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نظری بر سازماندهی حکمرانی محلی در ایران؛
چالشها و راهکارهای حقوقیـاداری
عبدالحمید شمس

دریافت2931/60/21 :؛

پذیرش2931/26/60 :

چکیده

یکی از چالشهای پیش روی کشورهایی که دارای اقوام مختلف هستند ،گراایش قومی هرا هره ادارا امرور
داخلی ،توسط خودشان اس  .درصورتیکه قدرت ماکزی نتواند در شاایط ثبات ،ایر تاایرر را ههدرسرتی
هدای و «وفاق ملی» را تقوی کند ،در شاایط هیثباتی ،زمینر واگاایری کشرور فرااها خواهرد شرد .در
پیشینه تاریخی کشور ما (از سراتاا های شربهفدرال عصرا هخامنشری ترا تااکازدایری در دوران کنرونی)
روشهایی از سازماندهی و ادارا امور عاومی محلی وجود داشرته اسر کره کشرف و دسرتههندی آنهرا
میتواند مجاوعهای مفید هاای تقوی مبانی نظای و عالری ادارا امرور محلری آینردا ایراان هاشرد .مقالره
حاضا (پژوهشی میانرشتهای ها کارهاد مدیای دولتی و حقوق اداری) ،از لحاظ هدف ،پژوهشی هنیادی
و نظای اس و در زمین کشف حقایق تاریخی ،هراای نخسرتی هار ،هرا ایر نظرا تدکیرد میکنرد کره (از
حکااانی سلسله صفوی تا حکوم پهلوی اول) سازماندهی سازمی های داخلی قلااو ایاان ،هازمان،
ها سه روش «متااکز»« ،غیامتااکا محدود» و «غیامتااکا فدرالگونه» انجام میشدا اس ؛ در ای راسرتا
جاعآوری داداهای ماهوط هه موضوع ها مبنای «مطالع اسنادی» اس  .ههعبارت دیگا ،روش تحقیرق در
ای نوشتار ،روش هارسی و تحقیق تاریخی ها رویکاد توصیفیرتحلیلی اس ؛ ها ای اسرا ،،نخسر هرا
استفادا از مناهع حوادث و رویدادها ،وقایع توصیف ،و سپس تحلیرر ،و درنهایر پیشرنهادهای جدیردی
عاضه میشود که ما را ها دستاوردهای نوینی در ای عاصه آشنا خواهد کاد.
کلیدددوا هها :تااکازدایرری ،تااکززدایرری ،تااکازدایرری فدرالگونرره ،هابسررتگی ،قیاوم ر  ،اسررتق ل،
خودمختاری.
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 .دانشیار حقوق اقتصادی و اجتااعی ،مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیای و هانامهریزی کشور ،تهاان ،ایاان.

مقدمه

روشهای سازماندهی دولتی ،از نظام متاایر هه هسته تا نظام هاز ،هه پنج نوع کلی تقسریا میشروند؛ سره
نوع آغازی آن که ماهوط هه نظامهای دولتی و غیادولتی «واحد» یا یکپارچه هستند عبارتند از :نظامهرای
متااکز  ،غیامتااکا ،و غیامتااکز .دو نوع دیگا ای نوع نظامها« ،تاکیبی» و شرامر مجاوعرهای از چنرد
نظام ها نامهای فدرال و کنفدرال هستند .اگا ای تاکیب ،شامر چند ایالر دارای «خودمختراری» هاشرد
که نتوانند سیاس خارجی مستقلی داشته هاشند ،ما در وضعی سازماندهی فردرال هسرتیا ،و چنان ره
مجاوعه یادشدا تاکیبی از چند دول «مستقر» هاشد ،که در زمینرههایی خرا ،،هخشری از اختیرارات
خود را هه یک یا چند نهاد ماکزی سپادا هاشند ،در شاایط نظام کنفردرال هسرتیا .نظرام کنفردرال ،یرک
سیستا سیاسی ،اجتااعی ،یا اداری در اوج تااکززدایی اس (ناودار شاارا .)1
نظامهای ترکیبی

نظامهای واحد (بسیط)
نظام متمرکز
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نظام غیرمتراکم

نظام غیرمتمرکز

نظام فدرال

نظام کنفدرال

نمودار شماره ( .)6گونههای پنجگانه سازماندهی عام دولتها
(منبع :نگارنده)

هارسی تاریخی روشهای سازماندهی کشوری در ایاان که در دو رشته «مدیای دولتی» و «حقروق
اداری» انجام شدا اس  ،نشان میدهد که در هاخی از دوراهرای تراریخی ،ها رون عصرا صرفوی ترا
عصا پهلوی ،حاکای ماکزی از میان گونههای مطاحشدا ،از سه شیوا هاای ادارا امرور کشرور اسرتفادا
کادا اس ؛ ههعنوان ناونه ،هخشری از کشرور کره شرامر امر ه خاصره هودنرد را هره روش «متااکرز»،
هخشهای وسریعی از فر ت ایراان (حاکانشرینان) را ههصرورت «غیامترااکا» و چهرار یرا پرنج خطره
(والینشینان) را نیز ههصورت «غیامتااکا فدرالگونه » ،ادارا میکاد.
در هخشهای هعدی هه کلیات ماهوط هه سازماندهی حاکای محلی اشارا خواهد شد ،سپس
مبانی نظای نظامهای غیامتااکا و غیامتااکز هارسی میشود ،در گرام سروم ضرا مراور پیشرینه
تاریخی حاکای محلی در ایاان ،هه استخااج اط عات خواهیا پاداخر و سراانجام هرا تحلیرر
دادا ها و ارائه الگو ،در چارچوب نتایج ،یک روش سرازماندهی محلری هارااا هرا اصرول حراکا و
سیاس های عام آن پیشنهاد خواهد شد.
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 .1کلیاتی درباره سازماندهی حاکمیت محلی
 .1-1آسیبشناسی مدیریت سازمانهای محلی

از نظا نویسندا ،روشهرای سرازماندهی نظامهرای یادشردا در مقدمره ایر هحرم را میتروان هره
شاخههای مختلفی تقسیا کاد؛ نظام غیامتااکا ،درعارر هره «غیامترااکا هردوی» (شراایط ایراان
دوران خلفای اموی)« ،غیامتااکا پیشافته» (ناونه ایراان در سرالهای پرس از  1231تراکنون) ،و
«غیامتااکا فدرالگونه» (در عصرا هخامنشری و هخشهرای مهاری از دوران عباسری در ایراان)،
تقسیا میشود .ها نی نظام غیامتااکز را میتوان هه انواع زیا طبقههنردی کراد« :غیامتااکرز هره
شیوا متعارف» و «غیامتااکز هه شیوا خودگادانی محلی» .نظرام فردرال نیرز کره نروعی از سیسرتا
غیامتااکز هسیار هاز اس  ،هه سه شکر تاسیا میشود؛ «نظامهای فدرال ،هرا رسرال های خرا،
هاای ماکز و مدموری های عام هاای ایال های هاهسته»« ،نظام فدرال هرا رسرال های عرام هراای
ماکز و مدموری های خا ،هاای ایال های هاهسته» ،نظام فدرال ها رسال های تاکیبی (نارودار
شاارا  .)3در ایاان کنونی کارگزاران و کارشناسان دولتی ،شاخصهای دقیقی هراای تفکیرک نظرام
«غیامتااکرز» از نظرام «غیامترااکا» ندارنررد و اغلرب ،نظرام غیامترااکا را هرا غیامتااکرز اشررتباا
میگیاند .از سوی دیگا ،هاخی اقوام که در استانهای مازی سراک هسرتند ،خواهران احتراام هره
ویژگی های (فاهنگیـاجتااعی) محلی خود هودا ،تحقق آن را واهسته هه ایجاد نظام غیامتااکز ترا
سطح خودمختاری سیاسیراداری در استان خود و دموکااسی (سرازماندهی غیامتااکرز هره روش
متعارف) هاای هقیه اسرتانها میداننرد؛ و هرارخاا مسرنورن نظرام نیرز هااننرد اکارا جایانهرای
ملی گاای مخالف نظام در خارج از کشور ،پذیاش خودمختاری در مقطع کنونی را جایز ندانسرته،
آن را گام نخس هاای تجزیه کشور میدانند .ههرغا مسائر موجود ،و ها توجه هره تقسریاهندیهای
یادشدا ،میتوان ضا توجه هه مطلوب نبودن سطح وفاق ملی و هاگاایی میران هاخری از اقروام
ایاانی ازیکسو ،و فشارهای هی الاللی از سوی دیگا ،هاخی از روشهای سازماندهی را ها هاخری
دیگا تاکیب کاد و طاحی مناسب هاای کشور ههوجود آورد.
ازآنجاکه ای مقاله ،ع واها اهداف علای ،هدف ارائه نظایههایی هاای مردیای منطقرهای در
ایاان را نیز دنبال میکند ،روشهای سازماندهی متااکز و کنفردرال کره در ایراان کرارایی و امکران
کارهاد ندارند را کنار گذاشتهایا.
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 .2اهداف و پرسشهای پژوهش

