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مجید یاسوری ،1حسین حاتمینژاد ،2هانیه اسدزاده

 .1دانشیار ،گروه جغرافیا ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه گیالن
 .2دانشیار دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
 .3کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه گیالن

(تاریخ دریافت5931/51/51:؛تاریخ پذیرش)5939/39/12:

چکیده
امروزه یکی از بهترین راهبردهای مطرح در زمینة کاهش مشککت پایتتکتهکای متررککو و تیک یا رکابرابریهکا تررکوزدایکی ا کت.
تررکوزدایی راهبردی برای مردم االرش ن رظام یا ی و حرکت شتاب اری در جهت تو یة پای ار ا ت که در حال حاضر به بحک دا
محافا اجرایی دولتی تب یا ش ه ا ت .برختف حالت تررکو که ق ر و تصریمگیری در مرکو یا در طح مسکووالن ردهبکاال متررککو
ا ت تررکوزدایی امکان می ده طوح پایین به مشککتتی ککه مسکتایر اا بکا رن کروکار دارد توجکه کنک  .هک ف ایکن ماالکه برر کی
راهکارهای مطرحش ه برای اجرای تررکوزدایی در تهران ا ت .این تحایق به شیوۀ توصیفی -تحلیلی و با روش کتابتارهای ارجام گرفته
ا ت .در ادامه یا تهای تررکوزدایی در ایران در بررامههای قبا و بی از اراتب ا تمی برر ی مکیشکود .رتکای برر کیهکا رشکان
میده برختف اتتاذ یا تهای تررکوزدایی از جرله ع م ا تارار صنایع ارتاال صنایع از تهکران ارتاکال ککاربریهکای فراشکهری از
تهران و جو رن در اغلب بررامههای تو یه این بررامهها موفق ربوده و تررکوگرایی در تهران تش ی ش ه و واقییتها مبین وجود تررککو
فیالیت خ ما و مراکو تصریمگیری در تهران ا ت .بنابراین بای راهکاری ا ا ی را برای کاهش تررکو از حاکریکت یا کی -اداری و
طوح تصریم گیری و م یریتی کشور به رفع م یریت محلی و م یریت تو یة ا کتاری دربکال ککرد تکا بکا ا کتفاده از شکیوههکای اصکلی
تررکوزدایی زمینة رمایش و تو یة کشور فراهم ری .

کلیدواژگان
رمایش رزمین تررکوزدایی تررکوگرایی تهران راهکار.

 نویسندة مسئول

تلفن95330395390 :

رایانامهh.asadzadeh8@yahoo.com :
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مقدمه و طرح مسئله
در طی دهههای اخیر ،در سیاستهای کالن کشوری به جای تمرکززدایی در تصمیمگیری و نحووة
ادارة شهری و منطقه ای ،تمرکززدایی از نقشها و عملکردهای کالنشوهری مود ن ور رورار گر وه
است .به دنبال اردامهای دوران نوسوازی و شوراین ناشوی از شورور شهرنشوینی شو ابان و تمرکوز
جمعیت در شهر تهران ،این ذهنیت شکل گر ت که شهر تهران بخش ع یمی از سرمایههای کشور
را در خود انباش ه و موجد زهکشی منواب و تشودید قور منطقوهای شود اسوت و عوامول قور و
بیعدال ی در بخش رابل توجهی از کشور ناشی از بزرگشدن تهران بود است .لذا در طی سه دهۀ
اخیر سیاستهای تمرکززدایی از کالنشهر شرور شد .تهران با توجه به نقش رانونی خود به عنوان
پای خت سیاسی کشور و نقشهای دیگری که بهتدریج و در اثر اعمال سیاسوتهوای تمرکزگرایوی
دولت به عنوان پای ختهای ار صادی ،اج ماعی و رهنگی کشور ،هموار و بهویوه در سوالهوای
اخیر ،با چالش ها و مشکالت راوان ار صادی ،اج ماعی ،رهنگی ،ضایی ،محین زیس ی و امنی وی
مواجه بود است و مشکالت تهران قن به مشکالت طبیعی و ساخ اری آن محودود نبوود اسوت.
بلکه بسیاری از این مشکالت ناشی از سیاستهای کالن ادارة کشور و ن امهای مدیری ی حاکم بور
این منطقه است .تراکم باالی جمعیت و عالیتهای مخ لف در مقایسوه بوا تووانهوای محیطوی و
اج ماعی این ناحیه از سرزمین از یک سو ،و نابسامانی و نبود ن امهای مدیری ی کارآمد در ارتبوا
با عملکردهای گوناگون این کالن شهر از سوی دیگر ،که سوب
موج

الولی مشوکالت یادشود اسوت،

شد است مسئوالن ملی و منطقهای کشور ،عوالو بور را حولهوای مووردی (موضووعی و

موضعی) که در مقاط مخ لف طراحی ،تصوی

و اجرا میشوند ،بورای للبوه بور مشوکالت ایون

کالنشهر هرازگاهی به کر جستوجوی را حلی اساسی از ربیل ان قال پای خت یا ان قوال گروهوی
از عالیتهای کالنشهر تهران به نقا دیگر کشور باشند .توزی م مرکز و نابرابر ردرت سیاسی در
مواض مخ لف اج ماعی را به عنوان توزی تراکم ردرت تعریف میکنویم .ترنور سوه م ریور را بوه
ترتی

اهمیت ،معر ی میکند :بازدهی ار صادی ،تضاد درونی ومبادالت درونی.او توراکم رودرت را

وابس ه به این عوامل میداند (چلبی ،0333 ،ص.)003
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روش تحقیق
این تحقیق از ن ر هدف کاربردی و از ن ر روش ،تولیفی – تحلیلی است .جستوجوی مطوالبی
دربارة تمرکززدایی و ابزار اجرایی آن ،اجرای روش ک ابخانهای  -اسنادی مناب گوناگون و تحلیول
آنها را الزامآور کرد .این تحقیق با هدف پاسخ به سؤالهای زیر انجام گر ه است:

 چه اردامها و راهکارهایی در جهت کاهش تمرکززدایی از تهران مطرح شد است؟ تا چه انداز راهکارهای مطرحشد عملی شد اند؟در این زمینه ،مجموعه اردامهای تمرکززدایی از زمان حادشدن موضوور تمرکزگورای تهوران و
تفکراتی در جهت کاهش آن در دو مقط ربل و بعد از انقالب اسالمی بررسی میشود.
مبانی نظری تحقیق
از سه دهۀ ربل تاکنون ،کشوورها و حکوموت هوا ،تمرکززدایوی را بوه عنووان راهکواری در بخوش
خصولی بهکار میگیرند (گویا و ردکساز خسروشاهی ،0301 ،ص .)00تمرکززدایی راهبردی برای

مردمساالرشدن ن ام سیاسی و حرکت ش ابداری در جهت توسعۀ پایدار استکه حال حاضر ،به بحث
داغ محا ل اجرایی امور دول ی تبدیل شد است .برخالف حالت تمرکز که ردرت و تصمیمگیوری
در مرکز یا در سطح مسئوالن رد باال ،م مرکز است ،تمرکززدایی امکان میدهود سوطوح پوایین بوه
مسائل و مشوکالتی کوه خواص خودشوان بوود و مسو قیما بوا آن سوروکار دارنود ،توجوه کننود.
تمرکززدایی ن ام سیاسی را مردمساالرتر میکند .بودین ترتیو

کوه ارودامهوای دول وی در جهوت

خواستهای مردم انجام میگیرد .این رآیند به دلیل تسری در امر تصمیمگیری ،اجرای برنامههای
دول ی را تسهیل میکند و عرضۀ کاالها و خدمات را به مردم سرعت مویبخشود .تمرکززدایوی بوه
توسعه نیز ش اب میدهد (مرکز مطالعات و برناموهریوزی ،0331 ،ص .)1در طوول دو دهۀگذشو ه،
بسیاری از کشورهای توسعهیا ه ودرحال توسعه بوه سیاسوتهوای تمرکززدایوی روی آورد و بوه
نوعی این سیاست رااعمال کرد اند .بر این اساس،تعریفها و تعبیرهای مخ لفی ازتمرکززدایی بیان
شد است .برای نمونه ،تمرکززدایی بر اساس تعریفی از بانک جهوانی ،ان قوال اخ یوار و مسوئولیت
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انجامدادن وظایف عمومی از دولت مرکزی به دولتهای محلی یا به سازمانهای دول ی نیمهمس قل
یا به بخش خصولوی اسوت (تواجگردون ،0303 ،ص .)09در تعریوف دیگور ،رانودینلی ()0500
تمرکززدایی را ان قال یا واگذاری اخ یارات در زمینههای برنامهریوزی ،تصومیمگیوری یوا مودیریت
ازسوی مقامات مرکزی به مقامات محلی تعریف کرد است (معلمی ،0359 ،ص .)040تمرکززدایی
از زمانی آلاز شد و به ذهن سیاستگذاران و دول موردان خطوور کورد کوه حووزة عالیوت بخوش
عمومی به طور عام گس رش یا ت و منجر به ایجاد مشکالتی در انجامدادن وظایف دولتهوا شود.
به عبارتی ،دولتها مشاهد کردند که نمیتوانند وظایف خود را بوه نحوو مطلووب انجوام دهنود و
ح ما باید رسم ی از اخ یار آنها به بخش عمومی من قل شود .ایون امور ،جرروه ای بوود در شورور
سیاست تمرکززدایی (تاجگردون ،0303 ،ص.)00
تمرکززدایی ممکن است به دو طریق انجام گیرد:

