اي كه مي توان از اين ماده قانوني به آن دس
هاي ديگر منتقل نمايد و اين امر نشانگر اين است كه حد اقل در مورد كارمندان سازمان ميراث فرهنگي اين تكليف قانوني رعايت نشده 

  ]35[است.
  مرز بين تقنين و اجرا:  1,7

اي كه تقريبا گريبانگير تمامي نظام هاي تفكيك قوا است،مساله تحديد حدود اختيارات دو قوه مقننه يكي از مسائل بسيار پيچيده 
و مجريه از همديگر است،اين مساله هنگامي به منصه ي ظهور مي رسد كه قوه مجريه و قوه مقننه از يك خط فكري سيراب نشوند و 

در ايران در ساليان اخير همواره كشمكش هايي ميان د در جامعه سياسي باشند.بنابراين،هر يك درصدد كرسي نشاندن ايده ها و افكار خو
 قوه مجريه و مقننه در تعيين مرز ميان حوزه تقنين ها و اجرا اتفاق افتاده است كه به نوبه خود مي توان اين امر را در مصوبات دولت در

قضيه كاهش ساعات كار كاركنان دولت در ماه «در  1389و در سال ،»قضيه ادغام شوراها«،»تغيير ساعات شروع به كار بانك ها«زمينه 
  مشاهده نمود. »رمضان

گذاري و اعمال قوه مقننه با مجلس شوراي اسالمي است كه از نمايندگان منتخب مردم  در نظام جمهوري اسالمي ايران قانون
نامه را به دولت اعطا نموده  ضع آئين نامه و تصويبتشكيل مي شود. با وجود اين، اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي صالحيت و

است.پذيرش اصل تفكيك قوا و قرار گرفتن وضع مقررات براي تنظيم روابط اجتماعي در صالحيت قوه مقننه تكليف وضع قواعد عام الشمول 
قوه قانونگذاري حق وضع قواعد كلي و  با قبول اصول تفكيك قوا هيچيك از قوا به غير از«در يك نظام حقوقي را مشخص مي كند. بنابراين 

عام را ندارد و به طور ويژه  قوه مجريه مكلف به اجراي قواعد مصوب قوه مقننه است و  نمي تواند اقدام به وضع قواعد كلي نمايد و لذا 
طرح خروج كارمندان از تهران كه .اما در ]36[»واگذاري اقتدار وضع قاعده عام به قوه مجريه تجاوز به صالحيت قوه مقننه به شمار مي رود.

ذيال مورد بررسي حقوقي قرار مي گيرد به نظر مي رسد مرز بين تقنين واجرا از بين رفته و قوه مجريه وارد صالحيت ويژه قانونگذار شده 
دي تهران،تامين است.مسلما براي نيل به اهداف مترقي مانند تمركز زدايي و تقويت واحدهاي محلي،كاهش چالش هاي اجتماعي و اقتصا

رفاه و آسايش نسبي كاركنان و برقراري اصل عدالت محوري كه به عنوان اهداف تصويب طرح خروج كارمندان از تهران برشمرده شده بود 
و نياز به يك عمل تقنيني مي باشد و مي بايست با تفكيك بين مرز تقنين و اجرا و با استناد به اصول قانون اساسي(اصول سوم،چهل و سوم 

  چهل و هشتم) به اهداف فوق دست يابيم تا ديگر نيازي به تصويب آيين نامه هاي موقتي،زودگذر و هزينه بر نباشد.
قرار دارد.قانون اساسي در اصول  »امور تقنيني«وضع قاعده آمره متضمن ايجاد حق و تكليف،امري غير اجرايي است.اين موارد ذيل 

، كه در صالحيت اختصاصي قانونگذار 22،25،32،33،36،47،51،73،78،79،80،81مور ضمن اصول متعددي به بيان برخي از مصاديق اين ا
است،پرداخته است.ديوان در آراي متعددي وضع قاعده آمره متضمن ايجاد حق و تكليف را مختص قانونگذار داشته و تعيين آن توسط 

  ه در وضع مقررات دولتي ارزيابي نموده است.مقامات اجرايي را خالف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجري
  آزادي انتخاب مسكن:  2,7

  پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند:
البالد بالد اهللا و العباد عباد اهللا. فحيثما اصبت خيرا فاقم؛ همه سرزمين ها سرزمين خداست و بندگان هم بندگان خدايند. پس هر  

  كجا كه به خير و سعادتي رسيديد،اقامت كنيد.
آزادي رفت و آمد و اختيار مسكن، نتيجه امنيت شخصي است و مفهوم آن، اين است كه شخص هر وقت بخواهد در داخل يك 
كشور رفت و آمد كند، و در هر محلي كه مايل باشد سكونت نمايد. با تحوالتي كه امروزه در زمينه ارتباطات پديد آمده، تامين آزادي در 

  ورت يكي از نيازهاي مهم زندگي جهان امروز درآمده است.رفت و آمد و اختيار مسكن به ص
آزادي شخصي، كه آن را آزادي مطلق وآزادي تن نيز مي نامند، يكي از مهمترين حقوق فردي است و آن بدين معني است كه فرد «

ده و نيز از هر گونه تعرض و تجاوز در رفت و آمد و اختيار مسكن در داخل و يا خارج از كشور و همچنين در زندگي و روابط خصوصي آزاد بو
  ]37.[»نسبت به جان ومال و خانه و زندگي خود مصون باشد

هيچ كس را نمي توان از «در حقوق ايران، افراد در اختيار مسكن، آزادي مطلق دارند، به موجب اصل سي و سوم قانون اساسي: 
نوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي كه قانون معين محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد عالقه اش مم

  اين آزادي شامل انتخاب محل مسكن و يا تغيير آن و يا اصال عدم انتخاب آن است. »مي كند
ر هر كس حق دارد كه داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرو«اعالميه جهاني حقوق بشر دراين باره چنين مقرر مي دارد:  13ماده 

رفت و آمد و اختيار  »كند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد، و هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود بازگردد.
  مسكن در تمام كشورها از جمله در كشور ما داراي نظاماتي به شرح زير است:
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تند، عبارتند از: زنان شوهردار و كودكان و ماموران كساني كه به طور قانوني به مالحظاتي مجبور به سكونت در محل معيني هس
محل ماموريت است. غير از موردي كه قانون معين مي كند دولت نمي تواند افراد را به سكونت در محلي مجبور سازد،  دولت كه مسكنشان

  يا از سكونت در محلي ممنوع كند و اين نتيجه منطقي آزادي مسكن است.  
.متاسفانه به طور خاص در خصوص شده استخدشه دار اصل سي و سوم قانون اساسي نيز  از تهراندر طرح خروج كارمندان 

آيا مجبور ساختن  سازمان ميراث فرهنگي دولت به اجبار متوسل شد و اين امر موجب تحصن كارمندان در مقابل صحن علني مجلس شد.
 10خالف قانون اساسي نيست؟آيا اين كه گفته شده است كارمندان تا براي زندگي در شيراز و اصفهان  كارمندان سازمان ميراث فرهنگي

كه در  96785/45017تصويب نامه شماره  4]در بند 38[سال حق بازگشت به تهران را ندارندچيزي جز تبعيد را متبادر به ذهن مي سازد؟
هاي اجرايي مستقر در تهران كه در كرج و  تگاهنيروهاي شاغل در دس به تصويب هيات وزيران رسيده است آمده است كه 3/5/1389تاريخ 

هاي اجرايي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس  هاي استان تهران ساكن هستند، توسط دستگاه ساير شهرستان
 1همچنين در ماده كه به نظر مي رسد اصل آزادي انتخاب مسكن در اين مصوبه نقض شده است. جمهور به محل سكونت خود منتقل شوند

، 1389كه به موجب آن  دستگاه هاي اجرايي موظفند حداكثر تا پايان مرداد سال  4/2/1389مورخ  44481/22799تصويب نامه شماره 
ند.اين الزام دستگاه هاي اجرايي در انتقال كارمندان مي تواند مويد درصد پست ها و كاركنان خود را به خارج از تهران منتقل نماي 40

 اجباري بودن آن باشد.