اهداف :هدف مقاله عبارت اس از :الف) هارسی میزان واهستگی و هابستگی تاریخی هاخری اسرتانهای
مازی ها ایاان؛ و ب) ارائه شیواهایی از سازماندهی کشوری هاای تقوی هاگاایی ملی.
پرسشها :پرسشهای تحقیق شامل :الف) آیا سازماندهی هه «روش فدرالگونه» در پیشینه تاریخی ایراان
شامر هاه استانهای مازی هودا اس ؟؛ ب) آیا سازماندهی کشرور ایراان هره روش متنروع (غیامترااکا
پیشافته ،ههع وا فدرال) ،ههتای گزینه هاای تقوی هاگاایی ملی اس ؟؛ و ج) آیا سرازماندهی کشرور
ایاان هه روش غیامتااکز «منطقهایراقتصادی » ،راا ههینه هاای افزایش هاگاایی ملی اس ؟
 .3مبانی نظری و پیشینه نظامهای غیرمتراکم و غیرمتمرکز
 .3-1مبانی نظری سازماندهی محلی
 .3-1-1نظامهای غیرمتراکم
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اغلب در کتابهای علوم اداری ماهوط هه ادارا امور سازمانهای محلی چنی اشارا شدا اس کره
ً
کشورهایی چون ایاان هه روش متااکز ادارا میشوند ،درحالیکه اصور در سازمی هایی ها وسع
زیاد ،امکان ادارا متااکز وجود ندارد ،زیاا در سطح محلی ،نهادی ها نام استانداری ،هرا شخصری
حقوقی هه ادارا امور میپادازد .ههعبارت دیگا ،نظام سازماندهی متااکز در سرازمی های محردود
(ها ون نپال ،آندورا ،رواندا ،هاوندی ،و )...قاهر اجاا اس کره در سرطح محلری ،شرعبههایی از
قدرت ماکزی ،امور را ادارا میکنند که شخصی حقوقی ندارنرد ،امرا در کشرورهایی هرا وسرع
کاو هیش زیاد ،هاچند قدرت ماکزی هه تااکز قدرت گاایش داشته هاشد ،هاای ادارا امرور محلری،
مجبور هه ایجاد شخصی حقوقی اس  .در ای شاایط ،دیگا نظام ،متااکز نیس  ،هلکه ملرزم هره
غیامتااکا کادن هوروکااسی اس  .ههعنوان ماال ،در کشورهای پهناوری چون ایاان ،هره هرا میرزان
که ماکزی هه تااکز قدرت تاایر داشته هاشد ،مجبور هه تفویض اختیارات اس  .ههعبارت دیگرا،
هنگامیکه یک واحد منطقهای هه ناایندگی از سوی ماکرز هرهوجود آیرد (هرا شخصری حقروقی و
اختیارات کاوهیش) ،نظام از وضعی متااکز هه غیامتااکا گام نهادا اس (ریورو .)23 ،1891 ،
در ای شاایط هاچه میزان تفویض اختیار هه ناایندا دول ماکزی هیشتا هاشد« ،تااکرز قردرت در
سطح محلی» هیشتا خواهد هود و میتوان گف  ،در ای وضعی  ،سیستا ههسوی نوعی «اسرتبداد
غیامتااکا» پیش میرود (مانند ایال های حاکانشی در دوران صفوی)؛ در ایر شراایط ،اشرتباا
اس اگا گاان کنیا که شیوا سازماندهی غیامتااکز را اجاا کاداایا.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .3-1-1-1نظام غیرمتراکم محدود (بدوی)

در ای روش ،نقش سازمانهای محلی در سطح استان و شها ،هسیار نراچیز اسر و هریف گفر وگوی
جدیای میان مقامات محلی و مقامات ماکزی هاای ههاجاا درآوردن هانامههای میانمردت و هلندمردت
ً
ً
ملی وجود ندارد .اصور هانامهریزی در ای سیسرتا ،اگرا وجرود داشرته هاشرد ،تقایبرا متااکرز اسر و
ناایندا دول تح نظارت ماکز هودا ،تشکی ت انتخاهی چرون شروراها (کره در عصرا سروما و ایر م
وجود داشتند) ،در سطح محلی وجود ندارد (ناودار شاارا  .)3ههعبارت دیگا ،هی ماکز و نهراد محلری
تنها یک «راهطه واهستگی» وجود دارد.
 .3-1-1-2نظام غیرمتراکم پیشرفته

درصورتیکه در نظام یادشدا ،ازیکسو ،هه میزان محدودی فضرای «دموکااسری محلری » ایجراد
شود ،ههگونهای که ها نان ناایندگان قدرت ماکزی رر از نظا داشت اختیارات رر در وضعی غالرب
قاار گیاند ،اما درعی حال شوراهای شها و یا استان هرا اختیرارات محردود تشرکیر شروند (ماننرد
وضعی ایاان کنونی) ،و از سوی دیگرا ،دولر  ،دسر نهادهرای محلری واهسرته هره خرود را در
هانامهریزی منطقه ای هاز هگذارد و اختیرارات نااینردا دولر در اسرتان را افرزایش دهرد ،نظرام در
وضعی «تااکا زدایی پیشافته» قاار میگیاد (شکر شاارا .)3
نظامهای غیرمتراکم

 .2غیرمتراکم محدود (بدوی)
 .1غیرمتراکم پیشرفته
 .9غیرمتراکم فدرالگونه

نظامهای غیرمتمرکز

 .2غیرمتمرکز متعارف
 .1غیرمتمرکز به شیوه «خودگردانی محلی»

نظامهای فدرال براساس
توزیع قدرت

 .2فدرال با قدرتهای خاص برای ایالت مرکزی (فدرال) و قدرتهای عام برای ایاالت همبسته (فدره)
 .1فدرال با قدرتهای خاص برای ایاالت همبسته و قدرتهای عام برای ایالت مرکزی
 .9فدرال به روش ترکیبی

شکل شماره ( .)2تقسیمبندیهای تفصیلی نظامهای دولتی
منبع :نگارنده

 .3-1-2معایب و مزایای نظام غیرمتراکم
 .3-1-2-1معایب نظام غیرمتراکم

ً
معایب نظام غیامتااکا عادتا در نوع محدود آن ههچشا میخورد .ها وجرود اینکره ایر نظامهرا از روش
تفویض اختیار هه ناایندگان دول در سطح محلی استفادا میکنند ،ماهیتشران هره سیسرتاهای متااکرز
نزدیک اس ؛ هاانگونه که در شکر شاارا ( )1نشران دادا شردا اسر  ،واحردهای محلری ههصرورت
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ساختار ماشینی ها ارتفاع زیاد طااحی شدااند (مینتزهاگ  ،)21 ،1232 ،زیراا وسرع جااافیرایی مرانع
تااکز قدرت میشود و دول ماکزی ههناچار هه واحدهای محلی «تفویض اختیار» میکنرد ،امرا چرون
شوراهای هاگزیدا محلی وجود ندارند« ،انتقال قدرت » و ص حی هه نهاد انتخاهی رخ نایدهد ،هلکره
«تفویض اختیار » هه نهاد انتصراهی انجرام میشرود .هاخری از معایرب سیسرتا «غیامترااکا محردود»
عبارتند از .1 :دول ماکزی ،تنها مقامی اس که ص حی وضع قوانی و مقارات را دارد؛  .3حق
تشکیر سازمانهای اداری و استخدامی و هاکنراری مردموران دولر هرا حکومر ماکرزی اسر ؛
 .2هودجه کشور را حکوم ماکزی تنظیا میکند؛ و  .4در سطح محلی ،مدمورانی وجود دارند که
توسط دول منصوب شدااند.
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 رابطه قیمومیت کامل

شکل شماره ( .)6نظام غیرمتراکم محدود (بدوی)
منبع :نگارنده
 .3-1-2-2مزایای نظام غیرمتراکم

مزایای نظام غیامتااکا ،هیشتا در نوع پیشافته آن ههچشا میخورد که هاخی از ای مزایا عبارتند از:
 .1شوراهای محلی حق وضع مقارات را ههدس میآورند ،اما ازآنجاکه در چارچوب نظام دولر
واحد هستند ،حق وضع قوانی را ندارند ؛  .3هودجه محلی تا حد زیادی توسرط نهادهرای محلری
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ً
 .اصور شوراهای محلی ،حتی در نظام غیامتااکز در شکرهای متعارف نیز حق وضع قانونی ندارند .تنها در نظام فدرال اس
که پارلاانهای محلی ای حق را ههدس میآورند.

انتصاهی و انتخاهی تنظیا و ههاجاا گذاشته میشود؛  .2هخشی از مالیات ملی میتواند هره مالیرات
محلی تبدیر شود و در محرر هره مصراف هاسرد؛  .4هانامرهریزی محلری و منطقرهای ،هارااا هرا
کاکهررای دول ر تنظرریا میشررود؛  .1در ای ر روش ،کنتررال ماکررزی گ راایش هرره نتررایج دارد ؛
 .6شهاداران میتوانند مستقیا و یا غیامستقیا ،انتخاهی هاشند.

 رابطه قیمومیت

 رابطه همبستگی

شکل شماره ( .)2نظام غیرمتراکم پیشرفته
(منبع :نگارنده)

 .3-1-3نظام «غیرمتراکم فدرالگونه»؛ نمونه والیتهای چهارگانه ایران

ً
نخستی پاسشی که در ای مورد مطاح اس  ،ای اس که اصور چاا ای نروع از سرازماندهی
تاریخی را فدرالگونه (یا شبهفدرال) می نامیا؟ پاسر ایر اسر کره وری هرایی کره در ایر
چارچوب قاار می گیانرد ،دارای ماهیر دوگانره ای هسرتند؛ آن هرا دارای خودمختراری هراریی
میهاشند ،ههگونهای که می توانند ها کشورهای دیگا قاارداد دوستی ،اقتصادی ،و تجاری منعقرد
کنند و یا اع ن جنگ هدهند ،اما درعی حال مانند نظام های واحد و هسیط ،والری محلری آنهرا
قاهر عزل توسط ماکز هودا ،مالیرات پاداختره ،و مشراوعی خرود را از طایرق دریافر منشرور
حکومتی از ماکز ههدس می آورد ،ولی درصورت عدم تضاد هن یادی ها دول ماکزی ،میتوانرد
حاکای اقلیا خود را هه طور موروثی انتقال دهد ،زیاا خود را مالرک و صراحب ایالر تحر
فامان میداند .دومی پاسش ای اس که چاا ای نظام ها ،غیامتااکا نامیدا میشروند؟ پاسر
ً
ای اس که یک نظام فدرال در عصا پس از مدرنیته اصور هایستی ه ه روش دموکااتیک و هه قول