تمرکززدایی کارکردی :این روش اخ یارات را به سازمانهایی ان قال مویدهود کوه از ن ور
کارکردی تخصص دارند؛ مانند ان قال اخ یارات از یک وزارتخانه مرکزی به شرکت عمومی.
تمرکززدایی حوزهای :تمرکززدایی حوز ای ،اخ یارات را به سوازمانهوایی عموومی ان قوال
می دهد ،که در داخل مرزهوای مشوخص سیاسوی رورار دارند،ماننود اسو انهوا ،ناحیوههوا و یوا
رمانداریها (رالیباف ،0305 ،ص.)043
در مطالعات انجام گر ه سوه بعود بورای تمرکززدایوی مطورح شود اسوت .0 :اداری؛  .1موالی؛
 .3سیاسی .برای شرور تمرکززدایی در یک کشور ،باید همزمان به این سه بعد اساسی توجه شوود
و نمیتوان ترتی

خالی برای آنها در ن ر گر ت ،یا یکوی را مقودم بور دیگوری دانسوت ،بلکوه

همگرایی این ابعاد در انجام دادن تمرکززدایی ،یکی از شرو اللی آلاز تمرکززدایی اسوت .میوان
اینکه تمرکززدایی سه نور باشد یا سه بعد ،رری مهم هست و آن اینکه اگر تمرکززدایی سوه نوور
است ،معنایش این است که برای مثال می توان در یک کشور از ن ر سیاسی تمرکززدایی انجام داد،
بدون اینکه تمرکززدایی مالی یا اداری انجام گیرد .اما اینکه گف ه میشود تمرکززدایی قن یک نور
است ،هر چند سه بعد دارد ،بر این مبنا ،تفویض اخ یوار تصومیمگیوری بودون تعیوین منواب موالی
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مشخص و یا تدوین مقررات الزم و بودجه معین ،بدون تفویض اخ یارات ،یا تودوین مقوررات ،و
باالخر تدوین مقررات لیرم مرکز بدون آن دو بعد دیگر ،مشکلی را حل نمیکنود .پو

در زمینوۀ

ادارة امور یا باید تمرکززدایی انجام دهیم یا ندهیم و اگر تصمیم به تمرکززدایی گر یم ،بایود ایون
کار را به طور هماهنگ در هر سه بعد با هم پیش ببریم وگرنه ،همان ن م م مرکوز را هوم از دسوت
خواهیم داد و سیس م ادارة امور را مخ ل خواهیم کرد (اجاللی ،0303،ص 34و .)33
سیاستهای تمرکززدایی

در دهههای  0519و  0539در برخی کشورهای آسیا ،آ ریقا و آمریکای التین برنامهریزی مخ لوف
ضایی در جهت تمرکززدایی و تعادلهای ناحیوهای انجوام گر وت .ایون سیاسوتهوای ضوایی را
میتوان در چند گرو اللی طبقهبندی کرد (شکویی ،0304 ،ص:)491

الف) برنامهریزیها و سیاستهایی که در جهت دگرگونی ار صاد روس ایی انجام گر وت توا در
ن یجۀ آن ،گس رش شهرها به آرامی انجام گیرد؛
ب) سیاست و برنامهریزیهایی که هدف آن محدودکردن رشد شهرهای بزرگ از طریق کن ورل
مهاجرتها بود؛
ج) سیاستهایی که هدف اللی آن آهس هکردن رشد بزرگ رین شهرها از طریوق وراهمکوردن
امکانات الزم برای رشد شهرهای میانی ،با ایجاد مراکز جدید شهری بود.
بهطور خالله ،علل اس قرار ن ام عدم تمرکز را میتوان در موارد زیر بیان کرد (نگهبان موروی،
 ،0300ص11؛ به نقل از کیوان:)0300 ،

 تنور و تکثر رومی ،نهادی ،جررا یایی و زبانی؛ وسعت و پراکندگی بیش از حد مناطق جمعی ی و لزوم سرعت عمل در ادارة امور؛ شار بیش از حد مطالبات ملی – محلی بر حکومت مرکزی؛ ترجیح رشد کیفی(توسعه) بر رشد کمی ار صادی؛ ا زایش ظر یت های مشارکت مردم و توسعه از پوایین بوا احیوای رابلیوتهوای محلوی-مردمی.
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اهداف تمرکززدایی

اهداف تمرکززدایی به شرح زیراست (اجاللی ،0333 ،ص:)130

 اعطای اخ یار تصمیمگیری به مقامات و سازمانها و شورا و شهرداریها به من ور ایجادزمینۀ مساعد در جهت مشارکت هر چه بیش ر مردم در تعیین سرنوشت خویش؛
 کاس ن از مرکزیت بیش از حد امور در پای خت؛ راهمکردن موجبات و امکانات تسری در امر برنامهریزی و تن ویم طورحهوای عمرانویبراساس اولویت؛
 تسهیل چگونگی اجرای طرحها و برنامههای محلی و منطقهای ؛ ایجاد انگیز های بازدارندة مهاجرت جمعیت به سوی پای خت؛ امکان کاربرد شیو های جدید مدیریت بهجای روشهوای سون ی بوروکراسوی در سوایۀشناخت بیش ر و به ر نیازها ،خواس هها و اولویتها.
منافع تمرکززدایی

منا تمرکززدایی را میتوان در موارد زیر بیان کرد:
 .1گسترش حق اظهارنظرو پاسخگویی :1زمانیکه مردم با شورکت در ان خابوات دربوارة عوزل
ونص

مقامات محلی در رد های مخ لف تصمیمگیری مویکننود ،ررابوت میوان رد هوای مخ لوف

دولت منجر به برآورد شدن خواس ههای مردم محلی مویشوود .بنوابراین ،تمرکرزدایوی منجور بوه
مسئولیتپذیری و پاسخگویی مقامات محلی در مقابل سیاستگذاریهای خود میشود (

Montero

.)and Samuels, 2004
 .2افزایش سطح دستیابی به اطالعاا  :اطالعوات نام قوارن 1زموانی ر مویدهدکوه ورد یوا
سازمانی از مواردی اطالر دارد کوه ورد یوا سوازمان دیگوری از آن اطوالر نودارد (

Connolly and

1. Accountability
2. Assymethric Information
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 .)Munro, 1999نه قن شراین دولتهای محلی و مرکزی از ن رمیوزان دسو یابی بوه اطالعوات در
مناطق م فاوت است ،بلکه این تفواوت در برداشوت نسوبت بوه اطالعوات موجوود نیزوجوود دارد
).(Oates, 1972
.3امكان کاهش رشوه و فساد مالی :به طورکلی ازیک سودرلورت وجود رودرت واخ یوارات
انحصار رایانه ،رشو و ساد مالی در سطح دولت مرکزی ا زایش مییابد وازسوی دیگر ،با ا زایش
پاسخگویی سیاستمداران به مردم،این امکان کاهش مییابد.
 .4افزایش کیفیت درعرضة خدما

محلی :با اجرای سیاست تمرکززدایی ،دولتهای محلوی

عالو برشناسایی دریق ترنیازهای مردم ،راهبردهایی برای تقویت مشارکت آنان درعرضوۀ خودمات
محلی اتخاذ میکنند.درن یجه ،کیفیت کاالها و خدمات عرضه شد به ر میشود.
 .5افزایش بهرهوری در سطح مناطق :تمرکززدایی درضمن شناسایی ترجیحات ساکنان محلوی
توسن مقامات محلی ،باعث میشود که بخش خصولی از نوآوری و زمینوههوای ایجواد خالریوت
درعرضۀ خدمات عمومی بهر گیرد (.)Break, 1967; Strumpf, 1999
موانع تمرکززدایی

هموار تمرکززدایی با موانعی مواجه است که موج

عودم اجورا و پیواد سوازی تمرکززدایوی در

کشورها میشود و این موان به طور کلی ،عبارتاند از موان تاریخی (سنتها) ،موانو سواخ اری
(رومی ،نهادی ،زبانی و مذهبی) ،موان کارکردی ،موان مدیری ی ،مالح ات سیاسی.
فرانسه نمونهای موفق در تمرکززدایی و آمایش سرزمین

تمرکز سیاسی در پاری

1

به تمرکز ار صوادی و در ن یجوه ،تمرکوز جمعی وی منجور گردیود .بیشو ر

دانشگا ها و مراکز پهوهشی و علمی مهم رانسه ،عالیتها و رط های لنع ی و بازرگانی ،مراکوز
اداری ،بانکها و مؤسسات اع باری ،روشگا هوای بوزرگ ،بازارهوا و واحودهای تصومیمگیوری و
 .0محمودی.0300 ،
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در پاری

