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نقش استراتژیک دولت محلی در تحقق الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
مصطفی مظاهری

*1

چکیده
برنامه ریزی و نگاه به آینده از الزامات هر کشور و نظام سیاسی حاکم بر آن است .مسلماً داشتن استنراژیی هدفمنتد بترای آینتده،
نیازمند اصول و اژخاذ روش ها و ژدابیر بهینه و هوشمند است .سند چشم انداز و افق پیشترفت و ژققتق آن ،یکتی از اهتداع لالیته
حکومت ایران ،برای مدیریت بهینه سرزمینی و ژوسعه آژی کشور در سطح منطقه است .ولتی آنهته حتااز اهمیتت استت روشتهای
رسیدن به اهداع سند و ژققق الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت است .واضح است واقعیت یافن چنی الگوی مهمی ،مسنلزم داشتن
اهرام و نیروهایی است که اهداع الزم را لملی سازد .یکی از ای نیروها ،دولت مقلی و نقش سازنده و مکمل آن با حکومت مرکزی
است .ایران با ژنوع جغرافیایی -فرهنگی و مذهبی موجود ،در درجه اول نیازمند یک اژقتاد و مشتارکت جمعتی در اداره و متدیریت
امور سرزمی در ابعاد سیاسی،اقنصادی و اجنمالی است ،ای وحدت از طریق ارژباط ژنگاژنگ و مناسب دولتت مقلتی بتا حکومتت
مرکزی ،فراهم می شود .دولت مقلی کارکردهای گوناگونی و مهمی در ژوسعه و پیشرفت جامعه ،می ژواند ایفتا کنتد .بتا ژوجته بته
مطلب گفنه شده ،مقاله حاضر درصد برآمده است ژا نقش مهم و اسنراژییک دولت مقلی در ژققق الگوی اسالمی -ایرانی پیشترفت
را بررسی کند .یافنه های ژققیق حاکی از آن است که دولت مقلی راهکار های مهمی در ژققق سند پیشرفت دارد و ای امر مهتم
با هماهنگی دولت مقلی با حکومت مرکزی و برخواسنه از معیارهای بومی و ایرانی – اسالمی،ژققق پیدا خواهد کرد.
واژگان کلیدی :دولت محلی،حکومت مرکزی ،استراتژی،الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت

-1مقدمه
ژوجه به دولت های مقلی و ژوسعه اصولی آن ،خصوصاٌ در کشور هایی مانند ایران با ژنوع فرهنگی و مذهبی،انکار ناپذیر
می باشد ،با ژوجه به ساخنار جمعینی و وسعت سرزمینی کشور ایران ،واگذاری اخنیارات مقلی در ابعتاد مخنلت  ،بترای
مدیریت و اداره سرزمی ضروری است .ای ژنوع فرهنگی و اجنمالی موجود در کشور ایران ،جدا از آنکه می ژوانتد بستنر
ساز ژوسعه و پیشرفت کشور در زمینه های گوناگون شود ،می ژواند جامعه را دچار چالش های مخنل ژاوپولینیکی کنتد
و کشور را با ژهدیدات داخلی و خارجی مواجه سازد ،بنابر ای

لزوم ژوجه بته دولتت و حکومنهتای مقلتی در راستنای

درست و منطقی و نیز گسنرش واحدهای مقلی در کشور برای جلوگیری از مشکالت یاد شده ،ضروری و مناسب به نظتر
می رسد .رشد و ژوسعه دولنهای مقلی و افزایش اخنیارات ناحیه ای و هماهنگی آن با حکومت مرکزی می ژوانتد بالت

* .1دانشجوی دکنری جغرافیای سیاسی دانشگاه ژهران m _mazaheri6424@yahoo.com
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چسبندگی و ژکاث

آن با بدنه مرکزی شده و ژوسعه و پیشرفت کشور را در مقیاس مقلی و ملی و به ژبت آن در ستطح