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .اط عات مورداشارا در ای مبحم ها توجه هه تجاهههای فاانسه در ادارا کشور هه روش غیامتااکا پیشرافته در سرالهای پریش
).
از ( 89سال ورود سوسیالیس ها هه قدرت) ارائه میشود (منبع:
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مینتزهاگ ،ها «ساختاری هخشی » ها ارتفاع انده سازماندهی شدا ،از سه قروا و قرانون اساسری
خا ،خود ههاا هباد .هنگامی که در هخشی از کشور ،ازیک سو حکومتی موروثی هاپا شرود کره
ً
امور محلی را هه سبک متااکز ادارا کند ،و از سوی دیگا ،در امور داخلری خرود نسربتا مسرتقر
عار کادا و در هااها هیف شخص یا نهاد هارتای پاس گو نباشد ،چنی نظامی شبهفدرال اس ،
زیاا در ادارا امور داخلی خود مانند نظام های فدرال ،غیامتااکز و دموکااتیرک عارر نایکنرد،
هلکه هه طور متااکز ادارا میشود .ساتاا های دوران هخامنشری ،ایال هرای تحر حکومر
سلجوقیان و اتاهکان ،ها نی ایال های گاجستان ،لاستان ،و ...در عصا صفویه ها ای سربک
ادارا میشدند که هه تناسب قدرتاند شدن و یا ضعیف شدن دولر ماکرزی ،هره وضرعی نظرام
کنفدرال نزدیک شدا و یا هاعکس از نظام «غیامتااکا فدرالگونه» ههسوی یک نظام «غیامتااکا
محدود» گاایش مییافتند (شکر شاارا .)2
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 امکان برقراری ارتباط با کشورهای دیگر
 رابطه همبستگی
 وجود رابطه همبستگی و قیمومیت

شکل شماره ( .)9نظام غیرمتراکم فدرالگونه (ممالک محروسه)
(منبع :نگارنده)

 .3-2نظام غیرمتمرکز
 .3-2-1قیمومیت در نظام غیرمتمرکز

پیش از پاداخت هه نظام غیامتااکز ،رزم اس هدف از حفظ راهطه واهستگی و قیاومی قردرت
ماکزی در ای نظام ،هازخوانی شود؛ هدف از هاقااری چنی راهطهای ،حفظ کنتال دول ماکزی ها
سازمانهای محلی اس  .قدرت سیاسی ماکرزی ،هرهعنوان دارنردا حاکایر  ،مو رف هره حفرظ

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .راهطه مبتنیها قیاومی عبارت اس از :کنتالی که دول هرا سرازمانهای محلری اعارال میکنرد .در چنری شراایطی ،سرازمان
محلی نایتواند ،ههعنوان شخصی هالغ ،ها ماکز گف وگو کند .در هاخی از کشورها ای کنتال را مدموران قوا مجایه (چرون اسرتاندار)
اعاال میکنند (مانند فاانسه پیش از  89و ایاان) .در هاخی دیگا ،ای و یفه را هه قضات میسپارند (مانند انگلیس).

وحدت و هااهنگی در کشور اس و هاید از پیدایش عواملی که در سطح محلی ،اصول یادشدا را
تضعیف میکنند ،جلوگیای کند .ع واها ای  ،قیاومی ماکزی در یک نظام واحرد« ،وحردت در
تفسیا قوانی » ،در سااسا کشور را تضای میکند .ها وجود ای  ،دول میتواند خودگادانی نسبی
محلی را در کنار راهطه قیاومی  ،ایجاد کند و نظام غیامتااکز را ههوجود آورد ،زیاا نااینردا ماکرز
(فاماندار یا استاندار) ،در هاه زمینهها اختیرار نردارد ،هلکره صر حی های وی از طایرق قرانون
مشخص شدا اس  .ههعبارت دقیقتا ،کنتالهای وی ها نهادهای انتخاهی ،هیشتا کنتال قانونی  ،و
در موارد محدودی کنتال هاحسب ص حدید اس .
 .3-2-1-1کنترل برحسب صالحدید

در نظام غیامتااکا ،ههویژا در نوع محدود آن ،ناایندا قردرت ماکرزی از اختیرارات هسریار زیرادی
هاخوردار اس  ،ههگونهای که میتواند هناها ص حدید خود ها تصایای را هراای کنترال اشرخا،
محلی ،اتخاذ کند .افزونها ای  ،او میتواند در سیستا غیامتااکا پیشافته از اجاای ها تصایا و یا
مصوهه شوراهای محلی که خ ف مصلح تشخیص دهد ،جلوگیای کند.
 .3-2-1-2کنترل قانونی

در یک نظام غیامتااکز هه سازمانها و اجتااعات محلی هه دیدا اشخا ،هرالغ نگراا میشرود کره
نیرازی هرره قریا ندارنررد ،هررا وجرود ایر  ،هراای حفررظ یگررانگی کشرور و جلرروگیای از تحاههررای
جداییطلبانه ،رزم اس هاخری کنتالهرا ،هرهویژا قرانونی ،حفرظ شرود .در «نظرام غیامترااکا»،
ناایندا قدرت سیاسی ماکز میتواند هنا ها ص حدید خرود ،تصرایاهای سرازمانهای محلری ،و
حتی مصوهههای شوراهای شها و استان را «پیش از اجاا ،کنتال » کند و از اجاای آنها جلوگیای
کند ،درحالیکه در «نظام غیامتااکز» ،ناایندا قدرت ماکزی نباید چنری اختیراری داشرته هاشرد،
درغیاای صورت نایتوان آن نظام را غیامتااکز نامید .در چنی شاایطی میتوان مصروهه سرازمان
محلی را اجاا کاد و درصورتیکه ناایندا دول  ،مخالف ایر تصرایا هاشرد ،میتوانرد در دادگراا
اداری ،از شورای استان و یا شورای شها شکای کند (ادارا کر مجامع محلری  ،)3 ،3112 ،امرا
ای شکای در نظام غیامتااکز نباید موجب توقف اجاای مصوهه شود؛ چنان ه دادگاا اداری رزم
دانس  ،میتواند هاای توقف اجاای مصوهه« ،دستور موق » صادر کند.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 همبستگی یکسویه فعال (فقدان تأثیر بر تصمیمهای ملی
 قیمومیت محدود

شکل شماره ( .)4طرح نظام غیرمتمرکز
(منبع :نگارنده)
 .3-2-2ویژگیها و مزایای نظام غیرمتمرکز
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هاای روش شدن مطلب و تفکیک میان نظام غیامتااکا پیشافته و غیامتااکز هایرد گفر  ،اگرا در نظرام
غیامتااکا ،دول ماکزی هه مدموران محلی و منصروب خرود «تفرویض اختیرار » میکنرد ،در سیسرتا
غیامتااکز ،دول اقدام هه «انتقال قدرت » از ماکز هه سطح محلری میکنرد (تاونکروی -42 ،3111 ،
 .)41هناهاای  ،در نظام غیامتااکز« ،راهطه قیاومی » و واهستگی ،تضعیف میشود ،زیراا هخرش مهاری
از اختیارات مدموران ارشد دول در سطح محلی هه نهادهای انتخاهی محر واگذار و در مقاهرر« ،راهطره
هابستگی» فعال میشود .در ای وضعی  ،دموکااتیزا شدن نظام ها روندناای سازمانهای محلی اثرا
میگذارد؛ ههگونهای که ساختار محلی از حال هوروکااتیرک هرا ارتفراع زیراد خرارج میشرود و شرکر
هخشی هه خود میگیاد (شکر شاارا  ،)4یعنی ارتفاع سیستا کا شدا و مقامات محلی هه مرادم نزدیرک
میشوند؛ در ای وضعی  ،شروراهای محلری میتواننرد علیره تصرایاهای آمایشری دولر و یرا علیره
تصایاهای استاندار و فاماندار هه محاکا قضایی (دیوان عدال اداری) شکای کنند و ها کسب دسرتور
موق  ،تصایاهای یادشدا را هه حال تعلیق درآورند .ای شیوا سازماندهی ،دارای مزایایی اسر  .ایر
مزایا شامر .1 :انتخاب مقامهای محلی ،ههعنوان ههتای تضای هاای ایجاد و حفظ سیستا غیامتااکرز؛
 .3انتخاهات مستقیا شورای شها توسط مادم و گرزینش شرهادار از سروی هاری شرورا و یرا مرادم؛ .2
انتقال هخش مهای از اختیارات و ص حی های وزارت داخلره و مردموران ارشرد دولتری هره نااینردگان
شوراهای مختلف؛  .4نزدیک شدن استانها هره خودکفرایی در زمینره منراهع انسرانی ،مرالی ،و...؛ و .1
هاداشته شدن هخشی از مسنولی های منطقهای از دوش دول هاای پاداخت هه مسائر راهبادیتا.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .3-3نظام فدرال و خودمختاری منطقهای

پژوهشهای تاریخی ،ناایانگا ای هستند که 3311قبرر از مری د« ،دول شرهاهایی» در غراب
ایاان ،ههویژا در ای م و شاال خلیج فار ،شکر گافتند که هعدها توسط یونانیها کپیهاداری و هره
نام آنها در تاری ثب شد (آدمی  .)39 ،1236 ،ای جامعه شهاهای مسرتقر کره هرا اسرتفادا از
مجلسهای انتخاهی ادارا میشد ،ههعنوان نخستی دستگاا دموکااسی شناختهشدا تاکنون ،مشراهه
«نظامهای کنفدرال» کنونی هودنرد .هرا قردرتیاهی فاماناوایران هزرگری چرون سرارگون سرومای و
کوروش کبیا « ،استق ل» ای دول شهاها هره «خودمختراری» تبردیر شرد و هره گونره «فردرال»
نزدیک شد .ع واها ای  ،فاماناوایان انتخاهی آن دول شهاها نیز که هاگزیدا مجاع شها هودند ،از
عصا سارگون هه هعد انتصاهی شدند .از ای مقامهای انتصاهی محلی در ایاان عصا هخامنشری هرا
نام شهاهی یا شهاهان (ساتاا ) یاد میشود (رضایی .)61 ،1281 ،ها ای اسرا ،،هارااا هرا هاخری
پژوهشگاان ،ها ون فایدون آدمی  ،گایشا و جاکوهس  ،میتوان گف  ،ریشههای پیدایش نظامهای
فدرال و کنفدرال را هاید در دوران پیش از سلسله مادها ،در هخش غاهی ف ت ایاان و خطه سوما جسرتجو
کاد .در تدیید ای نظا ،پارکینسون در «تاری تحول تفکا سیاسی» مینویسد :اعتقاد نویسرندگان سیاسری
که اهر آت را «مختاع دموکااسی» شاادااند ،هاطر اس (پارکینسون.)32 ،1861 ،