مس قر شد بودند .با اجرای سیاست تراکمزدایی دولت شاهد پیشور ت

بسیار مهمی در تراکمزدایی عالیتهای اداری ،ار صادی و لنع ی پاری

شد ،بهطووری کوه رشود

جمعیت آن کاهش یا ه و مناطق دیگر به تب این طرح از رونق ار صادی خوبی برخوردار شدند.
طرح اولیۀ گراویه که اخ صاص به توراکم زدایوی لونع ی ،سیاسوی ،اداری و جمعی وی پواری
داشت ،مورعیت چشمگیری را به دنبال داشت .ولی این طرح بهتنهایی برای ایجواد تعوادل در کول
سرزمین کا ی نبود .بنابراین ،از دهۀ 0519تمامی توجه سیاستگذاران و طرحریزان آمایش سرزمین
به سوی تعریف و تن یم اس خوانبندی شبکههای شهری در کل سرزمین م مرکز شد که در برناموۀ
پنجم رانسه بر آن تأکید زیادی شد .لذا ،طرح دوم گراویه ،یعنی طرح ایجاد م روپلهای تعادلگر،
که به من ور ایجاد تعادل و تراکم زدایی مناطق دیگر سرزمین پیشنهاد شود بوود ،بوه شودت موورد
اس قبال مقامات ارشد و لاح ن ران برجس ۀ دول ی در زمینۀ آمایش سرزمین ررار گر ت.
رویکرد تمرکزگرایانه دولت مشکالت م عددی را در برداشوت ،بنوابراین ،دولوت دوگول بورای
ازبین بردن مشکالت و موان در سال  0513دس ور تأسی

تشکیالت کالن و گس رد ای بوا عنووان

داتار ( ،)DATARیعنی نمایندگی آمایش سرزمین و اردامات منطقهای را لادر کرد .داتار به عنووان
مرز م فکر ،طراح و هماهنگکنند و ح ی مجری ،در همۀ سیاستها و پروژ های اجراشدة آموایش
سرزمین رانسه در نیمررن گذش ه بهطور مس قیم و لیرمس قیم مشارکت داشو ه و نقشوی حیواتی و
بسیار راهبردی را ایفا کرد است .ن ایج نیم ررن تجربۀ عملوی آموایش سورزمین در رانسوه نشوان
میدهد با وجود بعضی کاس یها و ناکامیها ،روند تحوالت آمایش سرزمین مثبت و مو قیوتآمیوز
است و میتواند به عنوان الگویی تجربهشد و مطلوب در کشورهای دیگربهکار گر ه شود.
زمینة تمرکززدایی در ایران

همانطور که بیان شد،تمرکزگرایی دس هبندیهایی مخ لفی دارد .سوه حالوت عمود در ایون زمینوه
مطرح است که عبارتاند از «تراکم زدایی»« ،نمایندگی» و «واگذاری یا محولکردن».
تراکم زدایی به معنای توزی مجدد ردرت تصمیمسازی و مسئولیتهای مدیری ی و موالی بوین
سطوح مخ لف دولت مرکزی است .این تمرکززدایی ،ضعیفترین تمرکززدایوی اسوت .کشوور موا
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تقریبا در این مرحله است .کشوور موا در حقیقوت ،توزیو مجودد رودرت در تصومیمسوازیهوا و
مسئولیتهای مالی داش ه است .نمایندگی در وار  ،شوکل توسوعهیا وه تور تمرکززدایوی از طریوق
تفویض و ان قال مسئولیت برای تصمیمسازی و ادارة کارها به سازمانهای شبهخودمخ واری اسوت
که کامال در کن رل دولت مرکزی نیس ند ،اما به دولت مرکزی پاسخگو هس ند .م أسوفانه بعضوی از
الطالحات در کشور ما جایگا خاص خود را پیدا نکرد است .سازمانهای شبهخودمخ وار یعنوی
آنکه اخ یارات یک سازمان در حدی باشد که ب واند دربارة مسوائلی تصومیم بگیورد کوه سوعی بور
تمرکززدایی در آنها است.
آخرین حالت ،ان قال ردرت برای تصمیمسازی و تأمین اع بار و مدیریت به واحودهای مسو قل
دولت محلی با وضعیت شرک ی است .بیش ر مسئولیتهایی که برای عرضۀ خدمات به دولوتهوای
محلی تفویض میشود ،شامل مواردی است که این دولتها ب وانند مدیران خود را ان خواب کننود،
واحدهای خود را توسعه دهند و ردرت مس قل برای تصمیمسازی در زمینۀ سرمایهگوذاری داشو ه
باشند .م أسفانه ،رانون اساسی ما در بیش ر این موارد اجازة پیشروی را به ما نمیدهود (تواجگردون،
 ،0303ص.)01-03
بهطور کلی ،می توان گفت در کشور ما بیش ر تراکم زدایی انجام گر وه اسوت توا تمرکززدایوی.
م مرکزبودن اخ یارات در مرکز کشوور و بوه رسومیت نشوناخ ن رودرت تصومیمگیوری و رودرت
تشخیص در اس انهای دیگر تأییدی بر این نک ه است .زیرا در تعریفی کلی از تمرکز و تراکم بیوان
شد است که اگر تصمیمگیری دربارة امری به طور کامول در مرکوز انجوام بگیورد« ،تمرکزگرایوی»
لورت پذیر ه است و اگر این کار ،یعنی تصمیمگیری را به اسو انهوا تفوویض کنویم ،بوه معنوی
«تمرکززدایی» است .اما «تراکم» به آن معنی است که پیشبینی ،تصوی

یا مراحل اجرایی و ن ارت

آن در مرکز انجام بگیرد در حالی که «تراکمزدایی» به آن معنی است که ایون مراحول در اسو انهوا
انجام بگیرد و تنها تشخیص است که در تراکم مطرح نیست .لذا ،ممکن است توراکمزدایوی انجوام
بگیرد اما تمرکززدایی انجام نگر ه باشد« .پی ر دراکر» در جملوهای بسویار زیبوا مویگویود«:چیوزی
بیمعنی ر از تفویض اخ یار نیست ».شما چه اخ یاری را موی توانیود تفوویض کنیود در حوالی کوه
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دموکراسی از پایین به باالست و هیچ اخ یاری در دست باال نیست که بخواهد تفویض شود .اسالم
نیز همین دیدگا را دارد و مردم را لاحبان حکومت میداند .اما م أسفانه در رویکرد دولوتمحوور
مرکز تصمیم گیری آنقدر بزرگ دید شد که احساس میشود با تقسیم ایون رودرت بورای دولوت
نوعی رری

پیدا میشود (گلشن ،0303 ،ص.)31

یکی دیگر از مبانی که برای کار در زمینۀ تمرکززدایی توجه به آن ضروری است ،تفکیک میوان
تمرکززدایی از بعد حقوری و تمرکززدایی از بعد عملی است .از بعد حقوق سیاسی ،ن ام حکوم ی
ما ن امی «م مرکز لیرم راکم» 5است .من ور از حکومت م مرکوز یوا بوه عبوارت حقووری دریوقتور
«حکومت یکپارچه یا تکساخت» ،این است که در کل کشور از ن ر حقوری قن یک حکومت یوا
«حق تشخیص» یا لالحیت تصمیم گیری وجود دارد .اما حکومت ایوران لیرم وراکم نیوز هسوت،
یعنی براساس روانین عادی ،بسیاری از اخ یارات حکومت واحود مرکوزی بوه نهادهوای حکووم ی
پایین تر از ملی تفویض شد است .عمد ترین این روانین ،رانون تقسیمات کشوری و رانون شوراها
است که برخی اخ یوارات حکووم ی را بوه نهادهوای حکووم ی سوطح میوانی مثول اسو انداریهوا،
رمانداریها ،ادارات کل و نهادهای محلی مثل بخشداریها ،شوهرداریهوا ،دهیواریهوا و شوورای
شهر ،روس ا و بخش اعطا کرد است .این نهادهای پایینتر از ملی در وار  ،بوه نووعی دنبالوه و یوا
نمایندة نهادهای حکومت مرکزی تلقی میشوند و نه نهادهای حکوم ی مس قل ،با وجوود ایون ،در
زمینههای خالی اع بار عمل دارند (اجاللی ،0303 ،ص.)33
شکل حقوری دیگر ،شکل لیرم مرکز ،یا به عبارت دیگر ،ودرال اسوت .کوه از ن ور حقووری
حکوم ی چند سطحی است .حکومت چند سطحی معموال م شکل از سه سوطح مرکوزی ،میوانی و
محلی است .این سطوح مس قل هس ند و هر یک منب مالی و مقررات و اخ یارات خواص خوود را
دارند و هر سطحی از حکومت تحت ن ارت سطوح باالتر از خود ررار دارد .توجوه بوه ایون نک وه
جال

است که اکثریت مطلق حکومتهای جهان یکپارچهاند و حکومتهای ودرال ارلی وی بویش
1. Deconcentrated Centralized
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نیس ند ،با وجود این ،تمرکززدایی در دنیای امروز بسیار رواج یا ه است (اجاللی ،0303 ،ص.)31
بنابراین ،به این نک ه میرسیم که تاکنون گام هایی در جهت تمرکززدایی در کشور ما برداش ه شود
است ،اما این تمرکززدایی از ن ر حقوری به تفویض اخ یار از حکومت مرکوزی اسوت نوه تحویول
اخ یار ،یعنی حکومت مرکزی همانطور که اخ یارات را به سطوح پوایینتور تفوویض مویکنود ،در
شراین رضی میتواند این اخ یارات را پ

بگیرد.