منطقه ای را شامل شود .الگوی ایرانی  -اسالمی پیشرفت که سند مهمی برای ژوسعه و ژعالی کشور است ،اگتر بتا برنامته
مشخص و چارچوب هدفمند نهادینه و اجرایی شود پیشرفت های سیاسی،اقنصادی،فرهنگی گوناگونی را برای کشور رقتم
خواهد زد .ولی ای برنامه هدفمند باید ژمامی جوانب را در نظر گرفنه و با اصول و معیارهتای ایرانتی و استالمی مطابقتت
داشنه باشد و پاسخگو نیازهای مقلی و مناف ملی کشور باشد .یکی از ابزارها و نهادهایی کته متی ژوانتد بته ایت رونتد و
ژققق سند چشم انداز کمک شایان ژوجهی کند دولت و حکومت مقلی است .رسالت هتای دولتت مقلتی در ایت متورد
بسیار چشمگیر است .در مقاله حاضر هم نقش اسنراژییک دولت مقلی برای ژققق الگوی پیشرفت ارااه خواهد شد و در
واق مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به ای سوال است که دولت مقلی چه کارکردی در پیشرفت کشتور و ژققتق ستند
چشم انداز دارد؟
 -2روش تحقیق
روش پیوهش از نوع ژوصیفی-ژقلیلی و اسننباطی می باشد،گرد آوری اطاللات نیز به صورت کنابخانته ایککنب،مقتاالت
و ژقلیل اسننباطی انجام گرفنه است.
 -3دولت محلی و اهمیت آن
آنهه موضوع کارکرد و حوزه لمل دولت مقلی است امور ذاژاً مقلی در فضای جغرافیایی است کته بته طتور مستنقیم بته
سرنوشت مردم و ساکنان آن مربوط می شود .امور مقلی اموری فرایندی است و شامل مراحل ژشتخیص ،بررسی،ژصتمیم
گیری ،اجرا ،نظارت و بازخورد می شودکحافظ نیا و کاویتانی راد . 43:1383،رشتد روزافتزون نهادهتای مقلتی مردمتی و
ضرورت وجود آنها در اداره امور لمومی کشورها از یکسو ،مقلی شدن امور لمومی در دهه آغازی قرن بیست یکم از سوی
دیگر ،دولت مقلی را به واقعینی انکارناپذیر در لرصه مدیریت اجرایی ژبدیل کرده استکحجی پناه و ژقتی پتور. 12:1395،
ژجربه کشورهای در حال ژوسعه جهان ،در رابطه با حکومت مقلی ،بیانگر ای واقعیت است که ای گونه حکومتت هتا بته
وسیله حکومت مرکزی ژشکیل می شوندکقالیباع . 68:1386،در منطق جغرافیای سیاسی مردم ستاالری و نقتش آفرینتی
سیاسی انسان ها در مکان و فضا و شکل دادن به ساخنارها و نظام های سیاسی و فرآیندهای مربوطته یتک حتق طبیعتی
است و بر پایه ی الگوی روابط بوم شناخنی ان سان در مکتان و فضتای جغرافیتایی استت کته انستان ستاک در آن ،از آن
برخوردار است .بنابر ای جمعیت و انسان های ساک در مکان و فضای جغرافیایی مبنای فلستفی حکومتت و نظتام هتای
سیاسی را در منطق جغرافیای سیاسی ژشکیل می دهند .بر پایه ی منطق یاد شده جمعیت و انسان های ساک در مکتان
و فضا،در مقیاس های مقلی و ملی منشکل شده ،گروه انسانی ژتا انتدازه ای منجتانز از نظتر خصیصته هتای ستاخناری
واهداع و مناف گروهی با لنوان ملت را ژشکیل داده و براساس فرآیندی خاص به خود سامان سیاسی متی دهتدکحافظ
نیا و دیگران . 147:1390،اداره امور اقنصادی ،فرهنگی و خدماژی مناطق شهری و روسنایی ژوسط نهادهای مننخب ملت
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ژقت لنوان حکومت مقلی نام گرفنه است .حکومت های مقلی هر چند یک نهاد لمتومی و غیتر دولنتی مقستوب متی
شوند ،اما در طول دولت قرار دارند نه در لرض آن ،زیرا ای نهادها بر اساس قتوانی ملتی ژشتکیل متی گتردد و از ستوی
حکو مت مرکزی به رسمیت شناخنه می شود .حکومت های مقلی در اداره امور مقلی از اسنقالل نسبی برخوردارنتد ،امتا
خود مخناری کامل به حدی که بنواند قوانی اساسی و سایر قوانی الزم االژباع کشور را نقتص نماینتد ،ندارنتد .حکومتت
های مقلی برای ژأمی مناب خود قالدژاً باید بیشنر بر در آمدهای مقلی اژکاء داشنه باشند و کمنتر از منتاب ملتی بهتره
جویندکامیدی . 124:1392،حکومت مقلی واقعینی انکار ناپذبر است و دولت مرکتزی نتاگزیر از بته رستمیت شتناخن و
ایجاد آن در سطح مقلی به لنوان جزء ساخناری دولت ملی است .لیک نقش آفرینی و کارکردهای حکومت مقلتی ژتاب
صالح دید دولت مرکزی است ،که قبض و بسط قدرت حکومت مقلی را در کننرل خود داردکقالیبتاع . 77:1386،دولتت
مقلی ،لالوه بر وظای خدماژی ،اقنصادی و اجنمالی آنها به وظای سیاسی ،امنینی و قضایی نیز می پردازنتدکحافظ نیتا و
کاویانی راد . 52:1383،با ژوجه به اینکه فرایند جهانی شدن و مقلی شدن اداره امور لمومی در دهه پایانی قرن بیستنم و
دهه آغازی قرن بیست یکم و همهنی ناژوانی حکومنهای ملی در پاسخگویی به مساال جهانی و مقلی نمایان شده است.
لتذا حکومنهتا نتاگزیر از بته رستمیت شتناخن و ایجتاد نهادهتای در ستطح مقلتی بته لنتوان جتز ستاخناری حکومتت
هسنندکویسی . 32:1392،حکومت مقلی کدولت مقلی اجزاء ساخناری نهادهای اداره امور کشتور در دوره متدرن استت.
لملکرد ای نهاد منأثر از لوامل مخنلفی است به نظر می رسد که نظام سیاسی مهم ژری مولفه ی موثر بر دولتت مقلتی
در هر کشور استکمقمدی و مبارکشاهی . 163:92،دولت مقلی در هر کشوری ژعاری و اخنیتارات ختاص ختود را دارد،
ولی آنهه مهم است ضرورت ماهیت وجودی آن و کارکرد اساسی آن در اداره موثر جوام است.
 -4دولت محلی در ایران
ژاریخ سیاسی ایران ،ژاوپولینیک شکننده و ژوپوگرافی خاص سرزمی ایران ،همگی داللت بر ژهدیتد هتای بالفعتل و بتالقوه
امنینی دارد .از اینرو ،مدیریت کارآمد فضای سیاسی -جغرافیایی کشور ،برای حفظ امنیت ملی یک التزام سیاستی استت از
سوی دیگر ،ژجربۀ ژاریخ معاصر نشان داده است که دولت مرکزی به ژنهایی و از طریتق سلستله مراژبتی قتادر بته برقتراری
امنیت پایدار و ژققق کار وییه های اقنصادی و خدماژی نیست .از ای رو برون سپاری سنجیده وظای دولتت بته نهادهتای
مننختب متردم در اقصتی نقتاط کشتور و فرآینتد ژوستعۀ سیاستی ،اقنصتادی و اداره دمکراژیتک منتاطق مخنلت کشتور
راهکارمناسب برای ژثبیت امنیت ملی و دف ژهدیدات داخلی و خارجی استتکامیدی . 114:1392،میترا نظتام سیاستی
منمرکز از ابندای شکل گیری دولت مدرن در ایران مبننی بر ژمرکز شدید اداری بر خاسنه از نولی رویکرد ناسیونالیستنی
افراطی است .ای رویه مجالی بر نهادینه شدن سنت دموکراسی و ژعمیم آن را بته الیته هتای مخنلت زنتدگی سیاستی-
اجنمالی را نمی دهد .در کشور چند قومینی ایران سیاست های مرکزی همیشه با نولی چالش از جانب اقوام زیتر دستت
مواجه بوده است.اصرار اکید قانون اساسی بر لتدالت و برابتری بتی اقتوام در ژوزیت منتاب قتدرت و ثتروت و همهنتی
ژمرکززدایی در قالب شتوراها بته لنتوان نمتاد دولتت مقلتی هرگتز در ستاخت سیاستی ایتران نهادینته نشتدکمقمدی و
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مبارکشاهی . 175-176:1392،با پیروزی انقالب اسالمی در  ،1357موضوع ژمرکتز زدایتی ،لتدم ژمرکتز اداری و نظتام
مشارکنی یا شورایی مورد ژوجه قرار گرفت .در قانون اساسی نیز ژشکیل شوراهای مقلتی بترای پیشتبرد امتور اجنمتالی،
اقنصادی ،بهداشنی ،فرهنگی و آموزشی با مشارکت مردم مقل پیش بینی گردید در سال  1378شوراهای شتهر ژشتکیل
شد که آنها نیز با مسایل و دشواری هایی در زمینه اجرای وظای خود که البنه همیشه با صراحت و دقت ژعریت نشتده
است .کبه وییه در ارژباط با سازمانهای اجرایی و بوروکراسی دولنی رو به رو هسنند و ژا کنون در لمل نقتش متوثری در
ژمرکز زدایی و برآوردن خواستهای مردم نداشنندکصبوری . 210:1380،دولت مقلی ژتا پتیش از جنتبش مشتروطه بته
صورت سننی،منصوبی و غیر دموکراژیک بوده است .ایجاد دولت مقلی مدرن از جنبش مشروطه ژا کنون و در لمر بتیش
از یک قرن خود در ایران ،دچار ژقوالت زیادی شده استکویسی . 215:1392،انقالب مشروطه که به دنبال ژبدیل قتدرت
سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون و ژوزی و پخش قدرت در پهنه ی سرزمینی از طریق ساز وکارهتای دموکراژیتک
بود ،ننوانست آرمان های دموکراسی و خودگردانی مقلی و نظام پارلمانی و اننخاباژی را در ایران نهادینه کندکهمتان. 148:
امروزه گرایش فزاینده ای به اجرای ستیاست ژتمرکززدایی در سراسر دنیا مشاهده متی شتود .یکتی از متهم ژتری دالیل
ای امتر آن استت کته بسیاری از کشورها ستیاست ژتمرکززدایی را به لنوان روشی برای بهبود لملکرد بخش لمومی بته
کار می برند زیرا دولت های مقلی به دلیل نزدیکی بیش ژر به افراد ساک در مناطق ژقت پوشش ختود ستلیقه متردم را
بهنر می شناسندکخوارزمی و همکاران . 152:139،لوامل مخنلفی چون وسعت و شکل کشتور ،ستابقه ژتاریخی ،موقعیتت
جغرافیایی ،ساخنار نظام سیاسی و  ...در نگرش حکومت ها به ایجاد سازمان ها و نهادهای سطح مقلی و واگذاری امور بته
آنها وجود دارد .نقوه اداره کشور و میزان نقش و مشارکت مردم در اداره حکومت ،لمدژا در قانون اساسی کشورها به لنوان
میثاق ملی ژبلور می یابد و در قوانی اساسی همه دولنها به نقوی ژالش شده است که جایگاه حضور مردم در لرصته هتای
سیاسی اجنمالی به نولی طرح و از کمنری حضور ژا فعالنری آن مورد ژوجه قرار گیرد کحجی پناه و ژقی پور. 12:1395،
در مبق پیاده سازی دولت مقلی هتر کشتوری بایتد بتر استاس مقنضتیات سیاستتی ،اقنصتتادی ،فرهنگتتی ،ژتاریخی،
جغرافیایی و جمعیت شتناخنی ختود ،ابعاد دولت مقلی را سامان داده و کتار آیتتی متتدیریت را در درون دولتت مقلتی
افزایش دهد .دولت های مقلی بایتد بتر استاس الگتوی استنراژییک منقصتربه فترد خودشتان شتکل گرفنته و متتنکامل
شتوندکزرقانی . 176:1394،در کل دولت مقلی در ژاریخ ایران ،فراز و نشیب های زیادی داشنه استت .ولتی کارآمتدژری
دولت مقلی در ایران ،که بنواند پاسخگو شرایط جامعه باشد ،آن دولنی است کته بتا متوازی و معیارهتای جامعته ایرانتی
سازگاری بیشنری داشنه باشد و صرفاً الگوی وادارژی ،نشأت نگرفنه از سایر کشورها نباشد.
-5نسبت دولت محلی با توسعه و پیشرفت
امروزه در بق ژمرکز زدایی و انجام خدمات بهنر هم از لقاظ کیفی و هم از لقاظ کمی و هم برای ژوسعه،در یتک کشتور،
ژشکیل دولت های مقلی با انواع سیسنم های حکومنی بقثی غیر قابل اجنناب می باشدکحجی پناه و ژقتی پتور. 1:1395،
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حکومت های مقلی نقش مهمی را نه ژنها در ژرویج ارزش های دموکراژیتک ،بلکته در ژستری فرآینتد ژوستعه سیاستی و
اجنمالی جوام ایفا می کنند .حکومت های مقلی به دلیل ماهیت اننختابی ،بته متردم در ژوستعه منتاطق مقلتی اجتازه
مشارکت مؤثر می دهند .ژوسعه اجنمالی ،سیاسی یا اقنصادی ژنها زمانی واقعی و معنادار می شود ،که از پایی ژری سطح
جامعه ،شروع شوند .اگر نهادهای حکومت مقلی ژقویت شوند ،به فرآیند دموکراسی سازی در جوام کمک می شود کآبیتار
و همکاران . 188:1396،ای نسبت ژقویت دولت مقلی با انواع ژوسعه در جامعه ،در شکل ذیل نشان داده شده است:

توسعه اقتصادی
توسعه
اجتماعی

دولت
محلی و
توسعه

توسعه
فرهنگی

توسعه سیاسی
شکل شماره( :1ترسیم،نگارنده)1397:

لوامل اقنصادی -مالی با یکدیگر دارای ارژباط متنقابل هتسنند برای مثال می ژوان گفت کاهش قبضته دولتتت مرکتتزی
بتر اقنصتاد متالی بالت افتزایش مسئولیت پذیری و کاهش فساد مالی می شود که ای

ختتود بتالت افتزایش کتارایی

بختش لمتومی و درنهایت رشد اقنصادی می شود که بتا شتکل گیتری دولتت مقلتی میتزان قتدرت اقنصتتادی دولتتت
مرکتزی ژعدیل می شود و مسئولیت پذیری باال می رود هم چنی فساد متالی کمنتر و رشتتتد اقتنصتتادی و افتتتزایش
کارایی بخش لمومی را به همراه داردکخوارزمی و همکاران . 154:139،مقلی گرایی ،منطقه متداری و ختود متدیرینی از
الگوهایی می باشد که ژوسط کارشناسان ارااه شده است .لذا کارگزاران کشور باید ای نکنه را مدنظر قرار دهند کته جهتت
ژوسعه پایدار باید به ژقویت نهادهای مشارکنی اهنمام ورزند؛ لیک با ژشکیل شوراهای اسالمی شهرها به لنوان ابتزاری در
جهتت مشتارکت شتهروندان ایت زمینته هتا پتی ریتزی شتده و حلقته ستنون هتای اصتلی دولتت مقلتی ژکمیتل
گشتکموذن . 1297:1395،از یک سو ،شرایط مقیطی و جغرافیتایی در همتۀ استنان هتا و مناطق کشتور ایتران یکستان
نیست و از سوی دیگر ،هدع دولت ارجاع صقیح برنامه ها در ستطح کتشور است ،بنابرای بتا ژوجتته بتته ژوانتتای هتتا،
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اسنعدادها و نیازهای هر منطقه طترح هتای ژتوسعۀ مربوط به آن ژهیه متی شود .در ایت متیتتان،دولتت مقلتی و لتدم
ژمرکز می ژواند درجهت اجرای صقیح ای طرح ها و سرلت بخشیدن به آن ها از طریق همکاری و همتاهنگی الزم بتی
مناطق اسنان هتای متخنلت اقتتدام کتنتد و دولت را یاری دهدکزرقانی و همکتاران . 180:1394،ایت ژمرکتز زدایتی از
حکومت مرکزی با رشد و ژوسعه دولت های مقلی امکان پذیر خواهد بود و زمینه را برای ژوسعه سیاستی فتراهم خواهتد
ساخت.ژوسعه سیاسی هم راه را برای سایر مولفه های ژوسعه مانند ژوسعه اجنمالی،اقنصادی،فرهنگی هموار خواهد کرد.

حکومت مرکزی

پیشرفت
دولت محلی

شکل شماره( :2ترسیم،نگارنده)1397:

-6کارکردهای استراتژیک دولت محلی
نقش اسنراژییک دولت مقلی زمینه ها و ابعاد گوناگونی را شامل می شود .مسلم استت ژوستعه و رستیدن بته مستیرهای
پیشرفت برای کشورها یک فرایند ژدریجی است و ای فرایند باید از مکان ها کوچکنر شروع شده ژتا در نهایتت ،ژعتالی و
پیشرفت ملی و سرزمینی را رقم زد .کارکرد دولت مقلی در ای مورد شایان ژوجه است و از طرق مخنلت متی ژوانتد در
رسیدن به ای هدع،نقش آفرینی کند که در ذیل به آنها اشاره می شود:

-6-1عدالت جغرافیایی (سرزمینی)
لدالت جغرافیایی یکی از مقتوالت بتترنامه ریتزی متتبننی بتتر جغرافیاستت کته هتدع آن ژتأمی خرستندی باشتندگان
مقدودهای جغرافیایی می باشد.بعد ژوزیعی لدالت بیشنری همتاهنگی را بتتا لتتدالت جتتغرافیای داشتنه استت.لتدالت
جغرافیایی ضم ژأکید بر نقتش مقتیط در برختورداری یتا لتتدم بتترخورداری نتواحی مخنلت از ژتوان هتای مقیطتی
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ناهمگ ،بیشنری اثرگذار مبق لدالت را نظام های سیاسی و ایداولوژیک می داند؛زیرا برنامته ریتزی در راستتنای ژتتوزی
لادالنه فرصت ها اساس لدالت جغرافیایی است ککاویانی راد . 292:1385،ازآن جهت که یکی از ستاحت های متهم زندگی
انسان ،اسنفاده از زمی  ،سرزمی و موقعیت جتغرافیای متی باشد  ،بتاید ای معنتای از لتدالت در نقتوه ی ژعامتل متا بتتا
متقیط و جغرافیا جلوه گر باشد؛ بنابرای اگر بنا باشد که نظریه ای اسالمی در باب لتدالت جتتغرافیای ارااته شتتود ،بایتد
ژأکید آن نظریه بر متعنای استالمی از لدالت جتغرافیای بتاشد و هتم مبانی نظری و هم رویکردهای لملتی در نتتظریهی
لتدالت جغرافیای مبننی بر ای نظریه استکدلدار . 123:1396،بنابرای اگر درجامعه لدالت همه جانبه برقرار بود ،مقیط
برای رشد و ژکامل فراهم گشنه ،روند لمومی حرکت ژکاملی جامعه هماهنگ با روند کتل جهتان خواهتد بتود و دربرابتر،
هرنوع بی لدالنی موجب فساد ،ارژجاع و سقوط جامعه می گردد .پیامبران نیز برای ژکامل براستاس قستط و حتق ولتدل
مبعو گشنه اند کخزایی . 2:1397،آنهه که امروزه از مفهوم پیشرفت مورد ژوجه قرار گرفنته استت ،آن استت کته بترای
دسنیابی به پیشرفت پایدار ،باید پیشرفت نگاه "لدل مقور"" ،همه جانبه" و "منوازن" داشت و از "مرکزگرایی""،بخشی
نگری" و ژوسعه "نقطه ای "اجنناب نمود .نگاه آینده نگر و اسنراژییک ایجاب می کند با ژوزی بهینته امکانتات "شتکاع"
مرکز -پیرامون کاهش یابد .به لبارت دیگر ،اجرای فرایند پیشرفت باید به گونه ای پیوسنه باشد کته شهرنشتینی موجتب
ژوسعه روسناها گشنه و پیشرفت روسناها و مناطق پیرامونی پشنوانه ژوسعه مرکز گتردد .ژلقتی ایت دو فراینتد متی بایتد
منجر به شرایطی گردد که در آن شکاع بی کالن شهرها ،شهرها و منتاطق روستنایی از نظتر درآمتد و ژوستعه ختدمات
اجنمالی و سطح رفاه کاهش یابدکحیدری و جعفری نیاد . 15:1397،در جامعه ما به دلیتل وجتود شرایط وییه در برختی
موضولات ،حساسیت های سیاسی و اجنمالی خاصی وجود دارد که باید مورد ژتوجه قترار گتیرد .مقوله دولت مقلتی نیتز
از ای گروه است .از ای رو ژأسیز دولتهای مقلی باید با ژوجه بته ایت حساسیتها بوده و اقدامات اجرایی مربوطته بته
ژدریج و با ژأنی الزم آغاز شود .به هتمی متنظور فترایند واگذاری وظای به دولت های مقلی نیز باید به مرور و با المتال
حوصله و دقت الزم صورت پذیترد کنوروزی . 26:1388،شکسن مدل مرکزگرایی در ذهت آحتاد جامعته التم از متدیران
کالن شهرها ،مدیران شهرهای خرد و مردم شهر و روسنا نخسنی گام جهت ژققق لدالت جغرافیتایی و ژوستعه لادالنته
است .امری که با ژال ش و اهنمام وییه قابل ژققق است و همیاری رسانه های جمعی و مراکز آموزشی را می طلبد .در گام
بعدی الزم است با اخنصاص النبارات وییه جهت روسناها و شهرهایی که سرانه شهروندی پایینی دارنتد کباهتدع پرشتدن
شکاع ژبعیض در یک بازه زمانی چند ستاله بتر ایت شتکاع فتایق آمتد کحیتدری و جعفتری نتیاد . 14:1397،لتدالت
جغرافیایی در بعد ملی لمدژا بر وجه ژوزیعی لدالت با ژوجه به ناهمسانی های ناحیته ای،حفتظ ژعتادل مناستبات انستان و
مقیط،برخورداری همسان شهروندان از فرصت ها و کاهش آثار زیانبار ناشی از لدم ژوزی لادالنه فرصت هتا و امکانتات در
گسنرده سرزمی ملی با مقوریت مقوله ژنوع فضایی ژأکید داردککاویانی راد . 275:1385،ایت ژوزیت لادالنته امکانتات و
افزایش فرصت های ژوسعه در سطوح مخنل ملی و ملی با ایجاد و برقراری لدالت جغرافیایی و سرزمینی لملتی خواهتد
شد .آن هم بال