در اینجا نایخواهیا در ریشههای تاریخی فدرالیسا (هرهعنوان مهاترای گونره تااکززدایری)
درنگ کنیا؛ فقط تدکید میشود که سیستا فدرال ،ساختاری غیامتااکز اسر کره در آن ماکزیر
سیستا ،ضا واگذاری ص حی های وسیع هره سرازمانهای محلری و هاراهنگی میران آنهرا،
مدموری ناایندگی نظام (در هیاون از آن) ،را هاای خود حفظ میکند (تدکید از نویسندا) .در ایر
روش ،راهطه دول ماکزی ها نهادهای منطقهای ،تنها هه شیوا «هابستگی » تبلور مییاهد و دولر
در سطح محلی نباید نااینداای تامارختیار داشته هاشرد (شرکر شراارا  .)1هرهع وا ،هرا ایالر
دارای سه قوا اس ؛ در سطح فدرال یک قانون اساسی ،ها محتوای هسیار کلی ،هاای هاره ایال هرا
وجود دارد ،اما قوانی گاا متفراوتی در زمینرههای مختلرف مردنی ،جزایری ،هیاره ،خرانوادا ،و...
ههتصویب مجلسهای محلی میرسد.
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خودگادانی محلی عبارت اس از واگذاری قرانونی هخشری از اختیرارات حکومر ماکرزی یرک
کشور هه حکوم های محلی و منطقهای مانند فامانداریها و اسرتانداریها ،و یرا مجاوعرهای از
چند استان ها نام «منطقه» .ای گونه انتقال ص حی هه سطح محلی را ههاصط ح ،تفویض اختیار
نیز میگویند .هه نظا آستاوسرکا ،و هاکراران ،خرودگادانی عبرارت اسر از پیردایش نهادهرای
محلی ،که ص حی های آنها هاای ادارا و مدیای سها قاهرتوجهی از امور عارومی ررر هااسرا،
منافع ساکنان عاصه مدیایتی خود رر ههصورت قانونی (از سوی دول ماکزی) تعایف شردا اسر
(استاوسکا ،،جسیکوا و کول  .)112-193 ،3114 ،مهاتای و نخستی اقدام هراای واگرذاری
ً
ص حی  ،معاور در حوزا مالی صورت میگیاد؛ هه ای معنی که ادارا هخشهایی از هودجره کره
پیش از آن از سوی دول ماکزی انجام میشد ،هه گاداننردگان منطقرهای واگرذار میشرود .عارر
انتقال ص حی  ،گاا در حوزا قانونگذاری هودا و هه فامانداری یا استانداریها اختیارات هیشرتای
هراای وضرع قروانی ماهروط هره منطقره خرود دادا میشرود ،امرا هایرد توجره داشر کره مقامررات
خودگادانیهای محلی ههدلیر اینکه از طایق انتخاهات محلی هه قدرت رسیدااند ،هراخ ف سرایا
انواع حکوم های محلی ،ع واها گزارش مسرتقیا و تاهعانره هره مقامرات هاردسر  ،میهایسر
ههطور رسای در هااها شورای هاگزیدا محلی و مادم نیز پاس گو هاشند (کوهاسا .)3 ،3113 ،

رابطه همبستگی دوسویه (تأثیرگذاری بر تصمیمات ملی)
امکان برقراری ارتباط با دیگر کشورها در زمینههای محدود

امکان برقراری ارتباط در زمینههایی
محدود با دیگر کشورها

شکل شماره ( .)5طرح نظام غیرمتمرکز به «روش فدرال»
منبع :نگارنده
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 .3-5تفاوت خودگردانی محلی با نظام فدرال

ً
اجاای رویکاد خودگادانی در راستای تااکززدایی صورت میگیراد و معارور پاسرخی اسر هره
خواس های محلی هاای خودگادانی هیشتا ،اما هاید تدکید کاد که «خودگادانی» هرا خودمختراری
متدثا از فدرالیسا تفاوت دارد ،زیاا اختیارات مضاعفی که از طایق خودگادانی قانونی هه مسرنورن
هاگزیدا محلی اعطا شدا ،ماک اس موقتی و هااسا ،قوانی عادی هاشد؛ یعنری دولر ماکرزی
میتواند آن را هازپس هگیاد .هااسا ،مطالعات نویسندا مقاله حاضا ای گونه از حکومر محلری
دارای چهار تفاوت اساسی ها حکوم فدرال اس که عبارتند از:
 .1فدرالیسا ،شکلی ا ز سازماندهی در نظام های تاکیبی اس که در آن ایال های هاهسرته
ضا حفظ هاخی قدرت ها هاای خود ،هخشی از آن را هره تشرکی ت ماکرزی انتقرال میدهنرد
(شاس ، )18 ،1281 ،اما اختیارات سیاسی و اداری در خودگادانی های محلی ،از سوی دولر
ماکزی هه تشکی ت و نهاد های محلی واگذار می شود؛ هه دیگا سخ  ،قردرت نهاد هرا در نظرام
خودگادان محلی دارای اصال نیس ؛  .3نهاد های خرودگادانی محلری ،دارای اقتردار محلری
هستند و امکان اعاال اقتردار در سرطوح ملری را ندارنرد؛  .2در نظام هرای فردرال ،دول هرای
هاهسته هه صورت جاعی و در چارچوب مصوهه های پارلاانی در تصایاگیایهای ملی شاک
دارند (شاس .) 31 ،1281 ،مها تای ویژگی دول های فدرال ای اس کره دارای دو مجلرس
هستند؛ یک مجلس ناایندگان (معاف شهاوندان) و یرک مجلرس سرنا کره معراف ایال هرای
هاهسته اس (مجلس عالی)؛  .4ها دول یا ایال در نظرام فردرال ماننرد یرک دولر کامرر
دارای قوای سه گانه مقننه ،مجایه و قضائیه اس  ،اما در خودگادانی هرای محلری ،تفکیرک قروا
وجود ندارد و اهزار های کنتالی هاای کاهش تنش هرای داخلری از سروی دولر ماکرزی اعارال
میشود (علیااادی)28 ،1281 ،؛  .1مقام ها و کارکنران ارشرد دول هرای ها هسرته در سرطح
محلی از سوی دول فدرال ،مدموریتی هاای اعاال قیاومی ها نهادهای محلی ندارند (شاس،
 ، )21 ،1281اما در نظام خودگادانی محلی ،ناایندگان مادم محلری ع وا هرا اجراای و رایف
قانونی در قلااو خود ،در هاخی زمینهها ( مانند حفظ امنی و ، )...قیاومیر دولر ماکرزی را
نیز در آن قلااو هاعهدا خواهند داش  .مقام های خودگادانی محلی در ای حال نقش ناایندا
دول ماکزی را خواهند داش (ولج .)1-8 ،3113 ،
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 .3-6خودگردانی به شیوه فدرالیسم اقتصادی

فدرالیسا اقتصادی نا ا ها شکرگیای منطقههای اقتصادی خودمخترار ،متناسرب هرا تواناییهرا و
اسررتعدادهای موجررود در اسررتانهررای کشررور اس ر ؛ هنرراهاای  ،منطقررهگاایی اقتصررادی هررهمعنای
پیادا سازی فدرالیسا تنها در حوزا اقتصاد هرودا و تااکرز در ادارا حوزاهرای سیاسری ،فاهنگری ،و
دفاعی ها نان هه قوت خود هاقی اس (رضایی.)161 ،1281 ،
از مهاتای ویژگیهای ای رویکاد میتوان هه موارد زیا اشارا کاد:
 .1ایجاد  11منطقره هاگرون در کشرور؛  .3واگرذاری اختیرارات اجاایری عاردا هره سرطح
شوراهای منطقه ای و مقامهای استانی؛  .2تدوی هانامه های توسعه استانی هرهعنوان هخشهرای
توسعه منطقهای؛  .4اجاای هانامه توسعه استانی ههعنوان هخش های توسعه منطقهای؛  .1ایجراد
خوشههای صنعتی هه عنوان موتور محاه توسعه در مناطق هاگون و استانها و...؛  .6واگذاری
اختیارات اجاایی عادا هه سطح شوراهای منطقه ای و مقامهای استانی؛  .3توسرعه منراطق آزاد
تجاری رصنعتی ر کشاورزی در سطح مناطق داگانه داخلی (رضایی.)169 ،1281 ،
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 .3-7نظام منطقهگرایی معطوف به خودگردانی در اروپا؛ نمونه فرانسه

فاانسه (و ها نی هلژیک) ،هه عنوان کشوری که قوانی ماهوط هه روش های تقسیاات کشروری
آن از آغاز انق ب مشاوطه تاکنون مورد توجه نظام های حاکا ها ایاان هودا و در سالهای اخیرا
نیز مشاهه ای اص حات در قانون هانامه ششا توسعه ایراان هرا تقسریا اسرتانهای کشرور هره 8
منطقه اقتصادی ،مورد توجه هودا اس  ،از سرال  1811مبرادرت هره ایجراد منراطق اقتصرادی،
مبتنی ها تجایع چند استان در کالبد یک منطقه کادا و در رأ ،ها منطقه یک استاندار منطقره ،
ها مدموری های غیاسیاسی و غیاامنیتی گذاشته اس (اوتی و ریبوت  .)32 ،3118 ،هااسا،
آخای تاییاات قانونی کره در  21مرار 3111 ،انجرام شرد ،منطقره گاایی در کشرور فاانسره از
ویژگی های زیا هاخوردار اس :
 .1هخش های مختلف کشور فاانسه هه  33منطقه تقسریا شردا اسر کره  33منطقره آن در
سازمی اصلی ،و  1منطقه در سازمی های تح استعاار آن کشور قاار دارند؛  .3استاندار ها
منطقه توسط رئیس جاهور منصوب می شود که در کنار خود یک شورای منطقرهای (هرا رسرال
اقتصادیراجتااعی) دارد؛  .2ازآنجاکه دول فاانسه یک دول یگانره و هسریط اسر  ،منراطق
یادشدا فاقد قدرت قانون گذاری ،و تنها دارای قدرت اداری و هانامه ریزی در زمینره اقتصرادی و
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اجتااعی هستند؛  .4عاصه ص حی مناطق ،هسریار وسریع اسر  ،ههگونره ای کره از مردیای
دهیاستان ها شاوع و هه حار ونقر ،توسعه اقتصرادی ،مالیره محلری ،و ...میرسرد؛  .1شرورای
منطقه ای ها آرای عارومی مرادم ،هراای مردت شرش سرال انتخراب میشرود و در رأ ،آن یرک
پازیدن ها مدموری اجاایی قاار دارد که تحر نظرارت «سااسرتاندار» منطقره انجرام و یفره
می کند؛ اما کنتال سااستاندار منطقه ها شورا و کسب ریاس آن ،هه وی قدرت تصایا گیای ها
«مبنای ص حدید» و مقام قیاومی را اعطا نای کند ،هلکره او دارای اختیرار اعارال «کنتالری
قانونی» و گاا «هعد از هه اجاا درآمدن » مصروهه های شرورا ،اسر ( ادارا کرر مجرامع محلری،
 ،)3 ،3112؛ ای کنتال ،هاعکس کنتال «پیشازاجاا » و ها مبنای ص حدید ،موجرب افرزایش
میزان خودمختاری و تااکززدایی محلی میشود؛  .6منراطق ،دارای خودمختراری مرالی هرودا،
هودجه سالیانه خود را در سطح محلری تعیری میکننرد؛  .3منراطق ،ع وا هرا حرق هاهپاسری
محلی ،دارای ص حی های وسیعی هستند؛ و  .9منطقه ،در مقام یرک «مجارع سرازمینی »،
نقش قیاومی ها استان های تح پوشش را ندارد ،امرا اسرتان های ماهوطره و شرهاهای آنهرا
زیامجاوعه منطقه خود ههشاار میآیند (آوتی و ریبوت.)21 ،3118 ،