یافتههای پژوهش
اقدامهای تمرکززدایی در ایران قبل از انقالب اسالمی

کر اجرای سیاست تمرکززدایی از آلاز مشروطیت در کر بانیان آن وجود داش ه است و در لدد
بودند آنرا به طور رانونی عرضه کنند .مؤید این ن ر برای کاربرد ن ام تمرکززدایی در مسائل اداری
و سیاسی کشور ،الول چهارگانه م مم رانون اساسی سابق ایران است کوه در اولوین دورة مجلو
شورا به تصوی

نمایندگان مردم رسید .با وجود اینکه مدت زمان طوالنی از تصووی

ایون روانون

گذش ه است ،همۀ تالشهوا در ایون زمینوه بویثمور مانود اسوت و مووارد تصوویبی آن در زمینوۀ
عدمتمرکز عالیتها ح ی به طور آزمایشی نیز در یک ناحیوه از کشوور اجورا نشود اسوت (د ور
مطالعات و برنامهریزی ،0310 ،ص.)3
بدین ترتی  ،رویارویی با مقولۀ تمرکوز در تهوران بوه سوالهوای دهوۀ  0349خورشویدی بواز
میگردد ،هنگامی که برای نخس ین بوار طورح جوامعی بورای تهوران تهیوه شود .در ایون طورح ،بوه
سازماندهی مجدد پای خت توجه شد .یکی دیگر از راهکارهایی که برای ساماندهی و کاهش تمرکز
در تهران از سالهای اولیۀ این دهه در کشور در پیش گر ه شد است ،ایجاد زمینههوای مسواعد و
انگیزشی برای ان قال عالیت ها از مرکوز بوه دیگور منواطق کشوور بوود اسوت (د ور مطالعوات و
برنامهریزی ،0310 ،ص.)3
 .1منع استقرار فعالیتها در تهران و انتقال فعالیتها از تهران
در حکومت گذشو ه ،دولوت بوه عنووان سورمایهگوذار ،بازرگوان و بانکودار انحصواری در لوحنۀ
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عالیت های ار صادی ظاهر شد و ناگزیر برای اجرای این وظایف بر تعوداد سوازمانهوای مرکوزی
ا زود و دخالت آن ها را در تمامی امور تولید و مبادله گس رش داد ،اما از اواسن دهوۀ سووم رورن
مزبور ،به تدریج زمینه برای حضور بیش ر بخوش خصولوی و واگوذاری برخوی اموور ار صوادی و
تولیدی کاس ه شد و زمینههایی برای رشد و توسعۀ مناطق دیگر کشور راهم شود (وزارت مسوکن
و شهرسازی ،0304 ،ص.)39
دولووت در سووال  0341نوواگزیر شوود سیاسووت منوو و محوودودی ی اتخوواذ کنوود و براسوواس
تصوی نامهای ،ایجاد واحدهای لنع ی را در شعار  019کیلوم ری تهران ممنور کورد ،توا شواید از
این را تعادل ضایی عالیتهای لنع ی را تحقق بخشود (احسون .)0333 ،بوه ممنوعیوت مکوانی
یادشد و آماد کردن شهر لنع ی رزوین برای ایجاد کارخانههای بخش خصولی به دنبوال برناموۀ
چهارم عمرانی توجه شد .تأثیر این سیاستها را در توزی م عادل عالیتهای لنع ی از نسبتهای
زیر که در سال  0335آمارگیری شد است ،میتوان دریا ت.
از سال  0343به بعد ،با بهکارگیری راهکارهای تشویقی مالیوات ،دولوت کوشوش کورد برخوی
واحدهای تولیدی را از تهران و حوزة نفوذ آن خارج کند .در جودول مالیواتی کوه در سوال 0339
تصوی

شد ،معا یتهای مالیاتی در ن ر گر ه شد ،ولی این معا یتهوا ،محودودة تهوران و شوعار

 019کیلوم ری آن را شامل نمیشد .در کنار این گونه روانین ،دس ورالعملها و تصووی ناموههوایی
نیز تدوین میشود .مجمور این اردامها بیانگر این نک ه است که در ن وام گذشو ه و طوی  03سوال
آخر این ن ام تمرکز عالیتها در تهران مشکل آ رین شد است و از تنگناهای اللی تهران و ح ی
چند شهر بزرگ به شمار میآمد است .حدود کارایی این اردامها برای ان قال عالیتهای لونع ی،
به دلیل را های گریزی که در ن ام مالیاتی کشور وجود داش ه اسوت ،چنودان مثبوت نبوود اسوت،
بهطوری که براساس آمار موجود برای سالهای دهۀ  ،0339واحدهای تولیدی چندانی از تهران بوه
نقا دیگر کشور ان قال نیا هاند (وزارت مسکن و شهرسازی ،0304 ،ص.)40
از مجمور  3009کارگا بزرگ لنع ی در کل کشور ،سوهم اسو ان تهوران  43/33درلود بوود
است .اس انهایی چوون الوفهان( 1/3درلود) ،مازنودران( 3/4درلود) ،مرکوزی( 1/93درلود) و
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اس انهای دیگر ( 13/4درلد) دلیل دیگری بر تأثیر اینگونه سیاستها در خروج برخی واحودهای
بزرگ لنع ی از تهران است (وزارت مسکن و شهرسازی ،0304 ،ص31و.)30
 .2تفویض اختیار به مقاما

اساتانی و شهرساتانی (تمرکززدایای اداری) و ایجااد نهادهاای

تصمیمگیر و قانونگذار در استانها و شهرها (تمرکززدایی سیاسی)
یکی دیگر از راهکارهایی که برای کاس ن از تمرکز تهران از سالهای پیش از انقالب اسالمی دنبال
شد است و به دلیل ساخ ار دولت و ن ام تصمیم گیری کشور راهی دشوار ،طوالنی و کنود را نیوز
پیمود است ،واگذاری اخ یارات به مقامات و مراج پایینتر از سطح مرکوزی ،ملوی و در سوطوح
اس انی(منطقهای) و شهرس انی(محلی) بود است .اینگونه سیاستها و راهکارها کوه در م وون ادارة
امور کشور به عنوان «عدم تمرکوز اداری»نامیود مویشوود ،در ایوران سوابقهای طووالنی دارد و بوه
سالهای مشروطه باز میگردد .در نخس ین سال های پ

از مشوروطه ،بوا توجوه بوه محودودبودن

دخالت دولت در امور عمومی و قدان سازمانهای مرکزی تمرکز تفاوت ماهوی دارد.
در سووالهووای  0339و  0349در زمینووۀ کوواهش تمرکووز اداری و تصوومیمگیووریهووای اجرایووی،
سیاست های تشویقی و من محدودیت دربارة اش رال کارکنان آموزشی و بهداش ی ،به لیر از تهران
اجرا شد .ولی از آنجا که ن ام اداری حاکم بر آموزش و بهداشت کشور کامال م مرکز ادار میشد،
این سیاستها از مو قیت برخوردار نبودند.
نخس ین اردامهایی که برای واگذاری امور از تهران (مرکز) به اس انها و مناطق انجام گر وت از
جن

امور عمرانی و توسعه ای بود که در برنامۀ سوم عمرانی ( - ،)0341 -0341ماد  03برنامه -

گامهای اولیۀ آن برداش ه شد و در جهت منطقهایکردن برنامهریزی کشور حرکوت کورد .براسواس
مفاد این برنامه د اتر نی در اس انها تشکیل شد و تداوم این سیاستهوا در برناموههوای چهوارم و
پنجم عمرانی که به را اندازی د اتر برنامهریزی و واگذاری برخی اخ یارات تصمیمگیوری عمرانوی
به اس انداران و نهادهای مدنی ورت (انجمنهای شهر ،روس ا و شهرس ان) انجامید ،در وار  ،اولوین
اردام های اجرایی برای کاس ن تمرکز اداری و اجرایی از مرکز به شمار مویآیود (وزارت مسوکن و
شهرسازی ،0304 ،ص.)41
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اردام های دیگر در جهت تمرکززدایی ،طرح اجرایی تهران بود که در سال  0339تهیه شد و بوا
هدف تمرکززدایی از تهران ،گس رش پای خت را به سمت لورب تولویه کورد .در سوال  0333در
طرح درازمدت آمایش سرزمین که توسن مهندسین مشاور س یران تهیه و تدوین شد ،تولویههوایی
در جهت ضرورت تمرکززدایی شهر تهران و جلوگیری از تمرکز بیش ر جمعیت و عالیت در ایون
شهر در آیند مطرح شد است .نک ۀ رابل توجه در این راهکارهای پیشنهادی این است که را حل
مب نی بر ان قال پای خت در همۀ این راهکارها مردود است.
با توجه به این شراین در سوال  0333بوا تصووی ناموۀ هیئوت وزیوران وروت شوورای عوالی
عدم تمرکز تشکیل ،همچنین ،سازمان و تشکیالت دبیرخانۀ شوورای عوالی عودم تمرکوز در وزارت
کشور تصوی

شد .الب ه شورایعالی عدمتمرکز ابدا جلسهای تشکیل نداد و تنها دبیرخانۀیادشود در

وزارت کشور بهطور محدود شرور بهکار کرد .تا در سال  0330با دس ور وزیر کشور ورت منحول
شد (د ر مطالعات و برنامهریزی ،0310 ،ص.)4
ن یجۀ مهم عالیت این دبیرخانه تهیۀ الیحهای بود با نام «الیحوۀ روانونی اخ یوارات و مودیریت
امور اس انی» ،که ررار شد بعد از تصوی

هیئت دولت به مجل

رس اد شود ،ولی م ورف ماند.

