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Abstract 

One of the most important mechanisms of any government in the modern era has been the production 

of wealth, and, more importantly, the provision of appropriate conditions for the production of wealth 

through local governments. The experience of the political geography of governments, in the context of 

economic time and history, shows that, those federal and Centralist governments that delegate more 

power to local governments are more capable of generating wealth and economic prosperity than those 

centralist and focus-oriented governments that produce unprincipled wealth. The current study aims to 

compare and investigate the two models of local government in centralized and semi-centralized systems 

in comparison with the local governments of Iran, in terms of political management ability to generate 

the necessary capacity to produce wealth and income. This descriptive-analytical study applies the 

documents of the constitutional laws, financial laws and official statistics of the local governments 

during a year among the three countries including Germany, Japan and Iran. The findings reveal that the 

centralist government of Iran, despite having important economic capacities such as abundant mines, oil 

and gas resources, land area, river and water resources, the existence of three surrounding seas and 

historical-geographical and cultural background suitable for tourism, does not have the necessary ability 

and concentration to local governments in Germany and Japan to generate wealth. The local 

governments of Germany and Japan have the capacity to generate at least 10 to 23 times more wealth 

than the provinces of Iran due to their extensive constitutional powers and the support and cooperation 

of the central government showing the difference and dynamism of this type of political systems, in 

comparison with centralist systems such as Iran in terms of political management and increase of local 

income.. 
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 چكیده
 ،يمحل یهادولت قیثروت از طر ديتول یمناسب برا یبسترها سازیفراهماز آن  ترثروت و مهم ديتول

 تواننديمتفاوت، م ياسيمهم هر دولت در عصر مدرن بوده و هست. امروزه دو نظام س یاز سازوکارها
مطرح  پژوهش نیکه در ا یادارا باشند. مسئله يمحل تیریثروت و مد ديدر تول يمتفاوت یهایيتوانا

تفاوت م ياسيدر دو مدل س ياسيدو نظام س نیتفاوت در ا یو اقتصاد ياسيس لیدال ۀمطالع ،شوديم
و  يیتمرکزگرا، از توانا یو اقتصاد ياسيس یهااست که اساساً چرا نظام نیاست. پرسش پژوهش ا

ند. پاسخ برخوردار رمتمرکزيغ یهامطلوب نسبت به نظام تیریثروت و مد ديتول یبرا یکمتر یکارآمد
 هاالتیبه ا ي(، قانون اساسمتمرکزمهينو  ي)فدرال رمتمرکزيغ یهادر نظام رسدياست که به نظر م نیا

 بريتنمب یو نظام اقتصاد دهديم يفراوان اراتياخت ،يو خودگردان و مشارکت مردم يمحل تیریمد یبرا
 یکه دولت تمرکزگرا دهديپژوهش نشان م یهاافتهی. سازديرا فراهم م تيموفق نیا یهانهيبازار، زم

 ديولت یالزم برا يتیریمد یيتوانا ،یو اقتصاد یو معنو یمهم ماد یهاتيبا وجود دارا بودن ظرف رانیا
در آلمان و ژاپن ندارد.  يمحل یهاآن، نسبت به دولت تيمطلوب با توجه به ماه یيثروت و درآمدزا

 تیاو حم يداخل نيقوان ،يکه قانون اساس ایگسترده اراتياخت لدليآلمان و ژاپن به يمحل یهادولت
 ديتول تيظرف رانیا هایاستان برابر 09 تا 14 کمبدانها داده است، دست یدولت مرکز یو همکار

زگرا و تمرک ياسيدر دو نظام س يدولت محل یۀنظر بريپژوهش مبتن نیا یچارچوب نظر ثروت دارند.
 يليتحل - يفيپژوهش توص نیثروت است. روش ا ديدر تول یيو توانا يتیریمد ینامتمرکز بر کارآمد

 سه يمحل هایدولت يرسم یهاو آمار و ارقام يمال نيقوان ،يو با استفاده از مستندات قانون اساس
 است.  رانیکشور آلمان فدرال، ژاپن و ا

 .رانیآلمان، ژاپن و ا ینظام متمرکز، نظام فدرال، نظام اقتصاد ،يمحل هایدولت :هادواژهیکل 
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 مقدمه