 .4نگاهی تاریخی :حاکمیت محلی در سه سطح

ها تجزیه قلااو سلجوقیان در اواخا قان ششا ،حکوم های محلیای در ایاان روی کار آمدند که
در متون تاریخی از آنان ها عنوان اتاهکان یاد میشود .هیشتا ای اتاهکان ،موقعی خرود را ترا زمران
حاله ماول هه ایاان حفظ کادا هودند و هاخی مانند اتاهکان فار ،و آذرهایجان ،پس از حاله ماول
نیز تا سالها ادامه حیات دادنرد .حالره مارول و حکومر ایلخانران در ایراان ،دوراای از افرول و
انحطاط ایاان و ایاانی را در پی داش .
در پایان عهد ایلخانان و ضعف و زوال قدرت آنان ،سازمی ایاان ،هرا هرور دوهرارا حکومر
ملوهالطوایفی در عاصه فاماناوایی منطقهای ازیکسو و پیردایش نهضر های اجتاراعی (چرون
ساهداران) ها ماهیتی ضدحکومتی از سوی دیگا ،روههرو شرد .حکومر ملوهالطروایفی چنردی
سدا پس از حاله ماورن و پس از عهد تیاوریان نیرز هره شرکرهای گونراگون ادامره حیرات داد و
سازمی ایاان را عاصه هینظای و آشفتگی کاد که رهایی از آن ،نیازمند حکومتی ماکزی و مقتردر
هود که ها هور سلسله صفوی ماک شد.
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ها پیدایش ای سلسله ،ایاان پس از قانهرا حاکایر مسرتقیا سلسرله امویران و غیامسرتقیا
عباسیان و سپس ماولها ،توانس هار دیگا نظام ماالک محاوسه را احیرا کنرد .از حردود قلاراو
دول صفوی ( 813-1121هااها ها  )1113–1333هیف اثا جااافیاییای در دس نیس .
اط عات ماهوط هه حکوم های ایالتی ،هیش از هاه ،از منبع تذکاةالالوه (میازا سایعا،
 )1239و مطررالبی اس ر کرره در وقایعنامررهها یاف ر میشررود (قزوینرری .)4 ،1238 ،درواقررع
تقسیاهندی ایال ها در نظام صفوی از معیار واحردی پیراوی نای کراد و هره سره گراوا تقسریا
می شد؛ از هاخی نواحی که ههصورت کاو هیش متااکز ادارا می شدند ،ها نامهرای «خاصره و یرا
خالصه» یاد میشود .گاوا دوم از ایال ها ها نام «حاکانشی » ،هه شریوا «تااکا زدایری هردوی»
ادارا می شدند و تح قیاومی ماکز هودند؛ گاوا سوم ،ایال های «والینشی » هودند که مانند
شهاهان (ساتاا ) های هخامنشی و ایال های اشکانیان ،ها دارای خودمختراری هودنرد و هرا
حکام آن ها از اتباع سلطنتی هاان ایال ها هودند .ای سه گاوا از ایال ها از نظا نوع انتصاب و
پاداخ مالیات و اختیارات حکومتی ها یکدیگا تفاوت داشتند (میازا سرایعا .)11 ،1239 ،در
ً
زمان حکوم خاندانهای افشاریه و زندیه نیز تقایبا های روال حکرومتی صرفویه حفرظ شرد ،امرا در
دوران حکوم قاجار پس از آغامحادخان ،گاایش غالب ای هود که سازمی های وسریعی از مالکر
ههعنوان تیول هه افااد واگذار شود (رضایی .)163 ،1281 ،در ای مقاطع از تراری  ،هاانگونره کره گفتره
شد ،ایال هایی که تح پوشش حاکای در ایاان هودند ،هه سه گاوا تقسریا میشردند .1 :ایال هرای
خاصرره و خالصرره (ادارا مسررتقیا دول ر ماکررزی) ،ماننررد آذرهایجرران ،اصررفهان ،و...؛  .3ایال هررای
حاکانشی  ،مانند هاات ،خااسان ،و...؛  .2ایال های والینشی  ،مانند لاستان و گاجستان.
 .4-1ایالتهای خاصه و خالصه

در قان شانزدها می دی (قان دها هجای) مرااد از لفرظ خاصره ،هعضری از نرواحی مشراول
مالیات هود که هه تیول دادا نشدا هو دند ،هلکه عواید آن ها ها لحظه در اختیار دیروان اعلری هرود.
هه اها ،خالصه هه ام ه سلطنتی کوچک تای در داخر حکومتی که هره تیرول دادا شردا هرود،
ً
اط ق می شدا اس و هاعکس ،خاصه هه نواحی هزرگ و حکوم هایی که کام جرز امر ه
سلطنتی هودند ،می گفتند .ادارا یک ایال هه صورت خاصه ،هاوارا هه ای معنی هرود کره قروای
قزلباش هههیف وجه نباید در آن ایال مستقا هاشند (قزوینی.)28 ،1238 ،
در رأ ،ایال هایی که ههصرورت خاصره یرا خالصره ادارا میشردند ،حراکا قراار نداشر و
هااسا ،نظا شاردن یک وزیرا در رأ ،هرا ایالر هرود (دادهره ،1296 ،مصراحبه) کره در هاخری
ایال ها از او ها نام «صدرخانه» یاد شدا اس (قزوینی.)39 ،1238 ،

شکل شماره ( .)1تلفیق سه سبک (متمرکز ،غیرمتراکم محدود و غیرمتراکم فدرالگونه)
از ارتباط ممالک محروسه با دولت مرکزی
منبع :نگارنده

واحد محلی بدون شخصیت (شعبهای از مرکز)
آمیزهای از رابطه قیمومیت و همبستگی
واحد محلی با ساختار متمرکز و شخصیت حقوقی

شکل شماره ( .)1تلفیق سه سبک (متمرکز ،غیرمتراکم محدود و غیرمتراکم فدرالگونه) از ارتباط ممالک محروسه با
دولت مرکزی