اقدامهای و راهکارهای تمرکززدایی در ایران بعد از انقالب اسالمی

بعد از انقالب اسالمی تا سال  ،0310چندین گزارش توسن سوازمان برناموه و بودجوه ،شوهرداری
تهران و اس انداری تهوران در زمینوۀ تمرکززدایوی از تهوران تودوین شود اسوت .در سوال ،0313
شورایعالی ار صاد طی مصوبه ای ضرورت تمرکززدایی از تهران و شهرهای بزرگ دیگور کشوور را
م ذکر شد .همچنین ،در سال  0310در الیحۀ برنامۀ توسعۀ پنجسالۀ اول جمهووری اسوالمی ایوران
( )0310-31و در م ن الالحی آن بر ضرورت تمرکززدایی تهران و مهار رشد آن تأکید شود و در
طی این برنامه بررسی چگونگی تمرکززدایی تهران به مهنودس مشواور واگوذار شود کوه گوزارش
توجیهی آن در سال  0310ان شار یا ت .در برنامۀ دوم و بهویوه از برناموۀ سووم توسوعه بوه بعود،
گس رش تمرکززدایی بر امور اداری و اجرایوی و از طریوق لیرم مرکزکوردن برخوی تصومیمهوای
توسعهای و واگذاری اخ یارات الزم به مدیریتهای اس انی و محلی ،به عنوان الول این برنامههوا
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پذیر ه و عملی شد که در این راس ا ،طراحی و اجرای ن ام درآمد – هزینۀ اس ان بوه عنووان ن وام
تصمیم گیری لیرم مرکز و م کی بر مناب و مصارف اس انی شایان توجوه اسوت (وزارت مسوکن و
شهرسازی ،0304 ،ص.)31
بعد از انقالب اسالمی ،نه قن اجرای مصوبۀ ممانعت اس قرار لنای تا شوعار  019کیلووم ری
تهران پی گر ه شد ،بلکه ،با تکیه بر شعارهای عدالتخواهانهای چون محرومیتزدایوی از منواطق
محروم کشور و ان قال خدمات ،عالیت و اش رال به مناطق دورا اد و حاشیهای کشور ،تالش شود
روند مهاجرت به تهران مهار شود و سطح تولید و خدمات در مناطق دیگر ارتقا و گسو رش یابود.
همۀ این راهکارها که در روانین برنامههوای گونواگون توسوعۀ ار صوادی ،اج مواعی و رهنگوی در
سال های پ
دوگانه را تعقی

از انقالب اسالمی و روانین بودجۀ ساالنه این سالها تبلور یا وه ،هود ی دوجانبوه و
کرد اند .یکی هدف ارتقای سطح زندگی و ر ا در مناطق دورا واد و حاشویهای

برای جلوگیری از روند مهاجرت به شهرهای بزرگ ،کالنشهرها و بهویه تهوران و دوم گسو رش
تمرکززدایی از اموور اداری و اجرایوی کشوور در پای خوت (وزارت مسوکن و شهرسوازی،0304 ،
ص.)31
مهم رین راهکارهایی که برای تشویق سرمایه گذاری تولیدی در مناطق کم ر توسعهیا ۀ کشور،
پرداخت یارانههای اع باری و تسهیالت بانکی یارانهای و ارزان برای سرمایهگذارانی بود است کوه
سرمایۀ خود را در راس ای ایجاد و گس رش واحدهای تولیدی زودبازد و اش رالزا در مناطق کم ور
توسعهیا ه و دورا اد بهکار گر هاند .این راهکار که بوا عنووان «تبصورة  3روانون بودجوۀ سواالنۀ
کشور» ،بیش از دو دهه در سندهای بودجه ساالنه انعکاس مییا ت ،به نووعی بورای جلووگیری از
تراکم تولید و خدمات در کانونهای شهری بزرگ و محدود ،از جمله تهران در سوالهوای پو

از

انقالب اسالمی بهکار گر ه شد است (وزارت مسکن و شهرسازی ،0304 ،ص.)33

انتقال پایتخت از تهران :ترییر پای خت در طی تاریخ در همۀ کشورها از جمله کشور ایوران
امری شناخ هشد است و بیش ر براساس دالیل سیاسی ،ن امی ،رومی و نهادی مورد توجه بوود
است .در ایران در طی تاریخ مدون از زمان مادها تاکنون بیش از  19بار ترییور پای خوت انجوام
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گر ه است و پای ختها بهطور عمد  ،در مسیر و محور اللی شرری -لربی و شمالی -جنوبی
در حال جابه جایی بود است (داوودپور ،0304 ،ص .)0در سال  0310طرحی با عنووان «ان قوال

مرکز اداری – سیاسی کشور» با هدف؛ کمک به حل مشکالت تهران؛ کموک بوه توزیو م عوادل
جمعیت و توسعۀ ار صادی کشور و حل مشکل دس گا های دول ی از ن ر جایگا و ر توآمود
ارائه گردید.
را حل های پیشنهادشدة طرح یادشد برای کاهش تمرکز در تهران در سه دس ۀ زیر طبقهبنودی

شد است.0 :ان قال عالیتهای اداری و سیاسی تهران؛  .1برنامهریزی کن رلی و بازدارنودة رشود
و  .3برنامهریزی هدایتکنندة رشد.
بررسی هایی که به من ور ان قال پای خت در کشوور انجوام گر وت ،بوه لوراحت ،ان قوال مرکوز
سیاسی -اداری را را حلی مناس

ندانس ه است« :ان قال عالیتهای عمد  ،بهخصوص مرکز اداری

از تهران هزینۀ زیادی در بردارد و کاهش نسبی رابل توجه نیسوت و زموان عملیوات ان قوال کوتوا
نمیباشد ».از این رو ،برنامهریزی هدایت کنندة رشد به رین سیاست شمرد شد است که به عنوان
رآیندی آگاهانه ،تدریجی و بلندمدت مطرح شد است (داوودپور ،0304 ،ص 03و .)01
انتقال پایتخت سیاسی :در این زمینه سه گزینه مطرح است:
 .0ان قال پای خت به یکی از شهرهای علوی :گروهوی از کارشناسوان اع قواد دارنود قن برخوی
کالنشهرها و شهرهای بزرگ کشور شراین اولیه را برای ایفای وظایف پای خ ی دارند که بوا ان قوال
پای خت به آنها ،این شهر ها نیز تا چند سال دیگر با مشکالتی ن یر تهران و یا حادتر از آن روبورو
خواهند شد.
 .1طراحی و ساخت شهری جدید برای ان قال پای خت :هزینههای بسیار باالو زمانبربودن اجرا
موج

میشود ان خاب گزینۀ دوم در شراین کنونی چنودان رابول ربوول بوه ن ور نرسود .ن رهوای

کارشناسان در این زمینه نیز این امر را تأیید میکند.
 .3ان خوواب چنوود شووهر و ان قووال بخشووی از عملکردهووای حکوووم ی بووه هوور یووک از آنهووا
(چندپای خ ی) :با توجه به وسعت کشور و وجود کالنشهرهای م عودد کوه در حوال حاضور نقوش
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پای ختهای منطقهای را به عهد دارند ،ایفای نقشهای حکوم ی و دس گاهی برای آنها امکانپذیر
باشد .پیشبینی می شود با توجه به توسعۀ ش ابان امکانات و ناوریهوای اطالعواتی و ارتبواطی ،و
نیاز کم ر به مبادالت و ارتباطات حضوری ،در آیند کشورهای بیش ری به این شیو روی بیاورنود،
بهویه کشورهایی با وسعت زیاد و نابرابریهای منطقهای مانند ایران .تجربوۀ توزیو دسو گا هوای
س ادی حکوم ی در چند شهر ،ضمن آنکه مسائل ان قال کل پای خت به یک شهر را کاهش خواهود
داد ،مسائل و مشکالت تجم تمام روای سیاستگذاری و تصومیمگیوری کشوور در یوک نقطوه را
ندارد ،بررراری تعادلهای منطقهای و اجرای سیاستهای تمرکززدایی را نیز آسان ر مویکنود .الب وه
نباید از ن ر دور داشت که حجم عمدة دس گا های حکوم ی کشور م علق به دولت و رووة مجریوه
است و ان خاب نقطه ای که ب واند پذیرای دس گا های دول ی باشد ،مشوکل اسوت .همچنوین ،بایود
توجه داشت تهران می تواند همچنان به عنوان یکی از نقوا موورد ن ور بورای اسو قرار بخشوی از
دس گا های حکوم ی باری بماند (مدنی ،0305 ،ص.)330 -333
این راهبرد در حال حاضر نیز بهطور موردی دربارة برخی دس گا های دول ی در حال اجراست.