سياسي کم و بيش دارای یک نظام دولتي برای مدیریت سياسي فضای ملي های نظام ۀهم

دو نظام  ،ها برای مدیریت واحدهای ملي و فروملي خودخود هستند. اساساً بيشتر دولت

ال عنوان فدراليسم در اشک بااند. این دو مدل مدیریت سياسي فضایي متفاوت را برگزیده

های گر هندی و دولتفدراليسم مداخله یکایي تا شبهمختلف از مدل فدراليسم باز و آزاد آمر

وند. این شمتمرکز ژاپني شناخته مي تمرکزگرا از مدل بسيط عربستان سعودی تا مدل نيمه

های حکومتي در کشورهای جهان به اشکال مختلف فضای ملي و محلي خود را مدیریت نظام

 کنند. مي

یریت بهينه و مطلوب فضاهای محلي های ملي برای مدیکي از الزاماتي که دولت

نظام توليد ثروت محلي و تمرکززدایي مالي و اداری در درون واحدهای ملي  ،گزینندبرمي

 عد اقتصادی برای توليد ثروت وسازی محلي از بُنوعي ظرفيتاست. تمرکززدایي مالي به

های اخير تالش ۀده های تمرکزگرا در دوآید. اصوالً نظامهای محلي به شمار ميدرآمد دولت

در این راستا به های محلي را افزایش دهند و اند تا اختيارات مالي دولتدهکرفراواني 

اند. در ایران درخصوص توليد ثروت و درآمد محلي دست یافته های مهميموفقيت

دوین ت آن را ای که دولت پهلوی دومتوسعه تمرکززدایي مالي قبل از انقالب در پنج برنامه

 ها واگذار کرد. های محلي مستقر در استانرا به دولتچشمگيری ، اختيارات ردک

را  آناقتصادی، اجتماعي و فرهنگي که دولت  ۀتوسع ۀپس از انقالب نيز شش برنام

ا واگذار ههای محلي مستقر در استاناست اختيارات بيشتری را به دولت کردهتدوین و اجرا 

شده و اختصاص آن در قانون های وصولها از مالياتم استانتوان به افزایش سهده که ميکر

ها از طریق منابع معدني موجود و فروش بخشي ها و افزایش درآمد آنساليانه به استان ۀبودج

های محلي در اما این ميزان توليد ثروت و درآمد دولت ؛های فيزیکي ذکر کرداز سرمایه

های برابر استان 09تا  14 کمدستاپن و آلمان که های دو کشور ژها نسبت به ایالتاستان

. ادعای این پژوهش آن است که دولت ایران باید نيست شدنيمقایسه ،ایران برخوردارند

ها نسبت به افزایش اختيارات مالي و مدیریتي برای توليد درآمد و ثروت و خودمدیریتي استان
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ستقيم طورمد انجام دهد تا خود بتوانند بهثرتر و مفيدتری را در قالب قوانين جدیؤاقدامات م

ای از درآمد ساالنه برای تحقق توسعه، افزایش اشتغال و کاهش بيکاری محلي  بخش عمده

 ردهکاخير توسعه به سياست تمرکززدایي توجه  ۀ. اگرچه دولت طي شش برنامکنندتهيه 

ته است در غيردولتي نتوانس کمينۀدولتي و بخش  بيشينۀبين بخش  متوازن نبودناما  ؛است

 .د عمل کندآمفرایند توليد ثروت و مدیریت محلي در کشور موفق و کار
 

 تحقیق هایو نظریهمفاهیم 

 دولت

های شوند سياستهایي است که مامور ميدولت سازمان سياسي مرکب از افراد و سازمان

دولت ممکن است اشاره به . اصطالح کنندریزی کرده، امور کشور را اداره عمومي را برنامه

ۀ دهنداننشعبارتي دولت به ؛هندميکه موجودیت عالي اداری کشور را تشکيل دباشد  کساني

نماد تشکيالتي دولت و بخشي از آن است و به کارکرد گروهي جمعي از انتخاب شدگان 

به امور کشور از سوی دولت و  ۀشود که ادارس امور اجرایي کشور اطالق ميأمردم در ر

 (. 11: 1991 مجتهدزاده،گيرند )ای مشخص برعهده مينمایندگي از طرف مردم و برای دوره

د: نویسدرخصوص دولت مي« مفاهيم بنيادی در جغرافيای سياسي»ميرحيدر درکتاب 

 ،کشور را به عهده دارد ۀروزمر ۀو نهادی که ادار حاکميتاصلي  ۀتوان نماینددولت را مي»

 «state» واژۀ نيا در جغرافيای سياسيحافظ ۀ(. به عقيد00: 1931ر، )ميرحيد«. کردتلقي 

 ؛رودکار ميهب عد سياسي آنمعادل کشور با تمرکز بر بُ راگيرتر از علوم سياسي است و تقریباًف

مرکب از  گيرد کهفضایي واقعيتي را در بر مي -موجودیت سياسي ،عبارتي مفهوم این واژهبه

: 1939ا، نيمستقل آن باشد )حافظ ۀعناصر اصلي سرزمين، جمعيت مقيم، نظام سياسي و ادار

114 .) 