هاای ادارا امور مالی ایال های خاصه ،وزیا ایال میتوانس چنان ه سرا مسرتوفیگای را
نیز هاعهدا داش  ،و ایف خود را هه فاد دیگای واگذار کند ،اما در کنار مسرتوفی و وزیرا ،مردمور
مالی دیگای از سوی ادارا کر منصوب میشد که مسنولی نظارت ها کار وزیا و مدموران مالیراتی
و خایدها را هاعهدا داش  .البته هاید یادآوری کاد که هه ایر تقسریاهندی و اط عرات ،در مرورد
وزیا یزد (در سال  )1133و توسط محارد مفیرد اشرارا شردا اسر و شراید نتروان آن را هره تارام
ایال های خاصه تعایا داد (چاردی .)83 ،1911 ،
وزیا از نظا قضایی نیز میتوانس هارتای ماجرع ایالر هاشرد .در چنری شراایطی وی هرا تارام
مجاوعههای اداری دیگا نظارت هاتا داش و ای نظارت میتوانس ادارا موقوفات را نیرز درهرا گیراد.
محاد مفید در ای هارا اشارا میکند که یکی از وزرای یزد حتری شربگادهای خیاهانهرا را نیرز زیرا نظرا
داشررته اسر  .هررهع وا او میتوانسر هرره قضرراوت نیررز هنشرریند .وزیررا ،حرراکا و شررار وی «وزارت و
حکوم » هود .کلاه «حکوم » که در ای مورد ههکار هادا میشود ،گاا نیز حاکی از مجاوعه تکرالیف
و و ایف وزیا اس و تنها ههمعنی قضاوت نیس  .از تعاق در کارکاد شش وزیرا مطاحشردا در جرامع
مفیدی چنی هامیآید که وزیا درعی حال «داروغه» نیز هودا اس (چاردی .)334 ،1911 ،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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هاانگونه که گفته شد ،در نواحی خاصه ،نیاوی قزلباش مستقا نایشد ،هلکه قوای محرافظ و
مدافع منطقه تنها از م زمان درهاری تشکیر میشد و فاماندهی ای قوا ها یوزهاشیان و می هاشریان
هود .هیشتا ای فاماندهان از خانواداهای نجیبزادا و هاجسته محلی هودند .هه گفتره شراردن ،ایر
فاماندهان از عنوان «هیگی» استفادا میکادند (روملو.)88 ،1248 ،
 .4-2ایالتهای حاکمنشین
 .4-2-1حکام و خاستگاه اجتماعی آنان
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انتصاب حاکاان ،از ها درجه و ماتبهای ،حق مطلق پادشاا هرود و هرا صردور فامران شراهانه عالری
میشد .ای وضعی نشاندهندا ای اس که پادشاا میتوانس حکام درجه دوم را نیز نصب و عرزل
کند .ههعنوان ماال در «احس التواری » آمدا اس که امیاارماای هاات ،حاکاان درجه دوم را نیز هره
«اشارا» پادشاا هه شار ماهوطه منصوب میکاد (روملو .) 111 ،1248 ،البته ای واقعی هرهمعنی آن
نیس که شخص شاا تاام حاکاان کوچک را نیز خود منصوب میکرادا اسر  .هرا از گراهی ،شراا
انجام ای کار را هه یکی از اماای درهراری تفرویض میکراد (قزوینری . )99 ،1291 ،ایر قاعردا در
دوران پایانی سلسله صفویه که پادشاهان ،اقتدار کاتای داشتند ،یا زمانیکه شاا در سنی کودکی هرود
و یا هنگامیکه حکوم نواحی ،تح نفوذ اماای مقتدر قزلبراش هرود ،رعایر نایشرد و حاکاران
درجه دو توسط امیاارماا یا حاکا درجه یک منصوب میشدند .گاا نیرز زنران و خواجگران درهرار در
انتصاب حکام دخال میکادند .در آغاز سلسله صرفویه ،حاکاران ،هیشرتا از میران اعیران طوایرف
ً
قزلباش و شاهزادگان ،و حتی افااد ناهالغ خاندان سلطنتی هاگزیدا میشردند .معارور هراای حاکاران
ناهالغ یرک ساپاسر تعیری میکادنرد .گراهی نیرز حکوم هرای درجره دوم را هره ریسرای قبایرر
چادرنشی میسپادند .کاکا ای سلسله از مااحر اولیه دور شد ،منصب حاکاران ،هرا رشروا و دادن
ً
هدایای زیاد واگذار میشد .گاهی نیز چنی سا هایی هه سادات محلی (که اکااا زمری داران هرزرگ
هودند) واگذار میشد ،درصورتیکه حاکای محلری هره سرادات واگرذار میشرد ،هره آنران سرلطان
میگفتند (قزوینی .)38 ،1238 ،ها قدرت گافت اماای قزلباش ،وضعی ههگونهای شد که هاخی از آنهرا
هاه امور مالکتی (حتی تعیی حاکاان درجه دوم) را هه دلخواا خود انجام میدادند .شاا هاای ریشهک کادن
خودسایهای رجال طوایف و قزلباشها ،هه ایجاد نیاویی از غ مان سرلطنتی مبرادرت ورزیرد (سانسرون ،
 .)31 ،1681آخای س طی صفویه نیز در مخالف ها صوفیان قزلباش ،آنهرا را از کرار هاکنرار میکادنرد و
سادات را ههجای ایشان میگااشتند (قزوینی.)18 ،1238 ،
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 .میایحیی عبدالطیف قزوینی ،نویسندا کتاب «لبالتواری » میگوید« :نا ا دیوان اعلی» عنوان شالی «وکیرر» در آن مقطرع
از زمان هودا اس .

 .4-3چهار والیت والینشین
 .4-3-1قلمرو و نوع روابط با مرکز

مناهع تاریخی درهارا تعداد والینشی های ای عصا ،اخت فنظا دارند؛ درحالیکه شراردن تعرداد
آنها را هه چهرار مرورد تقلیرر میدهرد ،میرازا سرایعا از شرش والینشری مازنشری گاجسرتان،
خوزستان ،کادستان ،لاستان ،گی ن ،و سیستان یاد میکند .ای تفاوت در ارقام ،هدونشرک ناشری
از مقتدر هودن و یرا ضرعف دولر ماکرزی در دوراهرای مختلرف از تراری اسر  .هرا توجره هره
محدودی  ،در ای مقاله نویسندا چهار والینشی را که مورد تدکید دو پژوهشگا یادشدا هسرتند،
ههطور مختصا مطالعه میکند.
از دورا صفویه ،ههویژا از زمان شاا عبا ،هه هعد ،چهار وری خوزسرتان ،لاسرتان ،کادسرتان ،و
گاجستان ،که پیش از پیدایش صفویه تح ادارا خاندانهای محلی هودند ،هه دلیرر دوری از ماکرز و
ها نی ویژگیهای قومی ،ههصورت خودمختار ادارا میشدند ،اما هیفیک از پژوهشرگاان سرخنی
درهارا والینشی هودن و خودمختاری مناطق آذرینشی شاال غاب ایاان نگفتهاند ،هراعکس ،منراهع
زیادی ها ای نظا تدکید دارند که ای ایال هزرگ ،که شامر چهار هیگلاهیگی میشرد ،جرز امر ه
خاصه و خالصه حاکای ماکزی در ایاان هودا و دول های مختلف ،تا قااردادهای ننگی گلسرتان و
تاکاان ای ،از سازماندهی متااکز هاای ادارا آن استفادا میکادند.
 .4-3-1-1والیان لرستان

منطقه لاستان ،ها داشت که تای پیشینه تاریخی در میان اقروام ایاانری ،هرهدلیر ویژگیهرای فاهنگری و
جااافیایی ،هاوارا مکانی هاای سکون مادمران ایلری و عشریااای هرودا اسر کره در هااهرا حکومر
ماکزی ،متااد و در مقاهر نفوذ هیگانگان ،ساکش و ستیزاگا هودااند؛ ای ویژگیهرا موجرب شردا اسر
که لاستان هاوارا تح اما فاماناوایان محلی هاشد که از میان ای ت و عشایا ای منراطق هاخاسرتهاند.
ازجاله مهاتای ای حکوم های محلی ،حکوم اتاهکان لا و والیان لاستان هسرتند .والیران لاسرتان
ها قتر شاهوردیخان ،آخای حاکا از حکوم اتاهکان لا ،در سال  1116قاای ،هه فامان شراا عبرا،،
روی کار آمدند (راد .)9 ،1234 ،از ای تاری هه هعد عنروان اتاهرک ،منسروخ و هرهجای آن عنروان والری
معاول شد .والیان لاستان از تاری یادشدا تا سلسله پهلوی ،که نظام خودمختار والیران را منسروخ کراد،
هه دو دسته تقسیا میشوند؛ گاوا نخس  ،از عصا شاا عبرا ،ترا اوایرر سرلطن فتحعلیشراا هرا کرر
لاستان (پیشکوا و پشتکوا) حاکای داشتند که هرا محردود شردن قردرت والیران ،گراوا دوم از سلسرله
والیان ههوجود آمد که تنها والی قسا پشتکوا هودند؛ آخای والی پشتکوا ،غ ماضاخان هرود (مراادی،
 )141 ،1291که در هااها سیاس های تااکزگاایانه رضاشاا درماندا شد و ههسوی هی النهای گایخ .
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 .4-3-1-2والیان اردالن

اردرن ،نام قدیا کادستان هودا اس که در زمان رضاشاا تاییا یافر ؛ اردرن کره در لار هرهمعنای
«موهد» و «پاهیزگار» اس  ،نام هزرگتای ایر کاد ایاان هود که حاکاان هه آن تعلق داشرتند و مردعی
هودند که نسب آنان هه ساسانیان میرسد .آنها از ایاانیان اصیر هودند و صدها سال ()1163 -1963
ها تاام مناطق کادنشی اماوزی ایاان ،سوریه ،عااق ،و تاکیه ،که هاه آنها جز خراه ایراان هودنرد،
حکوم خودمختار داشتند .ای خودمختاری ،حتی پرس از تجزیره ایراان و جردا شردن هخشهرای
مهای از کادستان از ایاان ،تا زمان ناصاالدی شاا ادامه داش که درنهایر انتصراب شراهزادا میرازا
معتادالدوله هه حکوم کادستان ،در سال  1249ه.ق ،موجرب پایران یرافت حاکایر فدرالگونره
ً
والیان اردرن ها کادستان کنونی در ایاان شد .کادها عادتا راهطه خوهی ها حکوم ماکرزی داشرتند ،امرا

گاا ههدلیر فشارهای حکوم ماکزی ایاان ،هه دول عااانی نزدیک میشدند؛ ههعنوان ماال« ،رسرای شردن
ً
مذهب شیعه» توسط شاا اسااعیر صفوی موجب نزدیک شدن کادها ،که اکااا سنیمذهب هودند ،هه سرلطان
فصلنامه علمی د پژوهشی

33

دوره نهم
شماره 2
بهار 6931

سلیا عااانی شد (هدلیسی.)48 ،1264 ،
 .4-3-1-3والیان خوزستان

در اواخا قان نها و اوایر قان دها هجای ،ایاان یک مجاوعه سیاسی یکپارچه نبود؛ در حدود
سال  941ه.ق نهضتی سیاسی ر مذهبی در خوزستان شکر گاف ؛ آغازگا ای جنبش ،شخصی
هه نام سید محاد اه ف ح ،مشهور هه الاشعشع هود که ها تعالیا خرود نیراوی معنروی پیراوان را
فزونی میداد (تاکاان .)1224 ،کساوی در کتاب « تاری پانصدساله خوزستان» ،سید محارد
را دروغگویی ستیزا جو دانسته که جز پیشوایی ،آرزویی نداش (کساوی .)98 ،1213 ،سادات
مشعشع هه عنوان یکی از معاوف تای والیان خوزستان ،نزدیک هه پنج قران ،هخشری از حروادث
تاری ایاان در خوزستان را هه خود اختصا ،دادند ،اما در طرول ایر مردت ،حاکایر آنهرا
دارای فاازونشیب های هسیاری هود ،ههگونه ای که در هف مقطع از تاری پانصدساله خوزستان،
خودمختاری آل مشعشع کا رنرگ شردا ،دس نشراندا حکومر ماکرزی شردند؛ شکسر آل
مشعشع در جایان فتح هاداد توسط شراا اسرااعیر در سرال 814ه.ق (شرکای،)93 ،1261 ،
ساکوب طایان ای سلسله توسط شاا طه ااسب اول ،شاا عبا ،و نادرشراا و ها نری  ،اعارال
اقتدار هه آنان از طایق اعطای فامان حکااانری هرویزا توسرط کرایا خران ،و ...ناونرههایی از
کاهش استق ل ای سلسله در ایاان اسر  .مشعشرعیان ترا اهتردای حکومر رضاشراا پهلروی
ها نان در هویزا حضور داشتند.