انتقال صنایع تهران :به ن ر میرسد تهیه و اجرای طرحهای ان قال لونای  ،کوه در گذشو ه
بیش ر به دالیل رعایت منا

ار صادی بنگا و لر ه های ار صادی ناشی از همجواری در اطرف

تهران مس قر شد است ،در اکثر موارد ،حفظ منا

ملی ،رعایت مالح ات آمایشی و برروراری

تعادلها و توازنهای منطقهای در مکانیابی آنها تأثیرگذار نبود است .ان قوال لونای تهوران در
مباحث تمرکززدایی از و الب ه از دیدگا محین زیس ی و با تأکید برلونای آلوودگیزا مطورح بوود
است .طرحهای محدودیت اس قرار لنای در محدودة  019کیلوم ری تهران که قن دربارة لونای
لذایی اس ثنا رائل شد است ،از سیاستگذاریهای دیگر برای تراکمزدایی از تهران اسوت (مودنی،
 ،0305ص.)393
ان قال لنای از تهران از اردامهایی است که هم درلورت اتخاذ راهبرد ان قال پای خت سیاسوی
و هم در لیر این لورت ،میتواند بخشی از مشکالت تهران را ر کند .در وارو  ،ان قوال لونای
ان قال بخشی از پای خت ار صادی محسوب میشود .در زمینه اولویت ان قال گرو هوای عملکوردی،
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گرو عملکردهای لنع ی تهوران ،بیشو رین اولویوت را دارد .اولویوتیوا ن ایون گورو بوه دلیول
امکانپذیری نسبی ان قال این عالیتها است که سابقه و تجربۀ آن در کشور وجود دارد.
بسیاری از لنای بزرگ و مادر مس قر در تهران م علق به دس گا های دول ی و نهادهوای بخوش
عمومی است .بدیهی است بس رهای رانونی و اجرایی الزم برای ان قال این گرو از لونای مهیواتر
است .اما مهم تر از بس رهای رانونی و توان دولت برای الزام لنای بوه ان قوال از تهوران ،ایجواد یوا
توسعۀ جاذبههای مورد نیاز در نقا دیگر کشور است توا راینود ان قوال بوا سوهولت و زموانبوری
کم ری لورت پذیرد .تا زمانی که اخ الف بین تهران و مناطق دیگر کشور در این جاذبوههوا رابول
توجه باشد ،ان قال این لنای و ح ی جلوگیری از جذب سرمایهگذاریهای جدید با مشکل مواجه
خواهد بود .بدیهی است در لورت راهمشدن نسبی عوامل یادشد در مناطق دیگر کشور ،ان قوال
لنای با اعمال سیاستهای تشویقی (معا یتهای مالیاتی) نیز امکانپوذیر خواهود بوود و نیواز بوه
مقررات الزامآور کم ر خواهد بود.
نک ۀ بعدی در سناریوی ان قال لنای  ،تعیین لنای اولویتدار و ویهگیهایی است کوه در ایون
اولویتبندی تأثیرگذارند .کاهش تمرکز و توراکم جمعیوت و عالیوت در منواطق پرتوراکم کشوور،
به ویه تهران والفهان و مهار روند روبوهرشود جمعیوت و عالیوتهوا در ایون منواطق ،از طریوق
دگرگونی ساخ ار عالیتهای لنع ی و خدماتی آنها ،در راس ای ا زایش سهم عالیتهوای دانوش
پایه و زمینهسازی برای هدایت سرمایهگذاریهای م مایل به این مناطق ،به اس انهای دیگر کشور.
این بند از مصوبۀ آمایش سرزمین خواس ار تحول در ساخ ار لنای تهران به نف لنای دانوش
پایه است .در وار  ،از دیدگا این مصوبه امکانات تهران در دس رسی به تسهیالت نی -پشو یبانی،
نیروی انسانی م خصوص و دس رسوی بوه شوبکههوا و تأسیسوات زیربنوایی مودرن و پیشور ه کوه
اللی ترین نیازهای لنای دانش پایه محسوب میشود ،باید لر ا در خدمت اینگونه لونای رورار
گیرند تا هم تراکم و آلودگی کم ری را به تهران تحمیل کنند و هم ارزش ا وزودة بیشو ری از ایون
امکانات حالل شود و هم چهرة بینالمللی شهر تهران بهطور مطلووبتوری حفوظ شوود (مودنی،
 ،0305ص.)391
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انتقال عملكردهای فراشهری تهران :این عملکردها شامل گروهوی از عالیوتهوای اداری،
تجاری و خدماتیاند که هر چند در یک شهر(تهران) اس قرار دارند ،حوزة عمل آنها قن خود
شهر نیست و به عبارت دیگر ،نمیتوانند به عنوان عملکردهوای محلوی طبقوهبنودی شووند .در
وارو  ،بخشووی از ایوون عملکردهووا از عالیووتهووا و خوودمات برتوور ار صووادیانوود کووه بووه دلیوول
لر هجوییهای ناشی از مقیاس اس قرار آنها در همۀ مراکز شهری ار صادی نیسوت .از سووی
دیگر ،برخی عالیتهای این گرو  ،عالیتهاییاند که وابسو ه و تحوت امور یکوی از نهادهوای
حکوم یاند ولی جزء بخشهای حاکمی ی محسوب نمیشوند .عالیتهوای ایون گورو از ن ور
حجم عالیت و تعداد نیروی انسانی ،نور و ماهیت عالیت ،مقیاس ،میزان توراکمزایوی و میوزان
وابس گی به تهران (امکانپذیری جهت ان قال) بسیار م نوراند .وجه مش رک همۀ این عملکردها
آن است که از ن ر رانونی الزامی برای وجود و ادامۀ عالیوت آنهوا در تهوران وجوود نودارد و
حدارل بخشی از عالیت آنها در خدمترسانی به مناطق دیگر کشور است.
ان قال عملکردهای این گرو نیز مانند عالیتهای لنع ی نیاز به ان قوال یکبوار و بوا مقصودی
واحد ندارد و میتواند بهطور تدریجی و همزمان با ان قال عالیتهوای دیگور انجوام مویگیورد .در
ضمن با توجه به اینکه بخش بزرگی از عالیتهای این گرو م علق به بخشهای لیردول وی اسوت
و با توجه به جاذبههای تهران برای اینگونه عالیتها معموال تمایلی برای خروج از تهران ندارنود،
برنامه ریزی برای ان قال آنها باید از طریق اجرایوی شودن همزموان راهبردهوای آمایشوی در ایجواد
جاذبه های رراب ی در نقا دیگر کشور از یکسو ،و از سوی دیگور اعموال سیاسوتهوای تشوویقی
مس قیم برای هر گرو لورت پذیرد (مدنی ،0305 ،ص.)333 -330

بررسی وارزیابی طرحها و اردامهای موردی مثل برنامههای ایمنسازی ساخ مانها ،طرح جام
ترا یک ،طرح مسکن مهر ،احیای با تهای رسود  ،الالح وبهینهسازی مصرف سوخت و کاهش
آلودگی هوا نشان میدهد ،هر چند به شکل موردی و مورت موج

کاهش مشوکل در زمینوههوای

خاص شد اند ،اما در مجمور ،برای للبه بر مشکالت تهران چندان مو ق نبوود انود (مودنی،0305 ،
ص.)10
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بدیهی است پیگیری و اجرای همزمان راهبردهای یادشد و بهکارگیری آثوار هوما وزای آنهوا،
موج

تسری در حل مشکالت و دس رسی به شراین رابل ربول برای تهران خواهد شد.