  آزادي محل اشتغال  3,7
هيچ كس نمي تواند براي فرد تعيين كند كه در كدام منطقه خدمت كند، البته مكانيسم فرايند استخدامي در سازمانهاي لشكري 

سازمان است اما براساس قانون مديريت خدمات كشوري تعيين محل خدمت ساير ادارات با  اين گونه است كه تعيين محل خدمت با خود
  توافق فرد و دستگاه انجام مي شود و در قانون مديريت خدمات كشوري هيچ جا براي انتخاب محل خدمت الزامي به كارمند نشده است.

 در يمانيپ كارمندان يتصد مورد شغل و خدمت محل نييتع: « كه است آمده يكشور خدمات تيريمد قانون 45 ماده 4 تبصره در
 داد قرار خدشه مورد را كارمند يشغل تيامن و گرفت يديجد ميتصم دولت وقت هر كه دارد تعهد كارمند ايآ.»گردد يم مشخص نامه مانيپ
 كارمندان از را يروان و يشغل آرامش ينيچن نيا مصوبات با دولت كه رسد ينم يقانون و يمنطق معقول، نظر به دهد؟ تن ديجد تعهد آن به

 بدو در شود يم استخدام سازمان كي در كه يكارمند مسلما. بپوشاند عمل ي جامه خود نادرست يها يزير برنامه به بتواند تا كند، سلب
 تيوضع دوم، شغل در تيفعال ،امكانيخانوادگ تعامالت منزل، به كار محل يكينزد: جمله از مسائل از ياريبس خود ذهن در استخدام
 قرارداد انعقاد به حاضر طيشرا نيا كردن نيسنگ و سبك با و است گرفته نظر در را...  و خانواده ليتحص تيوضع فرزندان، و همسر اشتغال

 رازيش به است ساكن تهران در كه را يفرهنگ راثيم سازمان كارمند مثال كه است يمنطق ريغ نايقي لذا. است شده سازمان اي اداره آن با
 بال فراغ با را خود اشتغال محل كه دهند يم حيترج كارمندان مسلما.هستند شاغل تهران در يو فرزند و همسر كه يحال در ميده انتقال
 فيتكال از يكي كه ييآنجا از گريد طرف از. بپردازند خود يزندگ امور بهتر ي اداره يبرا يحيصح يزير برنامه به بتوانند تا ننديبرگز

 را خود سكونت محل كه است مكلف است شده منتقل رازيش به كه يكارمند لذا باشد؛ يم خود متبوع ي اداره محل در آنها حضور كارمندان
 و فرزند التيتحص فرزند، و همسر شغل خود، دوم شغل: ليقب از مالحظات از ياريبس كه است مجبور نجايا در و كند منتقل آنجا به زين

 از اشخاص شغل و ت،جان،حقوق،مسكنيثيح:  كه است شده مقرر ياساس قانون دوم و ستيب اصل در. رديبگ دهيناد را يخانوادگ تعامالت
 با بلكه كند فراهم را كار به اشتغال امكان نتوانسته تنها نه دولت كه مينيب يم لذا. » كند زيتجو قانون كه يموارد در مگر است مصون تعرض
 نموده دعوت انتقال و استعفا ،يديخر باز به را آنها و كرده كار يب كار از زين را باشند يم كار به مشغول كه را يافراد ينينچنيا ماتيتصم
 از.باشند نداشته مردم به خدمات هيارا در را الزم يبازده آن كارمندان كه شود يم سبب امر نيهم كه است كرده دلسرد را آنها و است
 از نفر 1100 انتقال مقدمات ديبا علوم وزارت:«ديآ يم ليذ باشددر ها سازمان يبرخ در طرح بودن ياجبار ديمو تواند يم كه يموارد

 نفر 478 انتقال به نسبت است موظف زين يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت نيهمچن. كند فراهم را تهران از انتقال يمتقاض كاركنان
 همان. كند اقدام رانيا يپزشك علوم دانشگاه در شاغل و كرج ساكن كاركنان از نفر 1800 انتقال مقدمات كردن فراهم و انيمتقاض ماندهيباق

 يبرا اجبار جز يزيچ ايآ كه است نيا ديآ يم شيپ كه يسوال. دينما فراهم را نفر 1100 مقدمات) ديبا( علوم وزارت آمد باال در كه طور
  شود؟ يم ذهن به متبادر كارمندان خروج