 .4-3-1-4والیان گرجستان

ای محدودا در دوراهای صفویه تا فتحعلیشاا قاجار ،جزئری از سرازمی ایراان هرودا اسر  .در طرول
حالههای شاا عبا ،اول ،گاجیهرای هسریاری هره ایراان وارد ،و در نرواحی مختلفری چرون اصرفهان،
فار ،،و مازندران ساک شدند و هاخی از آنها ضا تاییا دی خود ،هه تشکی ت لشرگای و کشروری
دول صفوی پیوستند .پس از صفویان ،نادر هه گاجستان تاخ و هسیاری از مادم آنجا را هه زادگاا خرود
در خااسان کوچانیرد .در پایران دورا زندیره ،هرا تضرعیف ماکزیر سیاسری ایراان ،هااکلیرو ،،حراکا
گاجستان خود را زیا پوشش روسیه قاار داد (امیااحادیان .)133 ،1231 ،ای اقردام ،موجرب تحایرک
دول قاجار شد؛ ههگونهای که آخای سالهای پیونرد میران ایراان و گاجسرتان هرا عالکراد هیرحاانره
آغامحادخان رقا خورد .او در تفلیس ررر درحالیکه گاجیها تسلیا شدا و هه استقبالش آمدنرد ررر چنران
جنای هایی ماتکب شد که کوچکتای ع قه میان گاجیها ها دول ماکزی را از میان هراد؛ ههگونرهای
که آنان هاای حفظ جان و هوی فاهنگی خود ،درصدد ایجاد رواهرط نزدیرکتا هرا روسریه هاآمدنرد .در
سال  1392طبق معاهدا کنورگیوسک  ،گاجستان تح حاایر رو ،قراار گافر و در سرال ،1911
روسیه گاجستان را یکی از فامانداریهای خود اع م کاد (مولیانی .)93 ،1238 ،ایاان و روسیه پرس از
ای واقعه هه دو دورا جنگهای خونی دس زدند کره هرا دو معاهردا ننگری علیره ایراان پایران یافر و
گاجستان ههطور رسای از ایاان جدا شد.
 .5روابط مالی میان مرکز و والینشینها

والی ،هاخ ف حاکاان ،مالک و صاحب ایال تحر فامران خرود محسروب میشرد .اسرکندر
منشی در کتاب تاری خود ،سلطان محاودخان (سیاون اول) ،فاماناوای کارتیرر (نیاره شراقی
گاجستان) را مالک کر محال گاجستان کارتیر و تواهع میداند که ههطور مروروثی هره وی رسریدا
هود (اسکندر منشی)61 ،1214 ،؛ درواقع وضرعی والیران ههگونرهای هرود کره آنران میتوانسرتند
هاانند شاا ایاان ،مالیاتهای ایال تح فامان خود را هه هاکس که میخواستند ،اعطا کنند؛ در
ایال های والینشری  ،مالیاتهرا طبرق رسروم و مقرارات محلری دریافر میشرد و از قواعرد و
دستورهای دیوان اعلی رر واهسته هه درهار رر پیاوی نایکاد .ها وجود ای خودمختاری ،گراا ،هرهویژا
در اواخا دورا صفویه ،از سوی درهار دخال هرایی در کرار والینشری ها میشرد .در ایر راسرتا،
اسقف گاجستان ،یک هار هه درهار شاا سلطان حسی شکای هاد و گف  ،در قلاراو او ،درهاریران
مانع ههااهاداری از ام ه موقوفه شدااند (قزوینی.)34 ،1238 ،
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مناهع موجود در مورد پاداخ هاج از سوی والینشی ها ،هیشتا در مورد گاجسرتان اسر ؛ از
ً
ای مالیات در هاخی مناهع ها نام «ساوری» یاد شدا که اهاا مختص دیوان اصلی هودا اس  .ایر
مالیات که ها سه سال یکهار دریاف آن اع م میشد (هاای ها خانوار هه مبلغ  611دینار هرودا)،
ویژا پاداخ هاج هه شاا ایاان هود (هاهان .)23 ،1213 ،غیا از آن ه گفته شد ،گاجیها ها سال،
مالیات ساانهای هه میزان شش عباسی میپاداختند که کر آن مالیات ههازای سیصد تومان هره یرک
نفا کارگزار مالیاتی واگذار میشد .ع واهرا مالیرات سراانه ،شرخص والری نیرز هراای شراا ،هراج
میفاستاد که از آن ها عنوان «پیشکش» یاد شدا اس (قزوینی.)161 ،1238 ،
 .6نقش نظامی والیان برای ایران
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نیرراوی نظررامی والیرران چهارگانرره هارروارا هخشرری از سررپاا ایراان را تشررکیر دادا ،مو ررف هودنررد در
لشکاکشیهای مها ،حکوم ماکزی را یاری دهند؛ در ای میان ،والیان لاسرتان و ایر م ،هراخ ف
دیگا مناطق والینشی که گاا ساکشی میکادند ،در خدم دفاع از مازهای ایاان هودند؛ دلیرر ایر
اما نیز وجود اشتااههای مذهبی و فاهنگی مادم ای م و لاستان ها سایا ایاانیان هود .ههطورکلی هراای
ههکار گافت اهالی مناطق والینشی در مشاغر حاکایتی و امنیتی در ماکز ،حتی تا هارتای سرطوح،
مانعی وجود نداش  .هاگاایی هاخی از والینشی ها تا حدی هرود کره امامقلیخران گاجیارصرر،
پاتقالیهای متجاوز را از مالک خود راند و گاگی خان که هاای ساکوب شورش افاغنه غلزایی اعرزام
شد ،در پی ایجاد نظا و امنی در مالک خود هود (زرینی.)336 ،1281 ،
ههطورکلی میتوان گف  ،راهطه قدرت ماکزی هرا ایال هرای والینشری  ،متنروع هرودا اسر ؛
شاخصهایی چون «موروثی هودن» قدرت و تالرک ایالر توسرط والری ،داشرت نظرام مالیراتی
متفاوت ها ماکز ،و عدم توانایی ماکز در انتصاب اماا در رأ ،ای چهار ایال  ،نشانگا یرک راهطره
شبهفدرالی (اما غیادموکااتیک) ،میان ماکز ها ایال های هاهسته یادشدا اس  ،اما پاداخ خااج
و مالیات هه ماکز از سوی آنان (ههویژا توسط گاجستان) نیز هیانگا حفظ راهطه قیاومی هارااا هرا
تااکازدایی میان ماکز ها ای ایال ها هود؛ مجاروع ایر شراخصها ،نویسرندا را هره گرزینش نرام
«تااکازدایی فدرالگونه» ،هاای تبیی راهطه ای ایال ها ها قدرت ماکزی در ایاان هدای میکند.
بحث و نتیجهگیری

نگاهی هه تاری پانصد سال گذشته ایاان نشان میدهد که هه دریر گوناگون ،ها ون ایلری هرودن
دول ها ،قدرت سیاسی ههتناسب میان ایلخانان ،والیان و حاکاان و ایرهیگیهرا تقسریا میشرد،

ههگونهای که تا پیش از رضاشاا ،سخنی از تااکز سیاسی و تخایب سراختار ایلری نبرود؛ هرهعبارت
دیگا ،رواهط حکوم ماکزی ها جوامع محلی از عصا صفوی تا پهلوی ،هه سه دسته و یا سه سطح
تقسیا میشد؛ هاخی از ایال ها و وری ها جزئی از ام ه سلطنتی هودند و ها نامهای خالصره و
خاصه ،که ههطورمستقیا توسط حکوم ماکزی ادارا میشدند (مانند آرانرقفقاز ،اصفهان ،و)...؛
هاخی از ایال ها توسط حاکاانی ههصورت غیامتااکا ادارا میشدند که حکوم ماکزی آنهرا را
منصوب میکاد (مانند هاات ،و )...و تعداد هسیار اندکی از ایال های مرازی (ها رون لاسرتان،
کادستان ،و )...نیز توسط سلسلههای کوچک محلی ،هره روش غیامترااکا شربیه هره فردرال ،ادارا
میشدند که مشاوعی خود را از حکوم ماکزی ایاان میگافتند.
ها توجه هه آن ه در ای مقاله هیان شد و ها هدف «پاس هه پاسشهای پژوهش» و در پاس هره
ای پاسش که «آیا سازماندهی هه روش فدرالگونه در پیشینه تاریخی ایاان شامر هاره اسرتانهای
مازی هودا اس ؟»؛ هایرد گفر اگاچره هاخری از ایال هرای مرازی (ماننرد سیسرتان ،لاسرتان،
هخشهایی از طالش ،و ...ههصورت «غیامتااکا شبهفدرال» ادارا میشدند ،امرا دیگرا اسرتانهای
مازی چون خااسان ،آذرهایجران و قفقراز ،ارومیره ،اردهیرر ،کامانشراهان ،فرار ،،اسرتاآهاد ،و...
ههعنوان عاصههای موسوم هره خالصره هرودا ،و حاکاران آنهرا توسرط یرک وزیرا منصروب ،و هرا
سازماندهی متااکز ادارا میشدند.
در پاس هه پاسش دوم که «آیا سازماندهی ایاان هه روش متنوع (غیامتااکا پیشرافته ،هرهع وا
فدرال) ،ههتای گزینه هاای تقوی هاگاایی ملی اس ؟» هایسرته یرادآوری اسر کره «حکومر
رضاشاا ها حذف حاکای های محلی ،استقاار یک حکوم ماکزی قوی را سالوحه سیاس های
خود قاار داد ،و ههای تاتیب ،آرمانهای متاایر هه کااتگاایی و تااکززدایی را که در قرانون انجا هرای
ایالتی و وریتی انق ب مشاوطی هازتاب یافته هود ،هه ساختاری هورورتکنوکااتیک و مبتنی هرا پرارادایا
دیکتاتوری ملی تبدیر کاد؛ پس از پیاوزی انق ب اس می و تدسریس نظرام جاهروری اسر می،
مشارک مادم در تعیی حاکاان ههمااهه یک اصرر ،پذیافتره شرد ،ولری دولر ماکرزی هرا هاران
سراختار هوروکااتیررک هراقی مانررد (رضررایی)31 ،1281 ،؛ مطالعره «نظامهررای سازماندهیشرردا»
ههصورت غیامتااکز نشان میدهد که ای گونه کشورها درصورتی در اجاای سرازماندهی هره روش
غیامتااکز موفق هودااند که سیاس های «وفاق ملی» و رفع تبعیضهرای قرومی را هرهخوهی اجراا
ً
کادااند؛ هناهاای  ،هاای تحقق تااکززدایی ،و ها توجه هه اینکه مل های هاجوار ایاان عادتا دارای
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .ای اصط ح توسط ژاه شوالیه و در کتاب علوم اداری ،انتشرارات
.
نظام دیوانسارری اس که در آن تکنوکااتها جایگاا هاتا را دارند.