با وجود را حلهای م فاوتی که برای حل مشکالت تهران بودون ان قوال پای خوت وجوود دارد،
دیدگا ان قال پای خت همچنان مطرح است و بس رهای رانونی مورد نیاز برای آن نیوز وجوود دارد.
یکی از مصوبات مجم تشخیص مصلحت ن ام که در ادامۀ بررسی و تدوین سیاستهای کلوی در
بخش آمایش سرزمین تصوی
مکان مناس

شد ،براساس ماد ای با این مضمون «ان قال مرکز سیاسی کشوور در

به من ور بهبود والالح اس قرار جمعیت و عالیت در کشور تا پایان چشم انداز» مقرر

کرد تا پایان دورة سند چشم انداز مرکز سیاسی کشور به مکان مناسبی ان قوال یابود (مودنی،0305 ،
ص.)339
کارشناسان اع قاد دارند که را حل مشکالت تهران باید نه لر اٌ در خود تهران ،بلکه در سطوح
ملی و منطقهای جستوجو شود .بنابراین ،دیدگا هایی کالن در جهت حل مشکالت تهران مطورح
شد که در ادامه ،شرح داد میشود:
ادامة جدول  .1دیدگاههای کالن درمورد حل مشکالت تهران
دیدگاهها
اجرای سیاستهای عدمتمرکز و
تفویض اختیار به سطوح پایینتر
اجرایی اعم از سطوح بخشی و
منطقهای
درهمتنیدگی بنیانهای اقتصادی-

نگرش آنها
این دیدگا تمرکزگرایی در ن ام سیاسی کشور را علت اللی تجم امکانات و عالیتها در تهران دانس ه و
مع قد است با شکس ن این تمرکز و تفویض ردرت سیاسی و ار صادی به سطوح پایینتر ،تمرکز یزیکوی
یعنی تراکم جمعیت و عالیتها هم بهتدریج شکس ه میشود و در نقا دیگر سرزمین پراکند خواهد شد.
و هماینکه به ایجاد تعادل و توازن در مناطق مخ لف کشور خواهد انجامید و هم میتوان این رآیند را بوه
عنوان راهکاری برای حل مشکالت تهران و حذف نیاز به ان قال پای خت سیاسی بهکار گر ت.
تهران و عملکرد پای خ ی تهران مانند دورلوهای به هم چسبید ایاند که در عنالر اللی حیاتی مثل رل

و

مرز با یکدیگر مش رک است و جداسازی آنها با پیشر هترین اعمال جراحی هم به مرگ یکی از آنها و یا

اجتماعی و کالبدی تهران به

هر دو خواهد انجامید .در وار  ،طر داران این دیدگا مع قدند که اجراییشودن سوناریوی ان قوال پای خوت

عنوان ظرف و پایتخت سیاسی

ممکن است مسائل و بحرانهایی را که تهران هم اکنون با آن دست و پنجه نورم مویکنود ،در کوتوا مودت

کشور به عنوان اصلیترین
مظروف آن

تخفیف دهد ،یا حل کند ،اما پیامدهای این جدایی موج
کم ر و سهلتر از مشکالت علی نخواهند بود.

بروز مسائل و مشکالت دیگری خواهد شد کوه
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ادامة جدول  .1دیدگاههای کالن درمورد حل مشکالت تهران
نگرش آنها

دیدگاهها

در این دیدگا تا زمانی که عدمتعادل هوای ضوایی در سورزمین وجوود دارد ،مجموعوۀ شوهری تهوران بوا
دیدگاه آمایشی ،حل مسائل و

برخورداری از جاذبه ها و امکانات مخ لف زیربنایی و تجهیزاتی مانند یک رط

روی مرناطیسی براد هوای

ریز و درشت را به سوی خود جذب میکند و در یک چرخۀ تکراری موجو

تشودید ایون عودم تعوادل

مشكالتتهران را باید در سطح

خواهد شد .در این دیدگا  ،برای شکس ن این دور باطل و کاس ن از تراکم تهران ،ان قوال پای خوت مودن ر

ملی جستوجو کرد و نه در

نیست .در عوض ،به دو راهکار دیگر بهطور همزمان توجه میشود .اول جلوگیری از اس قرار عالیتهوای

خود این کالنشهر

جدید و بهویه عالیتهای لیرضروری و تراکم زا در تهران و همزمان با آن اه مام به گس رش تعادلهوای
منطقهای در سطح سرزمین برای ایجاد مزیتهای رراب ی در آنها برای ررابت با تهران.

انتقال برخی عملكردهای
غیرضروری و مزاحم از تهران
تحولی در راستای مدرنسازی
نظامهای مدیریت شهری

این عملکردها برخی م علق به عالیت های لنع ی ،برخی جوزء عملکردهوای بوا مقیواس راشوهری(مثول
دانشگا ها ،بیمارس انها ،اتحادیهها ،انبارداریها و جز آن) و یا برخی دیگر ،شامل شرکتها یا سازمانهای
وابس ه به عملکردهای حکوم ی بود اند.
اگر تحولی در امکانات سختا زاری ،نرما زاری و رهنگسازی برای بهکارگیری به ر و بیش ر ناوریهای
نوین ،به ویه ناوری ارتباطات و اطالعات در مدیریت امور شهری به عمل آید ،نیازی به ان قوال پای خوت
نیست و مجموعۀ این اردامهای میتواند تهران را از بحرانهای علی نجات دهد.

منب  :مدنی0305 ،

باید توجه کرد ان قال عملکردهای لنع ی ،یا عملکردهای دیگر ار صادی -اج ماعی بوا مقیواس
راشهری تهران میتواند به طور تدریجی و با اعمال سیاستهوای تشوویقی و تنبیهوی ،و بوه طوور
همزمان با الالح ن ام مدیریت شهری لورت پذیرد ،اما در این میان ،قن ان قال پای خت سیاسوی
کشور از تهران باید با عزمی ملی و طی برنامه ای مشخص و یکپارچه و مکانیابی محل جدید اجورا
شود که تا به حال هم امکانپذیر نبود است .برخی سیاسوتهوای تمرکززدایانوه در راسو ای منو
اس قرار عالیت ها در مرکز کشور از یک سو ،و اب کار تشویق و ترلی

سرمایهگذاری با نور هوای

ارزان و یارانهای در مقاط برنامههای مخ لف توسعۀ ار صادی ،اج ماعی و رهنگی نشان مویدهود
اینگونه سیاستها در مجمور به کاهش تمرکز عالیتهای لنع ی در تهران منجر شد اسوت .طوی
مقاط مخ لف برخی م ریرهای لنع ی کشور به سود تمرکززدایی از مجموعۀ شوهری تهوران و در
اجرای همان سیاست من اس قرار واحدهای لونع ی در شوعار  019کیلووم ری تهوران موؤثر بوود
است .برای مثال ،سهم اس ان تهران از تعداد کارگوا هوای لونع ی  09نفور کوارکن و بیشو ر از 34
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درلد در سال  ،0333به  00/1درلد در سال  0359رسید اسوت .ایون نسوبت در سوال  0359در
مقایسه با سهم  43/33درلدی اس ان تهران ،در سال  0335نشان میدهد در اللۀ زمانی  30ساله،
سهم اس ان تهران از واحدهای لنع ی دارای  09نفر کارکن و بیش ر  39درلد کاهش یا وه اسوت
(مرکز آمار ایران ،سالنامههای آماری).
داد های آماری عملکردهای راشهری مثل دانشگا ها و مؤسسات آموزش عالی نشان مویدهود
تأسی

این مراکز در اب دا قن در تهران بود است .سپ  ،در سوالهوای  0339در مراکوز برخوی

اس انها مانند الفهان ،تبریز ،مشهد ،اهواز و شیراز نیز دانشگا ایجاد شد .در اواخر سالهوای  49و
اوایل  39در اس انهای دیگر و ح ی برخی اس انهای کم ر توسعهیا ه (سیس ان و بلوچس ان) نیوز
پیگیری شد .تأسی

دانشگا در شهرهای همدان ،کرمانشوا  ،کرموان ،ارومیوه ،و ایجواد واحودهای

آموزش عالی جدید در برخی مراکز دانشگاهی پیشین کشور (الفهان ،تبریز و جز آن) در کول ،بوه
کاهش تمرکز اینگونه امکانات در تهران انجامید (وزارت مسکن و شهرسازی ،0304 ،ص.)33
در سالهای پ

از انقالب اسالمی نیز ،روند گس رش مراکوز آمووزش عوالی در منواطق دیگور

کشور و در مراکز اس انها تداوم یا ت به طوری که سهم اس ان تهران از دانشجویان کشوور از 30/0
درلد در سال  ،40به  33/3درلد در سال ( 33سال پایانی حکومت گذش ه) رسید و این رروم بوه
 03/3درلد در سال  0359کاهش یا ه است.
به این ترتی  ،روشن است برخی سیاست های اتخاذ شد طوی چهوار دهوۀ اخیور ،بور تمرکوز
عالیتهای آموزش عالی در تهران اثر کاهند گذارد است .الب ه باید توجه کرد باید در تداوم ایون
سیاست ،بدون درن رگر ن نیازها و مق ضیات تهران به عنوان مرکز کشور و کالنشهری که باید در
چشمانداز توسعۀ بیست سالۀ کشور ،نقش بایس ۀ خود را در عرلههای ملوی و راملوی ایفوا کنود،
بهویه از بعد مراکز ن آوریهای پیشر ه ( )High techو مؤسسات آموزش عالی ووق تخصصوی
و همکار برای لنای تخصصی پیشر ه ،تجدید ن ور شوود (وزارت مسوکن و شهرسوازی،0304 ،
ص.)33
در مجمور ،میتوان گفت اردامها و سیاستهوای ان قوال لونای و عملکردهوای راشوهری در

بررسی راهکارهای تمرکززدایی در ایران – تهران (قبل از انقالب اسالمی تا کنون)