انسجام هر بیشنر ملت و ژداوم روند ژوسعه و پیشرفت کشور خواهد بود.
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 -6-2بعد اقتصادی
ژتمرکتز بتتیش از حتد اقنصتادی و ضررهای ناشی از آن ،دولت را به سمت وسوی ژرجیح رشد کیفی بر رشد کمی ستوق
داده است کته ای لتامل نتیز می ژواند یکی از لوامل ژأثیرگذار بر رشد اقنصادی باشد که با شکل گتیری دولتت متتقلی
ژتقویت می شود کخوارزمی و همکاران . 154:139،ژمرکززدایی بال کاهش سلسله مراژب بوروکراژیک متیشتود .از نظتر
مادی ،امور هر ناحیه معموالً با ژوجه به امکانات و رلایت پارهای مقنضیات دیگر متقلی اداره میشود و برنامهها بتا درنظتر
گرفن امکانات مقلی ژنظیم میشود .لذا مصارع بودجه دولت مرکزی بهمیزان قابل ژوجهی کاهش مییابد .زیترا برلهتده
گرفن انجام امور مقلی برای دولت مرکزی هزینه بر است و رهاکردن چنی امتوری هتزینههای نظام مرکتزی را کتاهش
میدهد ،ضم آن که بیژردید زیانی منوجه نظامهای مقلی نخواهد کرد .بنابرای کاهش هزینتههتا متیژوانتد بتهکتارایی
ژولید انجامیده و در نهایت بال افزایش رشد اقنصادی گرددکمعلمی و همکتاران . 128:1386،در دولتت مقلی،امتور هتر
نتاحیه بتا ژوجه به امکانات ژوانمندیها و رلایت پاره ای مقنضیات مقلی اداره می شود کته درننیجتۀ آن ،مصترع بودجتۀ
مرکزی کاهش متتی یابتتتدکزرقانی و همکتاران . 180:1394،راهکارهتای بترای شتکل گیتری دولتت متتقلی در بتتعد
اقتنصادی -مالی شامل:
- 1کاهش و ژعدیل میزان ژمرکز دولت مرکزی در سیسنم های اقنصادی -مالی،
- 2بکار گیری ستیاست هتای برای کاهش وابسنگی دولت مرکزی به درآمدهای نفنی در ایران،
- 3بکار گیری و اسنفاده از امتکانات و پنتانسیل هتای مقلی برای ژعدیل در هزینه های دولت مرکزی،
- 4مقلی و بومی شدن قوانی مربوط به درآمدهای مالیاژی – ژتجاری و واردات و گتمرکات،
- 5اختنصاص دادن برخی از درآمدهای حاصتل از کانترژی نفتت و گتاز بته منتتاطق بستتیار مقتتروم و در حتال رشتتد
کتشورکخوارزمی و همکاران . 163:139،به طور طبیعی اگر دولت پاکدست باشد ،حقوق مردم را رلایت کند ،وظتایفش را
درست انجام دهد به کل جامعه با یک چشم نگاه کند ،فرصنها را به صورت برابر ژقسیم کند و مناب لمومی را به بهنتری
وجه ممک ژخصیص دهد ،آثار آن در جامعه نمایان خواهد شد .زیرساخنها فراهم ،امنیت برقرار ،کارآیی بر حستب درجته
اجتترای لتتدالت افتتزایش خواهتتد یافتتت و درآمتتد ملتتی و در ننیجتته رفتتاه اقنصتتادی در او ختتود قتترار خواهتتد
گرفتکرجایی . 20:1397،الزمته اجرای لدالت اقنصادی ژخصیصی و ژوزی اموال طبیعی و ژولیدشده بتی انستان هتا  ،بتا
رلایت حقوق ایتجادشده نتاشی از کار ،مالکیت اصتل و رلایتت قالتده نتتیاز اولیته ،شتترط الزم بترای اجتترای لتتدالت
اقتنصادی ژوزیعی است کدلدار . 123:1396،ای امر نیازمند ژعامل سازنده حکومت مرکزی با دولت های مقلی است .رفاه
اقنصادی جامعه ،رضایت ملی و اژقاد ملی را افزایش خواهد داد و آن هم مسیرهای ژوسعه و پیشرفت را همتوارژر خواهتد
کرد.
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 -6-3بعد اجتماعی (انسجام ملی)
دولت مقلی نزدیک ژری قشر دولت به مردم بوده و برای مشارکت دادن شهروندان در جهت اژختاذ ژصتمیم در ارژبتاط بتا
شرایط زندگی شان و اسنفاده از دانش و اسنعدادهای آن ها در ارژقتاء و ژوستعه اجنمالی،اقنصتادی و سیاستی در بهنتری
موقعیت قرار داردکآبیار و همکاران . 173:1396،مشارکت مقلی نقشی است که مردم در چهارچوب دولت مقلتی بته طتور
مسنقیم و غیر مسنقیم در فرایند ژصمیم گیری و اجرای آن ایفا می کنند و در شکل دادن سیاستت لمتومی و اداره امتور
جامعتته ستتهیم متتی باشتتند .مشتتارکت متتی ژوانتتد بتته وستتیله رتی دادن در اننخابات،حضتتور در جلستتات شورا،ژقاضتتای
خدمات،اسنماع لمومی،ارااه پیشنهادها،بیان لقاید و نظرها دربتاره شتیوه هتای بهنتر اداره لمتومی و مستئولیت پتذیری
باشدکویسی . 119:1392،شرط رسیدن به مردم ساالری ،مشارکت شمار ممک مردم در شکل گیری قتدرت استت ژتا در
جهت وصول به مناسب و منظورهای سیاسی ،راه ورود همگتان مهیتا شتودکحافظ نیتا و کاویتانی راد . 225:1383،اصتل
اساسی در دولنهای مقلّی ای است که مردم هر مقل با مشارکت و هم فکری یکدیگر و حنی المقدور با اسنفاده از مناب و
امکانات مقلّی نسبت به ژأمی خدمات لمومی و نیز لمران و آبادانی مقل در چهارچوب قانون اقدام کنند .به طورکلّی ،بته
موضوع مشارکت مردم در امور مقلّی از یک دهه قبل ژا کنون به لنوان لامل اساسی در بررسی هتای ژوستعه ژوجته شتده
است .در ای باره دولت های مقلّی می ژوانند همانند وسیله ای مطمئ برای شرکت مردم در ژصمیم گیتری هتای مقلّتی
نقش مهمی ایفا کندکحافظ نیا و دیگران. 148:1392،بتا ژتوجه به ماهیت اننخابی مقامات دولتهای مقلی ،کته بته طتور
مسنقیم از سوی مردم اننخاب می شوند ،با نظارت نمایندگان متردم بتتر لتتملکرد متتدیران اجرایتی شتهر کشتهرداران و
مدیران ژابعه آنها در قالب شوراهای شهر زمتینه مداخلته و مشتارکت متردم در امتور رفتاهی ،لمرانتی ،زیستتمقیطتی،
خدماژی و فرهنگی و ژفریقی بیش از پیش فراهم خواهد شد .حاکمیت نیز متیژوانتد از آثتتار متتثبت ایت مشتارکت در
حوزههای سیاسی اسنفاده کندکنوروزی . 26:1388،مشارکت مردمی در زمینه هتای مخنلت  ،ادامته ستنون فقترات یتک
حکومت و حفظ ژمامیت ارضی کشور خواهد بود .هر چه مردم احساس کنند کته بتا آنهتا بته لنتوان شتهروند درجته اول
برخورد شده است،ژمایل زیادی در سرنوشت جامعه خودشان و بقای سرزمی خواهند داشت.ای نکنه مهم با حضور فعال
حکومت های مقلی و نقوه ژعامل آنها با مردم مقل و هماهنگ بودن با حکومت مرکزی امکان پذیر است.
 -4-6بعد سیاسی (حکمرانی-دپیلماسی)
دیدگاه یکسان نگر نظام سیاسی ایران بال بی ژوجهی به ژوان های مقیطی و پنانسیل های منطقه ای شده و بدون ژوجه
به مقیاسهای شهری کشهرک ،شهرهای کوچک ،منوسط ،کالن شهر و منظومه شهر  ،الگتو ی دولتت مقلتی یکسانکشتورا
مدیر را همراه با وظای و اخنیارات مشابه برای ژمامی شهرهای ایران المال کرده است.ژهدیدات امنیت ملتی و دیتدگاه
حکومت مقور نظام سیاسی بال شد ژا اجترای دولتت مقلتی ایتران نزدیتک بته دو دهته پتز از انقتالب استالمی اجترا
نگرددکویسی . 21:1392،از نظر مقنوا و کارکرد ،قبض و بسط نهادهای مقلتی ایتران منتأثر از مقنضتیات زمتان و قتدرت
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هیئت حاکمه بوده و نولی کشمکش بی ژمزگراییکاز جانب دولت مرکزی و ژمرکززدایی کاز جانتب انجمنهتا و شتوراها
وجود داشنه که پز از دوره های کوژاهی از ژمرکززدایی ،به دالیل لدم فرهنگ دموکراژیک و وجود اقندارگرایی حکومتت
مرکزی ،ژمرکزگرایی بر ژمرکززدایی غلبه کرده است .پز از قانون بلدیه در دوره مشروطه،مدل دولت مقلی شورا – مدیر
در قانون  1309ش برای نهادهای مقلی شهری و کالن شهری در نظر گرفنه شد که ای مدل حداقل در ظاهر در قتوانی
بعدی و ژا کنون در ایران پایدار مانده استکهمان. 211- :215:
بکارگیری سیسنم مدیریت شهری به شکل مشارکنی منناسب با شرایط بومی هر شهر  ،که در آن مردم همگام با شهرداری
در ژمامی ژصمیم گیری های مربوط مشارکت کنند .ایجاد مدیریت یکپارچه شهری می ژواند ژمام سیاست های شتهری را
به صورت مناسب مدیریت کند ،بکارگیری ژکنولوژی فناوری اطاللات در مدیریت شهرها باز نگری در وظتای و اخنیتارات
شهرداری ها  ،نظیر حفاظت از مدیریت مقیط زیست شهری که در ایران جز وظای