هرهکار رفتره و هیرانگا
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مذهب تسن هستند و از ای نظا ها اقوام مازنشی ایاان دارای هاخی اشتااهها هستند ،در شراایط
کنونی ،هاای تقوی هاگاایی ملی ،ایجاد نظام معطوف هه «خودمختاری سیاسی» ،هاای هاخی از
خطهها ،ههتای گزینه نیس  .هاای پاس هه پاسرش سروم کره «آیرا سرازماندهی کشرور ایراان هره روش
غیامتااکز «منطقهای ر اقتصادی » ،راا ههینه هاای افزایش هاگاایی ملی اس ؟» پیشنهاد میشود:
هاای احتاام هه «پارتیکورریسا محلی» (ویژگیهای فاهنگری محلری) و واگرذاری اختیرار حرر
مسائر منطقهای هه سطح محلی و درنهای  ،تقوی هاگاایی و وفاق ملی ،دول میتواند سازگار هرا
مادا  33قانون هانامه چهارم توسعه ،ها حفظ سازماندهی هسیط کشور ،هره هاپرایی نظرام خرودگادانی
محلی معطوف هه منطقرهگاایی اقتصرادی راجتاراعی اقردام کرادا ،صر حی هایی ررر در زمینرههای
اقتصادی و اجتااعی ررر را از حکوم ماکزی جدا و هه مجامع محلی انتقال دهد .ههعبارت مبسوطتا،
دول میتواند در مورد پاسش سوم ،هه نکتههای زیا توجه کند:
 .1ایجاد  8منطقه اقتصادی خودمختار «متشرکر از چنرد اسرتان» :در رأ ،هرا منطقره یرک فامانردار
منطقه (یا سااستاندار)« ،ها حکا رئیسجاهرور» ،قراار گیراد ،کره مدموریر او تنهرا ادارا و کنترال قرانونی
فعالی های هانامهریزی اقتصرادی و اجتاراعی و آمرایش اسرتانهای ماهروط هره منطقره هاشرد؛  .3حفرظ
مدموری های متعارف سیاسی و امنیتری هراای اسرتانداران سرنتی در چرارچوب هرا منطقره؛  .2شروراهای
منطقهای ها آرای عاومی مادم منطقه و هاای مدت  4سال انتخاب میشوند و در رأ ،ها شرورا یرک رئریس
هاگزیدا از سوی شورا قاار میگیاد که ها مدموری اجاایی تح «کنتال قانونی» سااسرتاندار منطقره ،انجرام
و یفه میکند؛  .4مناطق ،دارای خودمختاری مالی هودا ،هودجره سرالیانه خرود را در سرطح منطقره تعیری
میکنند .مناهع مالی مناطق ،شامر مالیاتها ،تکسهرای محلری هارااا هرا کاکهرای دولر اسر ؛ .1
منطقه ههعنوان یک «جاعی سرازمینی » دارای نقرش قیاومیر سیاسری هرا اسرتانهای تحر پوشرش
نیس  ،اما استانهای ماهوطه و شهاهای آنها زیامجاوعه منطقه خود ههشاار میآیند؛  .6قلاراو و عاصره
ص حی مناطق هسیار گستادا اس ؛ ههگونهای که از امور جوانران و ورزش شراوع شردا و هره ههداشر و
درمان ،مناهع طبیعی ،ایجاد اشتاال و ههااهاداری از عاصههای ملی و مالیه محلی ...میرسد.
صالحیتهای قابلانتقال از مرکز به سطح محلی

 .1مدیای مناهع طبیعی محلی و محیط زیس ؛  .3امرور جوانران ،ورزش ،و اوقرات فااغر ؛ .2
ههداش  ،درمان ،و خدمات اجتااعی؛  .4مدیای ههااهاداری از عاصرههای ملری (دانشرگااها،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

مؤسسههای ملیشدا ،صداوسیاا ،مخاهاات ،و)...؛  .1آموزشهای فنیوحافهای و ایجاد اشرتاال
ههصورت غیامتااکز؛  .6شهاسازی و مسک و آمایش سرازمی ؛  .3دریافر هخشری از مالیرات
ملی و اختیار ایجاد هاخی از گونههای عوارض و تکس؛  .9اختیار ایجاد درآمردهای پایردار هراای
شهاداریها از طایق واگذاری هاخی فعالی های سرودآور هره آنهرا؛  .8تردمی هخرش کاوهریش
مهای از هزینههای پایدار شهاداریها توسط دول هاای رها کادن سرازمانهای محلری از ایجراد
فشار مالی ها مادم ،ههویژا در شهاهای مناطق درحالتوسعه؛  .11افزایش اسرتق ل شرهاداریها و
شوراهای شها در هااها ناایندگان وزارت داخله (کشور) در سطح استان و ها نی در هااها هاخری
از اداراهای کر ،ها هدف تحقق واقعی رویکاد تااکززدایی خدمات عاومی.
درمجاوع هاید گف ها توجه هه کابود هاگاایی ملی میتوان هاای یک ماحله گذار ،از روش عام
سازماندهی «تااکازدایی پیشافته» هاای تنظیا رواهط دول ماکزی هرا اسرتانها ههراا هراد و در مرورد
مناطق نهگانه از روش خودگادانی محلی موسوم هه «فدرالیسا اقتصادیراجتااعی» ههاا هاد.
فصلنامه علمی د پژوهشی

19
نظری بر سازماندهی
حکمرانی محلی ...

منابع
امیا احادیان ،ههاام ( .)1231گرجستان .تهاان :مؤسسه چا و انتشارات وزارت امور خارجه.
آدمی  ،فایدون ( .)1236تاریخ فکر ،از سومر تا یونان و روم .تهاان :انتشارات روشنگاان.
هدلیسی ،شافخان ( .)1264شافنامه :تاریخ مفصل کردستان (چا دوم؛ تصحیح محادعلی عباسی) .تهاان :نشا حدیم.
تاکاان ،اسکندرهیک ( .)1224تاریخ عالمآرای عباسی (هه کوشش ایاج افشار) .تهاان :امیاکبیا.
دادهه ،علیاصاا ( .)3113در اقلیم فلسفه (گفتوگو) .ماکز دائاةالاعارف هزرگ اس می ،هاگافته از:
http://www.cgie.org.ir/fa/news/2400

راد ،ناصا ( .)1234تاری سازمی ای م از روزگار هاستان تا انقااض حکوم والیان لاستان و ای م .تهاان :ارغنون.
رضایی ،محس ( .)1281فدرالیزم اقتصادی .تهاان :نشا کایر.
روملو ،حس هیک ( .)1248احسنالتواریخ (جلد اول؛ هه اهتاام عبدالحسی نوایی) .تهاان :هنگاا تاجاه و نشا کتاب.
زرینی ،حسی ( .)1281سابقه تاریخی ایران و گرجستان .تهاان :مؤسسه مطالعات ایاان اوراسیا.
فصلنامه علمی د پژوهشی

13

دوره نهم
شماره 2
بهار 6931

شکای ،یدالله ( .)1261عالمآرای شاه اسماعیل .تهاان :هنیاد فاهنگ ایاان.
شاس ،عبدالحاید ( .)1281حاکمیت محلی :از تراکمزدایی تا فدرالیسم .تهاان :انتشارات ماکز آموزش مدیای دولتی.
علیااادی ،هیا ( .)1281طراحی مدل حکومت خودگردان محلی در جمهوری اسالمی ایران ،در چارچوب حاکمیت شایستته
(رساله دکتای) .تهاان :مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیای و هانامهریزی.
قزوینی ،محادطاها ( .)1238عباسنامه (هه کوشش اهااهیا دهگان) .تهاان :کتاهفاوشی داودی اراه.
القزوینی ،میایحیی عبدالطیف ( .)1291لبالتواریخ (تصحیح میاهاشا محدث) .تهاان :انجا آثار و مفاخا فاهنگی.
کساوی تبایزی ،محاد ( .)1213تاریخ پانصدساله خوزستان .تهاان :مطبعه.
ماادی ،مااد ( .)1291تاری سیاسی و اجتااعی پشتکوا در دوران والیان فیلی .فصلنامه مطالعات ملی.31-86 ،)1(3 ،
مستوفی ،عبدالله ( .)1296زندگانی من (چا اول) .تهاان :انتشارات هامس.
منشی ،اسکندر هیک ( .)1226تاریخ عالمآرای عباسی (ویااستار :ایاج افشار) .تهاان :چا سنگی.
مولیانی ،سعید ( .)1238جایگاه گرجیها در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران .اصفهان :انتشارات یکتا.
هاهان ،مشایر ک و .)1213( ،نظام ایاالت در دوره صفویه (متاجا :کیکاو ،جهانداری) .تهاان :هنگاا تاجاه و نشا کتاب.

فصلنامه علمی د پژوهشی

ç

11
نظری بر سازماندهی
حکمرانی محلی ...

Interdisciplinary Studies in the Humanities, 9(2), 92-55-, Spring 2017
Doi: 10.22035/isih.2017.249

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Bibliography

&

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Vol. 9
No. 2
Spring 2017

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

ç

92 55

چگونه به این مقاله استناد کنیم:
شمس ،عبدالحمید ( .)6931نظری بر سازماندهی حکمرانی محلی در ایران؛ چالشها و راهکارهای حقوقی ـ
اداری ،فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.23-55 ،)2(3 ،