 به»معنای خاص: رود. دولت بهکار ميدر زبان حقوقي دولت به دو معني عام و خاص به

ها این سازمان ۀگيرد. ادارهای اداری و اجرایي را در بر ميسازمان و شودمدیران کشور گفته مي

، معنای عام، که مرادف با دولت استهيأت وزیران است. دولت به ۀطورمعمول به عهدبه
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شود و وصف بارز آن حاکميت و گذاری ميهای اداری و قضایي و قانونشامل تمام سازمان

 .(05: 1935توزیان، )کا «المللي استسلطه در روابط داخلي و بين

ن )یک ن )یک کشور(، برمردماني معيّکه در سرزمين معيّ است دولت ساخت قدرتي

 ،آید و از نظر خارجيشمار مينگهبان نظم عمومي به ،ملت(، تسلط پایدار دارد و از نظر داخلي

. این ساخت قدرت است پاسدار تماميت سرزمين و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش

: 1939بابد )آشوری،های اداری، سياسي، قضایي و نظامي فعليت ميت نهادها و سازمانصوربه

؛ رندبکار ميبه مفاهيم و مصادیقای از کنندهگيجمفهوم واژۀ دولت را در ردیف البته (. 110

ای از نهادها، یک واحد سرزميني، واحدی تاریخي، یک اندیشۀ فلسفي و مجموعه همچون

اند. دولت نهادهای ا اغلب نهادی مشخص یا مجموعۀ نهادها تعریف کردهمانند آن. دولت ر

ظام ها، نگيرد. سازمان اداری یا بوروکراسي، ارتش، پليس، دادگاهگوناگون دولت را در برمي

توان با کل هيأت سياسي یکسان دانست دولت را مي ا.همين اجتماعي و مانند آنأت

 (. 10: 1999)عالم،

کنند که واحدی جغرافيایي، سياسي و حقوقي توصيف مي معموالً دولت را ،نامحقق

: 1991تواند بر مردم ساکن در درون مرزهای آنان اعمال قدرت و حاکميت کند )زارعي،مي

آید. گویند که از جمع مدیران سياسي کشور به وجود مي(. دولت تشکيالتي سياسي را مي004

های مشخص انتخاب طرف مردم و برای دوره این گروه از سوی رئيس دولت انتصاب یا از

های علوم سياسي و روابط از دیرباز در رشته دولت ؤۀد. وانپردازسرزمين مي ۀشده و به ادار

 دولت در زبان انگليسي ۀدولت ترجمه شده است، حال آنکه مرادف واژبه الملل در ایران بين

 ۀس قوأاره دارد که در راست که به مدیریت سياسي و هيأت مدیران کشور اش حکومت

 (. 91: 1991گيرند )مجتهدزاده،مجریه در نظام دولتي قرار مي

ه مجموعۀ رود. گاهي بکار ميولي متمایز به ؛به دو مفهوم مرتبط باهم بيشتراصطالح دولت 

فردی  هایها و فضيلتشود که هریک با خصوصيات و نقطه ضعفخاصي از افراد گفته مي

دهند. گاهي نيز به ن انجام مين، و در زماني معيّای معيّوظایف خاصي را در جامعه ،ویژه

ده ش های منظم و پذیرفتهیعني به یک رشته روش ؛شودمجموعۀ خاصي از نهادها گفته مي
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، های خودل زمان، فارغ از به کارگيرندههای که در طوبرای اجرای آن وظایف، روش

فراد و نهادهایي است که قوانين را برای جامعه وضع و اجرا ماندگارند. دولت مجموعۀ ا

ین نهادهای ترجهاني ترین و تقریباًتردید یکي از کهنبي ،کنند. دولت با چنين تعریفيمي

 .(19: 1910 بشری است )رني،

 