  
  بر استخدام:اصول حاكم   4,7

در عصر حاضر باتوجه به تحوالتي كه در علم مديريت، حقوق و ساير علوم مربوط به انسان رخ داده است، بر يك نظام استخدامي 
البته اين اصل را مي توان از زاويه اي ديگر .قابل قبول اصولي حاكم است،اصولي كه بتواند هم حقوق كارمندان را مورد حمايت قرار دهد

اصل سوم  قانون  9نگريست و آن را به تكاليف دولت در رابطه با ايجاد امكانات عادالنه در سراسر ايران مرتبط ساخت.در اين رابطه در بند 
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اصل  14همچنين در بند  مادي و معنوي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه در تمام زمينه هاي: اساسي آمده است كه
سوم  قانون اساسي مقرر شده است كه: تامين حقوق همه جانبه ي افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادالنه براي همه و تساوي عموم 

ندد.هم چنين در اصل بيست و در برابر قانون از تكاليف دولت است و دولت موظف است همه امكانات خود را براي تحقق اين امور به كار ب
هشتم قانون اساسي آمده است كه: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست 

احراز  برگزيند.دولت موظف است بارعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي
  مشاغل ايجاد نمايد.

  اصل حقوق مساوي براي كار مساوي: 1,4,7
يك عضو سازمان ،مقدار كار، ميزان فعاليت، تحربه، ميزان تحصيالت و شايستگي خود را با سطح حقوق، ميزان افزايش حقوق، 

سبت داده و ستاده در مقايسه با ديگران نوعي بدشانسي و شهرتي كه در سازمان دارد و عوامل ديگر مقايسه مي كند. هنگامي كه افراد بين ن
ظلم، اجحاف و نابرابري و بي عدالتي مشاهده كنند، دچار نوعي تنش و فشار رواني مي شوند. اين تنش باعث ايجاد انگيزش مي شود و فرد 

  به دنبال چيزي بر مي آيد كه تصور مي كند عدل و انصاف است.
ه با مرجع خارج سازماني باشد و سازمانها در پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان خود، اگر احساس اجحاف و بي عدالتي در مقايس

دچار نوعي ناهماهنگي باشندو خود سرانه و سليقه اي عمل كنند، اين امر موجب كاهش انگيزش عمومي در سطح كالن جامعه مي شود. 
سان، از نظر حقوق و مزايا كامال متفاوت باشند، رواج چنين تفاوتي به انگيزش براي مثال، اگر دو نفر در دو وزارتخانه، با كار تقريبا مشابه و يك

ويژه در رابطه با ه كاركنان صدمه جدي وارد خواهد كرد و فرهنگ كار و تالش در جامعه آسيب مي بيند.در جهت ايجاد عدالت استخدامي ب
به تاييد شوراي نگهبان  24/6/1370تصويب و در تاريخ  1370حقوق كاركنان دولت قانون،نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال 

  رسيد.
در ايران كوشش دولت ها در اين زمينه چندان موفقيت آميز نبوده است، به عنوان مثال قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق در  

هنوز ناهماهنگي هاي قابل توجهي در كه به منظور ايجاد هماهنگي ميان پرداخت ها به كاركنان دولت وضع شد.ولي در عمل  1370سال 
اين امر در چهارچوب طرح خروج كارمندان تا حدودي مورد خدشه واقع شده است با توجه به حقوق  و حقوق كاركنان دولت ديده مي شود.

   مزايايي كه در اين آئين نامه براي كارمندان انتقال يافته در نظر گرفته شده است.
ناهماهنگي هاي حقوق و دستمزد در بخش دولتي بايد اصل حقوق مساوي براي كار مساوي را  براي رفع تبعيض و برطرف كردن

همه حق دارند كه بدون هيچ تبعيضي در مقابل كار مساوي، اجرت  "اعالميه جهاني حقوق بشر مقرر مي دارد،  23ماده  2اعمال نمود. بند 
عي و فرهنگي نيز به مزد منصفانه و اجرت مساوي براي كار، با ارزش مساوي ميثاق حقوق اقتصادي، اجتما 7ماده  "مساوي دريافت نمايند.