32 

راس ای تمرکززدایی از تهران و برای جلووگیری از گسو رش آنهوا در تهوران بوه مو قیوت نسوبی
رسید اند .با همۀ این تفاسیر ،هنوز اردامها و سناریوهای مطرحشد  ،یا بوهدلیول اجرایوینشودن یوا
بهدلیل برنامهریزی ناکامل ،ن وانس هاند مشکالت تهران را حل کننود ،عودمتعوادلهوای منطقوهای را
کاهش دهند و نقش تهران را در عرلههای بینالمللی پررنگ کنند .با توجه بوه اینکوه در راسو ای
عملیکردن دیدگا های کالنی که مطرح شد ،برنامهها و طرحهای مخ لفی برای کاهش تمرکززدایی
تهران از یک سو ،و راهمکردن زمینههایی برای ارتقوای نقوش آن در بوین کوالنشوهرهای جهوان،
مطرح و تصوی

شد است ،شاهد آن هس یم که اوضار بهبود چندان زیادی نیا ه است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
درپاسخ به سؤال های تحقیق میتوان گفت تمرکززدایی راینودی تودریجی اسوت و نمویتووان بوا
اردامی جام عملی شود .بدین من ور لاح ن ران این عرله ،دیدگا ها و طرح هوای مخ لفوی را
مطوورح کردنوود تووا ب واننوود ایون راینوود توودریجی را بووه عرلوۀ عموول وارد کننوود .امووا بووا بررسوی
سیاستها،اردامها و راهکارهایی که از دهههای ربل از انقالب اسالمی و اداموۀ آن ،بعود از انقوالب
اسالمی تاکنون انجام گر ه است (جدول  )1م وجه میشویم این اردامها یا مسکوت ماند اند یا در
لورت پیاد شدن ،ن یجهای همه جانبه نداش هاند ،و طوری عمل کرد اند که در این الولۀ زموانی
زیاد ،نه قن شکاف بین مناطق کشور را پرنکرد اند ،بلکه تهران را نیوز از ایفوای نقوش در عرلوۀ
جهانی باز داش هاند .اکنون تهرانی داریم که مصداق چوب دو سرسوخت شد است .از یک طرف،
هنوز مشکالت در آن شناورند و نگا ها و ا کار در تمامی کشور بر ضود آن نشوانه مویرونود ،کوه
تهران برتر از آنهاست و به نوعی نابرابری به نف تهران در کشور حاکم اسوت ،و ازسووی دیگور،
شراین و امکانات آن نیز درست بهکار گر ه نشد است،تا در میان کالنشهرهای هوم ردة خوودش،
خودی نشان دهد و نگا ها را به سوی خود بکشاند.
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جدول  .2جدول تطبیقی اقدامها و راهکارهای تمرکززدایی در قبل و بعد از انقالب اسالمی

اقدامها

مقطع
رانونیکردن اجرای سیاست تمرکززدایی در رال

الول چهارگانۀ م مم رانون اساسی

تهیۀ طرح جام تهران و توجه به سازماندهی مجدد تهران در این طرح
شکلگیری انجمنهای ایال ی و والی ی و واگذاری اخ یارات معدودی به این انجمنها (تمرکززدایی سیاسی)
قبل از انقالب اسالمی

رانون تجدید ن ر در سازمان وزارتخانهها و تصفیۀ کارمندان دولت (رانون بند (ج) )
تفویض اخ یار به مقامات اس انی و شهرس انی (تمرکززدایی اداری)
واگذاری امور عمرانی و توسعهای از تهران (مرکز) به اس انها و مناطق (منطقهایکردن برنامهریزی)
ایجاد زمینههای مساعد و انگیزشی برای ان قال عالیتها از مرکز به مناطق دیگر کشور
معا یتهای مالیاتی برای توزی م عادل عالیت در سراسر کشور

تشویقهایی در رال

من اس قرار عالیتهای لنع ی در شعار  019کیلوم ری تهران
طرح اجرایی تهران با هدف تمرکززدایی از تهران
طرح درازمدت آمایش سرزمین توسن مهندسین مشاور س یران
تدوین مصوبهها و طرحهای توسعه ای که بر ضرورت تمرکززدایی از تهران و مهار رشد آن را تأکید میکنند.
پیگیری مصوبۀ ممانعت از اس قرار لنای تا شعار  019کیلوم ری تهران
ایجاد مزیتهای رراب ی در نقا دیگر کشور و ایجاد تعادل و توازن منطقهای
مهار روند مهاجرت به تهران و ارتقا و گس رش سطح تولید و خدمات در مناطق دیگر
جلوگیری از اس قرار عالیتهای جدید تراکمزا در تهران
بعد از انقالب اسالمی

پرداخت یارانههای اع باری و تسهیالت بانکی یارانهای و ارزان برای سرمایهگذاری در مناطق کم ر توسعهیا ه و دورا اد
واگذاری اخ یارات تصمیمگیری و سیاستگذاری به سطوح منطقهای و محلی ،تشکیل شوراها
(تمرکززدایی سیاسی)
واگذاری اخ یارتصمیمگیری در اجرای امور برنامهریزی و تهیه بودجه عمرانی اس انی به مجام و مقامات اس انی
تشکیل شورای عالی اداری با هدف الالح ن ام اداری کشور (تمرکززدایی اداری)
ان قال مرکز اداری -سیاسی کشور (ان قال پای خت از تهران)
توزی عملکردهای حکوم ی در چند نقطه و به عبارت دیگر ،چندپای خ ی
ان قال لنای بزرگ و مادر از تهران
ان قال عملکردهای ار صادی -اج ماعی با مقیاس رااس انی از تهران
نهادسازی در رال

ن ام«درآمد– هزینه اس انی» و تفکیک درآمدهای دولت به سطوح ملی و اس انی

(تمرکززدایی مالی)
منب  :مطالعات نویسندگان

با اینکه مقولۀ تمرکززدایی در ایران موضوعی است که حدارل از چهار دهوۀ پویش تواکنون بوه
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لورتها و با دالیل و اس دالل های مخ لف آلواز شود و در ربوال آن راهبردهوا و سیاسوتهوای
اجرایی گوناگونی اتخاذ و نسب ا اجرا شد است و تأثیر این سیاستها کاهش میزان و شدت تمرکز
در تهران را موج

شد است ،اما وارعیتها همچنان مبین وجود تمرکز عالیت ،خدمات و مراکوز

تصمیمگیری در آن است .بنابراین ،دالیل این عدم مو قیت را میتوان در وهلۀ اول به شدت بواالی
تمرکزگرایی سیاسی– اداری و تصمیم گیری کشور ،و بخشینگوری بوه توسوعه ،سیاسوتگوذاری،
برنامهریزی و جداییگزینی بخشی در حوز های مخ لف ،بیتوجهی نسبی به مناب سطوح محلی و
منطقهای ،کمتوجهی به ظر یتسازی در سطوح محلی و منطقه ای و واگذارنکردن اخ یارات به این
سطوح نسبت داد .بنابراین ،باید را کار اساسی را در کاهش تمرکوز از حاکمیوت سیاسوی -اداری و
سطوح تصمیم گیری و مدیری ی کشور به نف مدیریت محلی و مدیریت توسعۀ اس انی (منطقوه ای)
دنبال کنیم (الب ه آن هم به شکل عملی و نه قن در موارد جزئی) ،تا با برخورد به شیو های الولی
تمرکززدایی و با رویکرد الالحات در ساخ ار حکومت از تمرکوز تهوران و کشوور بکواهیم ،و بوا
گس رش تمرکززدایی زمینۀ توسعۀ کشور را راهم کرد .نه اینکه قن با تفکرات ان قوال پای خوت و
مانند آن دست به اردامی زد که لر ا خیال خود را راحت کرد باشیم که کاری انجام داد ایم.
پیشینۀ ن ام حکومت محلی و میزان اس قالل آن از حکومت مرکوزی ،تحووالت منطقوهگرایوی،
ارادة ن ام سیاسوی حواکم ،سوطح دموکراسوی و سوابقۀ مشوارکت موردم در ادارة سوطوح مخ لوف
حکومت ،تأثیر رابل توجهی بر ماهیت ن ام مدیریت آمایش سرزمین و میزان تو یق آن دارد.
بنابراین ،ترییر در ن ام مدیریت آموایش در سوطوح ملوی و منطقوهای ایوران ،مسو لزم پیگیوری
سیاست های تمرکززدایی و واگذاری اخ یارات به ن ام مدیریت محلوی ،ا وزایش سوطح مشوارکت
مردم و سازوکارهای منطقهگرایی در ایران است .تجربه نشان داد است اگر ن ام سیاسی ا راد را به
مشارکت بیش ر در امورشان بهکار گمارد ،به ر می تواند عدالت اج ماعی را برررار کند .بوه عبوارت
دیگر ،مطرحکردن دیدگا ت حول حکمرانوی بوه حکمروایوی بوه عنووان یوک ضورورت در جریوان
واگذاری اخ یارات به حکومت محلی مطورح اسوت .در وارو  ،تمرکززدایوی مودلی مناسو
بررراری حکمروایی خوب است.

بورای
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