 دولت محلی

دولت محلي مفهوم جدیدی نيست، ليکن مدت زیادی از طرح آن در ادبيات دانشگاهي و 

ولي پس از  ،دولت محلي چندان مورد توجه نبود ،گذرد. تا پيش از قرن نوزدهمنميعلمي 

های محلي جامانده از جنگ، ضرورت وجود دولتجنگ جهاني و لزوم بازسازی آثار به

دهي شهرها و دیگر معنای کنترل و سازماناحساس گردید. از نظر لغوی دولت محلي به

ن مردم محل است و در اصطالح به نهادها و امنتخب دستبهسطوح تقسيمات کشوری، 

ها، تر کشوری مانند بخشها بر تقسيمات کوچکشود که با استفاده از آنهایي اطالق ميروش

  (Chandler, 1993: 162).  شودمي داللتشهرها و روستاها 

بندی سياسي یک کشور و یا یک ایالت )در دولت محلي به تقسيم ۀواژ (UN) سازمان ملل

وسيلۀ قانون ایجاد شده و کنترل اساسي امور محلي همچون ظام فدرال( اشاره دارد که بهن

حلي صورت مهکنندۀ )دولتي( چنين موجودیتي بقدرت وضع ماليات را در دست و هيأت اداره

کليدی توجه  ۀ(. در تعریف فوق بر چند نکت0: 1911گردد )سازمان ملل متحد، انتخاب مي

بر  آنکه دوم؛ باشدقانون ایجاد شده  ۀوسيلهدولت محلي بایستي بنخست اینکه  :شده است

د کننده، منتخب مردم محل باشهيأت ادارهاینکه  سومو  باشد امور محلي کنترل اساسي داشته

 (. 99: 1991 )مقيمي،

های دولت .نابرابرند ۀمحلي محصول توسعهای و همکارانش دولت (Jones)جونز ۀبه عقيد

و جریان حمل و نقل،  ناند از طریق احداث مسکن، آموزش رایگاهمواره کوشيده محلي

این مناطق را تأمين کنند و  ابزارهای محلي مورد نياز برای تضمين مصرف همگاني در

 ,jones and others)بخشند  بهبود را فضایي_ سازی اجتماعي گونه آثار و پيامدهای قطبيبدین
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 ن زیر مليسرزميني معيّ ۀکه بر یک منطق است ایگسترده فهوم، مهاد دولتن .(2004:121

ن است. اقتدار دولت دولت فرعي یک منطقه سرزميني معيّ ،های فدرالدر نظام .اقتدار دارد

توجه رفتار آن ميان  درخورگيرد و این عامل تنوع محلي از اساس انتخابي آن نشات مي

اجزاء دولت محلي بخشي از   (Mclean, 2009: 478).کندکشورها و در داخل آن را آسان مي

ملي تحت نظارت دولت کنند و محلي، آن را مدیریت ميه مقامات ک ي استکل دولت مل

 . شوداداره مي

نه در این مسئوالای برای شهروندی هوشمند و وسيلهدرقالب از آنجا که دولت محلي 

های اصلي ساختار نظام پایهعنوان های محلي را بهکند، باید دولتسطح خاص عمل مي

جزئي از ساختار مثابه (. دولت محلي به133: 1999سياسي دموکراتيک در نظر گرفت )زارعي، 

کيد أدولت و دولت تمرکزگرا از نظر جغرافيای سياسي بر شناسایي واقعيتي به نام امور محلي ت

وری دارند که حوزۀ ها و امد، ویژگيرخمقياس دارد. بدین معني که فضاهای جغرافيایي در 

 مقياس جغرافيایيدیگر از مرزهای عبارتبه؛ ها محدود و انحصاری استنفوذ و اثرگذار آن

 ایهساز ،(. دولت و دولت محلي به لحاظ مفهومي19: 1931 رود )قاليباف،فراتر نمي خرد

گرا ولت تمرکزد ۀوسيلتوزیع فضایي قدرت سياسي به اسي اداری است که درنتيجۀ فرایندسي

ارۀ گيری، اجرا و نظارت دربشود تصميمعبارتي فرایندی است که موجب ميبه ؛آیدپدید مي

های مردمي های کلي دولت تمرکزگرا به نهادها و سازمانامور محلي در چهارچوب سياست

ها، نهادهای مدني، نهادهای داوری و ریش سفيدی( و نيز مقامات و )نظير شوراها، انجمن

 تي محلي )نظير فرمانداری، بخشداری و ادارات دولتي( واگذار شود. های دولنهاد

شروعيت بر مدولت محلي از ترکيب کارایي مدیریتي و اداری با کارکردهای دولتي مبتني

د. کنآید و آن بخش از دستگاه دولت است که به امور محلي رسيدگي ميمردمي پدید مي

 حال در مقياسولي درعين ،ولت تمرکزگرا استدولت محلي فاقد اقتدار و حاکميت از نوع د

ریزی ای نظير آموزش و پرورش، مسکن، حمل و نقل عمومي، برنامهمحلي، امور گسترده

ای جنبه (. این الگو عمدتا91ً: 1990نيا و کاویاني،کاربری زمين و غيره را بر عهده دارد )حافظ