  بدون هيچ نوع تمايز به عنوان حق هر كس تاكيد مي كند.
تصميم نامه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران به شماره  15در بند 

به تصويب رسيده است آمده است كه كارمنداني كه از كالن شهرها (غير از تهران) به  31/5/1389ن كه در تاريخ 44809/ت120569
مناطق محروم منتقل مي شوند صرفا از امتيازات مربوط به حقوق و مزايا بهره مند خواهند شد و از مزيايي همچون مسكن مهر،زمين،وام 

كه از اصفهان به يك شهر كوچك منتقل شود و كسي كه از تهران  هاي بانكي و... بي نصيب هستند.نكته مهم اين است كه حتي بين كسي
  منتقل شود نيز تفاوت قائل شده اند كه به نظر نوعي تبعيض ناروا مي باشد.

  اصل وجود امنيت شغلي:  2,4,7
اقعي، ميل آدمي  نياز به امنيت از جمله مسائلي است كه همواره ذهن آدمي را به خود مشغول نموده است، نياز به ايمني و امنيت و

در خصوص حفظ وضع موجود و اطمينان نسبت به ثبات وقايع و روند تحوالت در آينده است. نياز به حفظ موقعيت شغلي و يا به تعبيري 
امنيت شغلي كه يكي از نيازهاي ايمني بشر محسوب مي گردد، بين تمامي افراد در دنيا، در حد معقولي نيازي محسوس و يكسان مي 

نيت شغلي داراي دو بعد عيني و ذهني است. بعد عيني به عدم وجود عوامل تهديد كننده در سازمان و بعد ذهني به احساس و باشد.ام
  ادراك از نبودن موانعي در جهت اشتغال در حال و آينده اشاره مي كند.

و فقدان عوامل تهديد كننده شرايط امنيت شغلي عبارت است از: احساس داشتن يك شغل مناسب و اطمينان از تداوم آن در آينده 
احساس كند كه داراي شغل مناسبي است و اطمينان داشته باشد كه تا پايان دوران خدمت، در  "الف"مناسب كاري در آن شغل. اگر فرد 

واقع نمي جهت ايفاي مناسب نقش ها و وظايف شغلي خود مورد تهديد  "ب"آن شغل به كار ادامه خواهد داد و از طرف شخص يا عامل 
شود،داراي امنيت شغلي است.امنيت شغلي بسيار زياد و امنيت شغلي بسيار كم،غير مولد و نامناسب است. حدي از امنيت شغلي،مولد و 

  مناسب خواهد بود كه به افزايش عملكرد منجر گردد.
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سيتي، مذهبي و سياسي اين حق را از شغل و كار افراد بايد از تعرض ديگران مصون باشد و نبايد به بهانه سليقه شخصي،قومي، جن
افراد  افراد سلب كرد. البته اين امر به منزله ناديده گرفتن تخلفات مستخدمين نيست،دراين موارد بايد با وي طبق قانون رفتار كرد.اما اين كه

سياسي) كه به بهانه اي شغل وي را از ثبات شغلي خود اطمينان نداشته باشند، و هر آن منتظر باشند( به ويژه از طرف مقامات اداري يا 
سلب نمايند خالف اصل است. مطابق اصل بيست و دوم قانون اساسي حيثيت،جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است 

اس مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.سوالي كه در اينجا پيش مي آيد اين است كه اصل امنيت شغلي و همچنين اطمينان خاطر و احس
رايه امنيتي كه مي تواند براي كارمند امتياز بسيار بزرگي به شمار آيد تكليفش چه مي شود؟ آيا كارمند نبايد تمام فكر و ذهن خود را براي ا

ي خدمات بهتر به ارباب رجوع به كار گيرد؟ آيا كارمند هر روز بايد منتظر اين باشد كه دولت ها با اتخاذ تصميمات جديد و آئين نامه ها
مختلف امنيت شغلي آنها را به خطر بيندازند؟ به نظر صحيح نمي رسد و روا نمي باشد كه دولت با اتخاذ اين گونه تصميمات سريع و برق 
آسا مجاز باشد كه امنيت خاطر كارمندان و خانواده آنها را مورد خدشه قرار دهد و سبب تكدر خاطر اين قشر زحمت كش و مظلوم شود. 