شهرداری ها نیست .سپردن ژدریجی

اخنیارات به حکوت های مقلی نظیر شورا های مقله .ایجاد سامانه ارژباط با شورا :اینکه مردم مسنقیما با شتورا در ارژبتاط
باشند و خواسنه های خود را به ای نهاد بیان کنندکبذر افشان و مهری . 8:1394،لامتل متؤثر دیگتری کته بتر کیفیتت و
جامعیت لملکرد شورای شهر ،سطح ژوسعه یافنگی کالن ملی و خرد ،مقلی جامعه شهر ی متورد نظتر استت .ژوستعه در
مفهوم جدید و جام خود که منضم ژوسعه پایدار و انسانی است در واق مناب و پنانسیل های بالقوه بهبود سطح زندگی
شهروندان و ارژقای لملکرد سیسنم مدیریت شهری و شورا ی شهر را در سه زمینه لمده امنیت  ،رفاه لتدالت اجنمتالی و
مشارکت اجنمالی شهروندا ن فراهم می سازد .در واق هرچه سطح ژوسعه یافنگی یک جامعه شهر ی باالژر باشد ،سیسنم
مدیریت شهر ی آن نیز از پنانسیل بیشنری برای ارااه وسیعنر و کاملنر خدمات شهری برخوردار است و بر مناب پایدارژری
منکی خواهد بودکموذن . 1294:1395،سیاست های دولت های مقافظه کتار در متورد دولتت مقلتی گستنرده و پیهیتده
است،از یک طرع ،گسنرش حکومت مقلی با آزادی اننخاب و ژاکید بتر پاستخگویی مقلتی ژتوام استت .از ستوی دیگتر
سیاست هایی برای کاهش فعالیت های لمومی و کاهش هزینه های لمومی است) .(Stewart,14:2008حکمرانی خوب با
ایجاد ساخنار انگیزشی مناسب نااطمینانی را در اقنصاد کاهش داده و با بهبود کیفی کارآیی به رشد اقنصادی باالژر منجتر
می گردد .بدون ایجاد ،حمایت و اجرای حقوق مالکیت ،دامنه مبادالت بازاری کاهش می -یابد؛ ساخنار قتوانی و مقتررات
نامناسب ،فرصنهای سرمایه گذاری را ژقلیل می برد؛ فساد سیاسنهای دولت را از اهداع واقعیتاش منقترع متی ستازد و
مشرولیت نهادهای دولنی حامی بازار را کاهش می دهدکنازاریان و مقجوب . 12:1397،باید دولتت و نهادهتای اجرایتی،
نظارژی ،قانونگذاری و مدیرینی نسبت به ژقویت رفاه اجنمالی و النماد در میان الیه های مخنل اجنمتالی اقتدام کننتد.
دولت می بایست با ایجاد فضای کافی و النماد به برخی نیروهای مهم اجنمتالی و اقنصتادی ،ایجتاد ژستهیالت بیشتنر و
پاسخگویی بیشنر در برابر نهادهای مدنی و لامه مردم ،هم شاخص -های حکمرانتی ختوب را ژقویتت کنتد و هتم النمتاد
مردمی را کسب کند .اژخاذ ای ژصمیمات مهم از راه اجماع مهمی ممک است که در نهایت مفتاهیم شایستنگی ،رقابتت،
ژالش حرفهای و اجنمالی افراد ،حل مسالمت آمیز اخنالفات و منازلات اجنمالی  -سیاسی و لدالت اجنمتالی را ژبتدیل
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به امری ملموس و مفروض در روند لادی زندگی لامه مردم و ژغییر کیفیت متادی و معنتوی آن متی شتودکهمتان. 28:
دیپلماسی شهری به ابزار حکومنهای مقلی و انجمنهای وابسنه به آنها گفنه می شود که در مواقعی که حکومنهای مقلتی
در حالت کشمکش و ژنش به سر می برند یا می خواهند در مورد چالش های مشنرک و فرصنهای موجود به ژعامالت بتی
المللی بپردازند ،کمک می کند ژا از طریق گفنگو و مذاکره ،راههای همکاری های بی المللی شهر با شهر را فتراهم کنتد و
زمینه مقیطی آرام و صلح آمیز را برای شهروندان خود مهیا کنند باید خاطر نشان کرد که دیپلماسی شهری بدون حکومت
مقلی نمی ژواند رسالت اصلی خود ،که خدمت رسانی به شهروندان مقلی است ،به انجام برسد .به لبارژی بایتد نماینتده
شهروندان باشد نه حکومت مرکزیکقورچی و امانی . 15:1388،دیپلماسی شهری می ژواند بته لنتوان لنصتر کلیتدی در
خدمت ژوسعه پایدار باشد .برای روش شدن اهمیت دیپلماسی شهری در زمینه ژوسعه پایدار ،می ژوان به پیام کوفی لنان
دبیر کل سابق سازمان ملل منقد اشاره کرد که نقش حکومنهای مقلی را در ژوسعه پایدار به رسمیت شناخنه و به اهمیت
آن در لرصه همکاری های بی المللی ژأکید کرده است کهمان . 34:در کل متی ژتوان گفتت کته بتتا ژتتوجه بته ماهیتت
اننخابی مقامات دولت های مقلی ،که به طور مسنقیم از سوی مردم اننخاب می شتوند ،بتا نظتارت نماینتدگان متردم بتتر
لتملکرد متدیران اجرایی شهر کشهرداران و مدیران ژابعه آنها در قالب شوراهای شهر زمتینه مداخله و مشارکت مردم در
امور رفاهی ،لمرانی ،زیستمقیطی  ،خدماژی و فرهنگی و ژفریقی بیش از پیش فراهم خواهد شد .حاکمیت نیز متیژواند
از آثتار متثبت ای مشارکت در حوزههای سیاسی اسنفاده کندکنوروزی. 26:1388،

-6-5بعد فرهنگی (هویتی)
برای اینکه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در جامعه ژققق یابد ،باید بعضی شرایط مهیا شود و الزامات نهتادی ،فرهنگتی و
هوینی،اجنمالی  ،اقنصادی  ،سیاسی ،معنوی و رفناری وییه ای برپا گردد .یکی از الزامات مهم ای الگو  ،ابعتاد فرهنگتی و
هوینی آن است که مغفول واق شده است .یعنی ای که جامعه برای رستیدن بته پیشترفت ،نیازمنتد یتک الگتوی هتوینی
منناسب با فرهنگ و شرایط و اقنضااات جامعۀ خود است ژا بنواند با اژکاء بر هویت خود به سمت پیشترفت و ژوستعه گتام
بردارد و دچار از خودبیگانگی و ازهم گسیخنگی اجنمالی و نیز بقتران هویتت نشتود .از ایت رو ،بیتان الگتویی از هویتت
منناسب با روح جامعۀ ژوسعه ،حاصل فعالیت های لمدژاً بومی و همراه با آگاهی ژک ژک افراد از موقعیتت و وضت ژوستعه
است که بایسنی اساس یک ژوسعۀ جام قرار گیرد .یکی از مهم ژری پیش شرط های ژققق ژوسعه در هر جامعه ،شترایط
فرهنگی آن جامعه استکبلباسی و اسفندیار . 99:1392،لدالت فرهنگی ،مقدم بر لدالت سیاسی و اقنصادی است .فرهنگ
با اندیشه و باور و ذهنیت افراد سروکار دارد و باور اساس هر ژقولی استکخزایی . 19:1397،فرهنتگ هویتت ستاز استت؛
زیرا هویت جمعی جامعه را در بازه زمانی و بسنر زمینی معی نشان می دهد .اگر جامعته متاده باشتد ،فرهنتگ صتورت و
انسجام بخش آن است .فرهنگ اگرهوینی مبننی بر میرا مادی و معنوی بسازد کته بته زنتدگی معنتی  ،نشتاط و امیتد
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ببخشد ای فرهنگ در مسیر الندال ،پسندید گی و هماهنگی و ژوازن فرد و جامعه خواهد بودکهمان . 10:الگوی هتوینی
مطلوب در قانون اساسی ،یک هویت ژثلیثی یا سه گانه است که شامل ژرکیبی از سه بعد هویت استالمیک بتا مؤلفته هتایی
چون ضوابط و اصول اسالمی یعنی قرآن و سنت ،ژوسعه و ژقکیم برادری اسالمی و ژعاون لمومی بی مردم ژوسط دولتت،
دی اسالم و مذهب شیعه ،ژوجه به امت اسالمی ،النقاد به والیت فقیه هویت ایرانی کبا مؤلفه هایی چون آمیخنگی استالم
و ایران ،زبان مشنرک ،خط مشنرک ،پذیرش فرهنگ ها و زبان های مقلی ،پرچم کشتور ،معنبتر شتناخن ژتاریخ هجتری
شمسی ،ژوجه به میرا فرهنگی و نفایز ملی ایران به لنوان دارایتی هتای معنتوی ملتت ،سترزمی مشتنرک و هویتت
منجددانه و جهانی کبا مؤلفه هایی چون اسنفاده از للوم و فنون و ژجارب پیشرفنۀ بشری ،ژربیت افراد ماهر برای رسیدن به
ژوسعه و پیشرفت ،ژقویت روح بررسی ،ژنب و ابنکار می باشد که می ژواند مسیر پیشرفت و ژعالی مطلوب مادی و معنوی
را در بسنر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ژسری کند کبلباسی و اسفندیار . 117:1392،گرچه ای زمینته از یکصتد ستال
پیش آغاز شده است؛ ولی در ای راه با نشیب و فرازهایی همراه بوده است .ولی اکنون که در لصر جهانی شدن قرارگرفنته
ایم شکل و سیمای اداره و نقوه مدیریت ژغییر نموده است و از مدیریت مشارکنی و شبکه ای بق می شود .در حالی کته
به فرهنگ شهر و هویت شهر و شهرسازی ،مطابق الگوهای فرهنگی ژوجهی نمی شود .اینجاست که می گوییم در کشور ما
غلبه سیاست ها از باال بوده و شهروندان مقلی نقشی در امور ندارند .لذا باید اول با ایجاد شاخصه های حکومت مقلی را بتا
ژوجه به نوع فرهنگ بومی شکل و چارچوب دهیم؛ شاخصه های مانند سازمان یافنگی ،شخصینی حقوقی داشن حکومتت
مقلی ،شفافیت  -پاسخگویی و اسنقالل مالی؛ ای چارچوب زمانی ژققق پیدا می کند که کارگزاران مقلی الم از شوراها و
شهرداری ها مننخب مردم باشند و مسنقیماً در مقابل متردم پاستخگو باشتندکموذن . 1297:1395،هتتر چته مقتدار ژتاب
شناخت دولت های مقلی به سمت یک میل نماید،افزایش سطح ژمرکز زدایی برای جامعۀ مطلوبژتر خواهتد بتود.زیرا در
ای صورت،دولتهای مقلی در مقایسه با دولت مترکزی از شتناخت بهنری نسبت بته ستلیقۀ مصترفی جامعته برختوردار
خواهند بود.ای امر می ژواند از طریق افزایش سطح دموکراستی بته واستطۀاننخاب دموکراژیتک مقامتات مقلی،استنخدام
نیروی انسانی منخصص مقلی مبننی بر نظام شایسنه ستاالری و در نتهایت،ایتجاد کانتالهتای اطاللتاژی قتویژتر میتان
متقامات متقلی و افتراد ساک در حوزۀ اننخاباژی آنها مققق گرددکمعلمتی . 124:1389،در کتل متی ژتوان گفتت کته
مقورهای هوینی و بومی و پایبندی به ای امور از جمله الزامات مهم جوام در حال ژوسعه و پیشرفت استت،لیک دولتت
مقلی بر مبنای موازی اسالمی و منکی بر معیارهای بومی و ایرانی باشد .یکی از اندیشه های بنیادی که منکی بتر آمتوزه
های دینی و قرآنی بود و در اولویت برنامه های رهبران انقالب قرار گرفت« ،شوراهای اسالمی» بود .بتر ایت استاس امتام
خمینیکره در  9اردبیهشت  1358پیش از آنکه قانون اساسی ژصویب شود،طی حکمی به شورای انقالب اسالمی دستنور
ژهیتته آیتتی نامتته شتتوراهای استتالمی شتتهر و روستتنا را داد ژتتا بالفاصتتله پتتز از ژصتتویب بتته دولتتت بتترای اجتترا ابتتال
گرددکویسی . 188:1392،همان طور که گفنه شد رسالت دولت مقلی در پیشرفت کشور گستنرده استت کته در حوصتله
مقاله حاضر به برخی از آنها اشاره شد .با دگرگونی های موجود و افزایش اخنیارات دولت مقلی در کشور ،کارکردهتای آن
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وسی ژر و لملی ژر خواهد بود .در شکل ذیل نقش اسنراژییک دولت مقلی در ژققق الگوی اسالمی -ایرانی پیشترفت بته
ژصویر کشیده است:

دولت محلی و •

دولت محلی و •
تعامل با حکومت
مرکزی

تعامل با حکومت

عدالت

عدالت

سرزمینی

اقتصادی

عدالت

عدالت

سیاسی

اجتماعی

مرکزی

دولت محلی کارآمد
توسعه روستاها و شهرها،کاهش مدل مرکز گرایی ،افزایش سطح رفاه جامعه،تقویت احساس رضایت محلیی و ملیی،
کاهش بروکراسی،رشد اقتصادی ،توزیع بهینه امکانات ،بومی شدن قوانین تجاری-اقتصادی،کاهش هزینه های بخش
مرکزی،افزایش مشارکت مردمی،تقویت اعتماد عمومی،کاهش هزینه های عمومی ،برقیراری و تقوییت دموکراسیی،
شایسته ساالری ،تقویت حس ناسیونالیستی،توسعه گردشگری ،ارتقای فرهنگ های بومی ،پایبندی بیر آییین هیای
ملی،تکیه بر استعداد ها و توانمند هایی داخلی.

توسعه و پیشرفت
کشور

شکل شماره(:3تدوین و تنظیم،نگارنده)1397:

13

تح
هش
تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
 -7نتیجه گیری
پیشرفت و حرکت رو به جلو از اهداع شخصی و جمعی انسان هاست .در بعد ژوسعه در سطح ملی ،پیشرفت یتک مستئله
همگانی است لذا نهادها و سازمان های گوناگون ،در ای امر مهم مسئولیت دارند .الگوی پیشرفت ایران کته یتک حرکتت
مهم و اسنراژییک برای رسیدن به ژوسعه مطلوب است ،نیازمند به کار گیری ابزارها و راهکارههتای مخنلت بترای دستت
یافن به اهداع الگوی مد نظر است .یکی از ای ابزارهای مهم و راهبردی در ژققق الگوی پیشرفت ،دولتت مقلتی استت.
مسلم است حکومت مرکزی در ایران با ژوجه ژنوع مذهبی-فرهنگی موجود در کشور،ژنوع آب و هوایی ،وسعت سترزمینی
و ...وظیفه سنگینی در ایجاد لدالت و ژوسعه کشور دارد ،لذا حکومت مرکزی ناگزیر به همکاری و ژعامتل بتا دولتت هتای
مقلی است .دولت مقلی از طریق گوناگون می ژواند بسنر ساز ژوسعه و کاهش شکاع مرکز و پیرامون باشد .واضتح استت
نایل آمدن به الگوی پیشرفت در درجه اول ،مشارکت و همراهی آحاد ملت در بخش های دولنی و خصوصی را می طلبتد.
ای مسئله مهم با همکاری و مشارکت سازنده حکومت مرکزی با دولت مقلی،ژققق پیدا خواهد کرد چون الگوی ژوستعه
ژمتتامی ابعتتاد پیشتترفت را شتتامل متتی شتتود ،همتتان طتتور کتته گفنتته شتتد دولتتت مقلتتی در رونتتد ژوستتعه
اقنصادی،اجنمالی،فرهنگی،سیاسی و برقراری لدالت سرزمینی جایگاه مهمی را دارد در بی ابعاد مطترح شتده مهمنتری
نقش دولت مقلی در ژققق الگوی پیشرفت بعد فرهنگی و هوینی است ،چون موضتوع پیشترفت یتک مستئله ملتی و در
سطح کالن است .لذا خود آگاهی و مشارکت همه جانبه ملت یکی از ضروریات مهم ژققق ستند پیشترفت استت و بترای
رسیدن به الگوی یاد شده همکاری حکومت مرکزی،دولت مقلی و اقشار مخنل مردم نیاز است و ای امر مهم یک اژقتاد
لمومی و آگاهی همگانی را احنیا دارد و در ایجاد ای مسئله مهم دولت مقلی نقش پررنگ و برجسنه ای دارد چون اگر
در یک ملنی بیداری و روحیه خود باوری شکل بگیرد آن ملت قادر به طی کردن مسیرهای پیشرفت خواهد بود .نکنته ای
که شایان ژوجه است اینکه دولت مقلی شکل گرفنه در ایران باید با معیارهای درونی و الگوهای اسالمی-ایرانی مطابقتت
داشنه باشد و منجر به ژوسعه مقلی و ملی گردد .و نیز اینکه نباید در واگذاری اخنیارت به دولتت مقلتی دچتار افتراط و
ژفریط شد .چون پیامدهای مثبنی در پی نخواهتد داشتت در ننیجته وظتای حکومتت مرکتزی و دولتت مقلتی بایتد در
چهارچوب خاص و با ژدابیر اصولی صورت گیرد ژا خللی به امنیت ملی و روند ژوسعه کشور وارد نکند .فرجام سخ آنکته
ژققق الگوی پیشرفت منکی بر لوامل گوناگون و همکاری سازمانها ،نهادها و بخش های مخنلت استت و دولتت مقلتی
یکی از ابزارهای موجود است و هم چنان که می ژواند فرصت های خوبی برای ژوسعه ایجتاد کنتد ،ژهدیتداژی را هتم متی
ژواند به دنبال داشنه باشد،که با شناسایی نارسایهای موجود و شرایط کشور ،از ضع ها و ژهدیتدات مربوطته ،متی ژتوان
فرصت های جدید و بهنری برای پیشرفت پیدا کرد.
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منابع و مآخذ
آبیار،منصور و مسعود نیا،حسی و شهرام نیا،امیر مسعود و حاژمی،لباسک 1396؛نقش حکومت های مقلی در فرآیند ژوسعهسیاسی مطالعه موردی :ایران،فصلنامه سیاست جهانی،دوره ششم،شماره:اول.
امیدی،للیک 1392؛ امنیت و ژوسعه پایدار و ژقویت قانونمند حکومت های مقلی در ایران،فصلنامه ژققیقات جغرافیایی،سالبیست و هشنم،شماره:چهارم.
بلباسی،میثم و اسفندیار،شهرامک 1392؛ هویت مطلوب در بسنر الگوی بومی پیشرفتکبا رویکردی بر قانون اساسی جمهوریاسالمی ایران  ،فصلنامۀ مطالعات ملی،سال چهاردهم،شماره:چهارم.