ي در آن یا وجود ندارد و یا ضعيف عد سياساجتماعي، اقتصادی، اداری و فرهنگي دارد و بُ
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ای و بسيط وجود های فدرال، ناحيههایي که ميان نظامنظر از تفاوتاست. این الگو صرف

 محلي امور ۀبهين ۀاست. هدف این الگو ادار پذیریادشده تعميم ۀگاندارد، برای تمامي موارد سه

رافيایي جغۀ یا منطقه و ناحي شهروندان مقيم در یک مکان ۀبا زندگي سکن که مستقيماً است

. نوع، حجم و سطح اختيارات آن در چارچوب د)بخش، شهرستان و استان( سروکار دار

 (. 50: 1931قاليباف، شود )قوانين ملي مشخص مي

حياتي از  ۀوجود دولت محلي هميشه از این جهت حمایت شده است که این یک جنب

ت.  گيری اسد مشارکت جمعي در روند تصميمشدن و تشدی (دموکراتيزهساالری )مردمروند 

م شود که دارای یک نظایک نظام سياسي در صورتي دموکراتيک و کامل در نظر گرفته مي

 نخستهدف  :کنددولت محلي در سراسر کشور باشد. دولت محلي با دو هدف خدمت مي

تعيين نيازهای مين کاال و خدمات است و هدف دیگر این است که شهروندان را در أتاداره و 

 ۀ. نماینددهدها نشان ها را به آنو چگونگي برخورد با این نياز گيردکار هعمومي محلي ب

دولت محلي فرایندی است که نمایندگي و اداره را در سطوح محلي در ساختارهای دولتي 

 را تعریف آنکند. برای درک عملکرد و ساختار دولت محلي، مهم است که محلي متصل مي

 های دولت محلي را درک کنيم. کنيم و معني دموکراسي و ارزش

ابعاد تمرکززدایي است. دو روش برای مثابه بهدولت محلي محصول تفویض اختيارات 

ار کدر مطالعات تطبيقي به یک رویکرد که معموالً: تعریف دولت محلي در ادبيات وجود دارد

عنوان دولت محلي در ملي زیر دولت تمرکزگرا را به این است که تمام ساختارهای، رودمي

خص که دولت محلي با مختصات مشاست  با تدبيرتر است این م کهنظر بگيریم. رویکرد دو

شخصيت حقوقي،  :پنج ویژگي تمرکز دارد بر تعریف شود. این خصوصيات معموالً

 وجه بودجه وهای مشخص برای انجام یک طيف وسيعي از توابع، استقالل قابل تقدرت

عنوان ا بههثر و محلي. اینؤکارکنان با توجه به کنترل تمرکزگرا محدود، مشارکت شهروندان م

ز ا بودنن ئاشکال دیگر نهادهای محلي و نيز مطم ۀاز هم دولتضرورتي برای تشخيص 

 . استميزان اثربخشي سازماني آن 

ي، نزدیکترین، که در توضيحات پيشين آورده شد، دولت خوب محل گونههمان
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ترین مصداق حکمروایي خوب است که هم پدیدۀ مشارکت مردم در ترین و مردميواقعي

دهندۀ فرهنگ ساز و شکلمينهآن واقعي است، هم نظارت در آن عيني و ملموس است و هم ز

تر، با بحراني شدن الگوی ساالری و حکمروایي خوب در سطح ملي است. از همه مهممردم

ای در توسعۀ متوازن در کشورها ایفا های محلي نقش برجستههای ملي، دولتمتمرکز دولت

ترین سطح اعمال قدرت عمومي و ترین و مردميایکنند. دولت خوب محلي درواقع پایهمي

ي یک کشور آسيایدرجایگاه . کشور ژاپن استترین سطح دولت کنندهحال تعييندرعين

ت و از نظران داخلي اسهادی صاحبنوفق، الگوی پيشپيشرفته )دومين اقتصاد آسيایي( و م

بت ملي و محلي و نس ۀمدل توسع ۀکنندتواند بياناین نظر که دولت محلي در این کشور مي

 . (300: 1991 ها با همدیگر باشد، دارای اهميتي دوچندان است )همتي،آن

 