ابطه با اين بحث اينكه آيا مشكل پايتخت كارمندان و خانواده آن ها مي باشند يا زير ساخت ها، برنامه ريزي، تصميم سازي و سوال آخر در ر
  اتخاذ روشهاي نادرست توسط دولت هاي مختلف؟

  راي ديوان عدالت اداري راجع به آيين نامه خروج كارمندان از تهران:  8
ن نامه خروج كارمندان از تهران به قرار ذيل در ديوان عدالت اداري مطابق اصول يكصد و مجموعه عوامل فوق باعث شد كه از آيي

 راجع به مصوبه خروج كارمندان هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  رأيهفتادم و يكصد و هفتاد وسوم قانون اساسي طرح شكايت شود.
 كارگروه در جمهوررئيس ويژه نمايندگان نامهتصميم 12ن دولت و بند نامه وزيران عضو كارگروه انتقال كاركناتصويب 4موضوع ابطال بند

  به قرار ذيل است: دولت كاركنان انتقال
، تغيير محل جغرافيايي 1372قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت مصوب سال  9نظر به اين كه مطابق بند هـ ماده 

خدمت از جمله مجازاتهاي اداري احصاء شده است كه در پي ارتكاب تخلف توسط كارمند و احراز آن توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات 
، ناظر بر تعيين محل خدمت و 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال  45ماده  4ر در تبصره شود و حكم مقراداري اعمال مي

شغل مورد تصدي كارمندان دولت در بدو استخدام است و تغيير بعدي محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمند توسط دولت و بدون 
نامه وزيران عضو كارگروه انتقال كاركنان تصويب 4يست. بنابراين بند ارتكاب تخلف اداري و يا رضايت مستخدم براي دستگاه اجرايي مجاز ن

جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت به تصميم نمايندگان ويژه رئيس 12و بند  3/5/1389ـ 96785/45017دولت از تهران به شماره 
الذكر مقرر شده است، هران بدون رعايت جهات فوقكه در آنها انتقال محل خدمت كاركنان از ت 7/7/1389ن ـ 45336ت/152038شماره 

  .شودقانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آنها صادر و اعالم مي 42و ماده  19ماده  1مغاير قانون است و مستند به بند 
  بحث ونتيجه گيري:

ي اتخاذ مي كنيم. متاسفانه بعضا به يكي از عيوب سياستگذاري در كشورمان اين است كه در حل معضالت ريشه اي راه حل هاي سطح
دليل عدم جامعيت در بررسي مشكالت و انتخاب مسير هاي نه چندان راهگشا،نه تنها شاهد حل مشكالت نبوده ايم بلكه هزينه هاي بااليي 

  نيز بدون حصول نتيجه مناسب از بودجه كشور خرج مي شود.
ش از آنكه متاثر از مشوق هاي مالي و بخش نامه هاي الزام آور دولتي باشد، مي به نظر مي رسد سياست گذاري كاهش اشتغال در تهران بي

 بايست به جاي توجه به انتقال شاغلين و كارمندان تاكيد و تمركز خود را بر انتقال و جابه جايي شغل و انگيزه هاي ماندن در تهران قرار
ل. متاسفانه دولت تاكيد بسيار دارد كه افراد را به نحوي به شهرهاي ديگر دهد. به بيان ديگر آنچه كه بايد منتقل شود شغل است و نه شاغ

گسيل دهد بدون امكان سنجي وجود ظرفيت شغلي مناسب و يا در نظر گرفتن مسائل خانوادگي و اجتماعي شاغلين در تهران. از آنجائي كه 
ي بايست از زمان بندي چند مرحله اي (كوتاه مدت، ميان زير ساخت برخي از تخصص ها در برخي از نقاط كشور فراهم نبوده اين طرح م

  .مدت و بلندمدت) برخوردار باشد
پيشنهاد مي شود با اجرائي كردن آمايش سرزمين و توزيع عادالنه امكانات در اقصي نقاط كشور باعث شويم كه مردم ساكن در شهرستان ها 

.. احساس نكنند كه مجبور شوند براي دستيابي به آن ها به كالن شهرها كمبودي را از نظر مسائل شغلي،اقتصادي،آموزشي،بهداشتي و.
مهاجرت كنند و به نوعي به اين اصل جامه عمل بپوشانيم كه پيشگيري بهتر از درمان است.درخصوص آمايش سرزمين مي توان به قوانين 