بذر افشان،فاازه و مهری،اسفندیار) 1395؛ ضرورت ژشکیل دولت مقلی درجهت دسنیابی به ژوسعه پایدار ،کنفرانز بی المللیمعماری ،شهرسازی ،لمران ،هنر و مقیط زیست؛ افق های آینده ،نگاه به گذشنه،دانشگاه آزاد قاام شهر.
حاجی حیدری،روح اهلل و جعفری نیاد،مسعودک 1397؛ نقش لدالت جغرافیایی در پیشرفت پایدار با ژأکید بر سرانه شهروندی درالگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت،هفنمی کنگره الگوی ایرانی -اسالمی پیشرفت،اردیبهشت  1397ژهران.
حافظ نیا،مقمد رضا ،پارساای،اسمالیل و حسی پور پویان ،رضاک، 1390بررسی ژطبیقی ژأثیر نهادهای مقلّی قبل و بعد از انقالباسالمی بر مشارکت شهروندی {مطالعه ی موردی:خانه ی انصاع و شوراهای حل اخنالع}،فصلنامه پیوهش های جغرافیای انسانی،
شماره:هفناد و هفنم.
 حافظ نیا،مقمد رضا و کاویانی راد،مرادک ، 1383افقهای جدید در جغرافیای سیاسی ،ژهران:اننشارات سمت.خزایی ،حسی ک 1397؛ معیارهای لدالت فرهنگی ،هفنمی کنگره الگوی ایرانی -اسالمی پیشرفت،اردیبهشت  1397ژهران.حجی پناه،نرگز و ژقی پور ،آزادهک 1395؛ بررسی ژطبیقی جایگاه دولت مقلی در قانون اساسی کشورهای) .ا.ایران ،روسیه واسپانیا ،اولی همایش ملی آینده پیوهی للوم انسانی و امنیت اجنمالی ،ایران.
خوارزمی،امیدللی و زرقانی،هادی و حجی پناه ،نرگزک 1395؛ بهکارگیری نگرش سیسنمی در ژقلیل نقش لوامل اقنصادی-مالی در شکلگیری دولت مقلی در ایران ،فصلنامه جغرافیای سیاسی،شماره سوم.
دلدار،مقمدحسی ک 1396؛ بازخوانی و نقد نظرات لدالت و ژبیی الگوی مطلوب اسالمی کبا ژاکید بر مسئله لدالت جغرافیایی دراقنصاد اسالمی ،بال مبی ،شماره:پنجاه و سوم
رجایی،مقمد کاظمک 1397؛ معیارهای لدالت اقنصادی ،هفنمی کنگره الگوی ایرانی -اسالمی پیشرفت،اردیبهشت  1397ژهران.زرقانی،هادی و خوارزمی،امیدللی و حجی پناه ،نرگزک 1394؛ژقلیل سیسنمی نقش لوامل جغرافیایی در شکل گیری دولتمقلی در ایران  ،برنامه ریزی و آمایش فضا  ،دوره نوزدهم  -شماره  :سوم.
صبوری ،منوچهر ک 1380؛ بوروکراسی مدرن ایران ،ژهران،اننشارات:سخ .قالیباع،مقمد باقرک 1386؛ حکومت مقلیکاسنراژیی ژوزی فضایی قدرت سیاسی در ایران  ،ژهران،اننشارات:امیرکبیر.قورچی،مرژضی و امانی،مقمدک 1388؛ دیپلماسی شهری در فرآیند جهانی شدن ،دانش شهر،ژهران مرکز مطالعات برنامه ریزیشهری.شماره:هفنم.
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موذن،شیواک(1395؛نقش چهار سنون اصلی دولت مقلی و کارآمد بر ژوسعه و مدیریت برنامه ریزی شهری در ایران،اولی همایشبی المللی اقنصاد شهری) با رویکرد اقنصاد مقاومنی ،اقدام و لمل.
معلمی،میگانک 1389؛ ژأثیر ژوانمندی و کارآمدی دولت های مقلی بر اجرای سیاست ژمرکززدایی،فصلنامه اقنصادژطبیقی ،شماره:دوم.
-معلمی،میگان و رنانی،مقس

و سامنی،مرژضیک 1386؛ ژمرکززدایی و مناف

ژشکیل دولت های مقلی از منظر افزایش

کارایی،فصلنامه ژققیقات اقنصادی،شماره:هفناد و هشنم.
کاویانی راد،مرادک 1385؛نسبت لدالت جغرافیایی و امنیت ملی،فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره:سی ودوم.مقمدی،حمزه و مبارکشاهی ،مقمود ک 1393؛ دولت مقلی و اقوامکارزیابی شهروندان اسنان کردسنان از فعالیت شوراها به لنواننماد دولت مقلی و اثرات آن بر شرکت در اننخابات شوراها ،فصلنامه فرهنگی،ادبی،اجنمالی،شماره:هشناد و ششم.
نوروزی،مشیت الهک 1388؛ ژشکیل دولت مقلی گامی به سوی ژققق حقوق شهروندی،فصلنامه منظر،شماره:پنجم.وهاب نازاریان ،مقمد و مقجوب،للیک 1397؛ حکمرانی خوب و زندگی روزمره در ایران :ضرورژی مغفول در الگوی پیشرفت ایرانی–اسالمی ،هفنمی کنگره الگوی ایرانی -اسالمی پیشرفت،اردیبهشت  1397ژهران.
ویسی،هادیک 1392؛ در آمدی بر دولت مقلی،ژهران،اننشارات:سمت.ویسی،هادیک 1392؛ بررسی الگوهای دولت مقلی و ژطبیق آن با شهرهای ایران،فصلنامه جغرافیا و ژوسعه،شماره:سی و سوم.ویسی،هادیک 1392؛ ارزیابی دولت مقلی شهری در نظام سیاسی ژک ساخت ایران ،پنجمی کنفرانز برنامه ریزی و مدیریتشهری،دانشگاه پیام نور ایران.
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