تمركز زدايي قانوني و اصولي مي بايست اهداف  يكبرنامه هاي توسعه و همچنين اصل مترقي چهل و هشتم قانون اساسي استناد نمود.
روكراسي اداري،افزايش مشاركت شهروندان در فرآيند برنامه ريزي توسعه و... را در ومهمي چون مسووليت پذيري اجتماعات محلي،كاهش ب

مورد حقوق ملت(حقوق شهروندي) پي داشته باشد و از طرف ديگر حقوق بنيادين مصرح افراد در قوانين علي الخصوص قانون اساسي را در 
اداري از تهران عمل به اصول حاكم بر خدمات عمومي از جمله(اصل تساوي و اصل - بهترين راهكار براي تمركز زدايي حقوقيتضمين نمايد.

،قانون در خصوص توزيع عادالنه منابع اقتصادي در مناطق مختلف كشور مي توان از اصل چهل و هشتم قانون اساسيانطباق)مي باشد.
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و سياست هاي قانون برنامه پنجم توسعه) 186تا  180(از جمله مواد در  قوانين برنامه هاي پنج ساله توسعه، تكاليف دولت آمايش سرزمين
به عنوان سازوكارهاي قانوني علمي و اصولي براي نيل به  تحول در نظام اداري مانند دولت الكترونيك و كوچك سازي دولت كلي ابالغي

همچنين از ظرفيت هاي واحدهاي اداري محلي همچون شوراهاي شهر و روستا كه در قانون اساسي در نام برد. اداري- حقوقي زداييتمركز 
اصل هفتم و اصول يكصدم تا يكصد و ششم پيش بيني شده اند مي توان در يك بهره برداري بهينه به منظور كاهش تراكم در كالنشهرها 

و طي يك فرآيند جامع نگر و كل نگر به آمايشي منطقي و توسعه اي متوازن در سراسر كشور دست علي الخصوص تهران بهره جست 
يافت.البته تاكنون اين واحدهاي اداري محلي عموما در سايه مقامات دولتي و حكومتي از جمله استانداران،فرمانداران و بخشداران فعاليت 

حو مطلوبي استفاده نكرده و قادر به اثرگذاري مطلوبي در امور محلي نبوده اند. اجراي داشته اند و از ظرفيت موجود در قانون اساسي به ن
اصل يكصدم قانون اساسي و استفاده كامل از ظرفيت هاي قانوني اين اصل مي تواند تا حد زيادي مسائل تهران را از نظر اداري و حقوقي و 

از به عزم ملي دارد.اصل يكصدم قانون اساسي ظرفيتي بي نظير در اداره مطلوب داشتن مديريت يكپارچه حل كند.اما اجراي اين اصل خود ني
  شهرها در اختيار مي گذارد
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 7- 6 همان،صفخات.  
 مجلس هاي پژوهش تهران،مركز شهر از دولتي هاي دستگاه از برخي انتقال پيرامون اهللا؛مالحظاتي ور،فضلپ زارع 

  .14 ،صفحه 1390 سال اسالمي، شوراي
 ،344 ،صفحه1390 جنگل،تهران،سال حقوقي،نشر دولت ساختار و نظري مباني رضا؛ محمد ويژه.  
 ،101 ،صفحه1389 خرسندي،تهران،سال نشر اداري، اختصاصي هاي دادگاه طوق،مسلم؛ آقايي و مهدي؛ هداوند.  
 ،370- 369 رضا،همان،صفحات محمد ويژه.  
 470 ،صفحه1386 ميزان،تهران،سال نشر عمومي، حقوق مباني كاتوزيان،ناصر؛.  
 88 ،صفحه1393 دانش،تهران،سال شهر اول،نشر معاصر،جلد جهان در بشر محمد؛حقوق فاطمي،سيد سيد قاري.  
 318 هاشمي،همان،صفحه.  
 56 سنگري،كوروش،همان،صفحه استوار و امامي،محمد.  
 47 همان،صفحه.  
 10 پور،همان،صفحه زارع.  
 426 هاشمي،همان،صفحه.  
 28 ،صفحه1388 ،تهران،سال تهران، دانشگاه بشر،نشر حقوق و عمومي هاي منوچهر؛آزادي موتمني، طباطبايي.  
 22 ها،همان،صفحه استان و مجلس امور حقوقي جمهور،معاونت رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت. 