 پژوهشروش 

سه  گر مليِنکالن مقياس وسيعِ گيری ازتوصيفي است و با بهره ـ روش این پژوهش تحليلي

آوری اطالعات این پژوهش، از کشور ایران، آلمان و ژاپن انجام گرفته است. روش جمع

ای اعم از متون و منابع مهم و معتبر داخلي و خارجي و قوانين اطالعات و مستندات کتابخانه

اسي اقتصاد سي های علوم سياسي، جغرافيای سياسي، اقتصاد،اساسي این کشورها در حوزه

های محلي برآمده از نظام سياسي چگونه دولتکه و... بهره برده است تا نشان داده شود 

 ار وسيع در توليد ثروت نظام نيمههای محلي دارای اختيارات بسيفدراليسم آلمان و دولت

های محلي آن نقش چنداني در متمرکز ژاپن، نسبت به دولت تمرکزگرای ایران که دولت

 .دارندبا یکدیگر رفتارهای سياسي و اقتصادی متفاوتي  ،د ثروت ندارندتولي

 

 تحقیق هایبحث و یافته

  ژاپن و ایران، آلمان در جغرافیای سیاسی تولید ثروت بررسی

های سياسي، اقتصادی و مدل مدیریت محلي متفاوتي سه کشور ژاپن، آلمان و ایران دارای نظام

ظام آلمان ن، داری اجتماعيمتمرکز و نظام اقتصادی سرمایه هستند. ژاپن نظام سياسي نيمه

ایران نظام سياسي و  (909: 1939سياسي فدرال و نظام اقتصادی بازار آزاد است )گيلپين، 



 865   (بهادر زارعي و عطيه کریمي)    رانیبا ا سهیآلمان و ژاپن در مقا يمحل یهاثروت دولت ديبر تول يليتحل

 

 تمرکزگرا و نظام اقتصاد دولتي را برای مدیریت سياسي و اقتصادی خود برگزیده است.

 ،اقتصادی آلمان فدرال و ژاپن بنگریمدر دو نظام  (GDP)اگر به توليد ناخالص داخلي 

توانيم از رفتار سياسي و اقتصادی این دو کشور در خصوص نظام توليد ثروت و مدیریت مي

ن کشوری . ژاپگيریمهای مالي و اجرایي مطلوبي را فرا ها تجربهسياسي فضای ملي و محلي آن

با  داریام اقتصادی سرمایهاما نظ ؛شوداست که نظام سياسي آن تا حدودی متمرکز اداره مي

کند و حتي از آلمان هم در توليد مدل ژاپن در توليد ثروت و درآمدزایي بسيار موفق عمل مي

 چهاراستان ژاپن که عمدتاً در  01 در دستگرای پاکتر است. یک دولت توسعهثروت موفق

نود  ۀاز دهبه مرور  که این کشور متمرکز هستند، سنگ بنای توليد ثروت گذاشت ۀجزیر

 ها واگذار کرد. استان این دولت بخش مهمي از اختيارات اقتصادی خود را به

توليد ناخالص داخلي در جهان  ۀامروز ژاپن بعد از آمریکا و چين سومين کشور دارند

است که آلمان، انگلستان،  (world Bank, 2020: 1) تریليون و هشتادو دو ميليارد دالر( 58430)

ا تمرکزگرا ب بزرگ را از نظر اقتصادی پشت سر خود دارد. این کشور نيمه فرانسه و هند

یک ت توانسته اس ،های خود دادهقانون اساسي و دولت به استان ،اختياراتي که از نظر سياسي

 تر از آمریکا و بسياری ازاز بعضي جهات موفق و داریمدل موفق سياسي و اقتصاد سرمایه

 نظير در توليد ثروت و کسب درآمد و رفاه وبنا کند و ماشيني یکتا و کم ،کشورهای اروپایي

های ژاپن و ميزان توليد مدیریت محلي موفق برای مردم این کشور باشد. جدول زیر استان

 دهدها را نشان ميناخالص داخلي آن
.  

 های ژاپنهای ایران به استاننسبت تولید ناخالص ملی استان :1جدول شماره 

های ساحت استانم

 ژاپن

مساحت 

 های ایراناستان

جمعیت 

 های ایراناستان

جمعیت 

 های ژاپناستان

نسبت تولید 

ناخالص ملی 

 هااستان

ایران/ 

 ژاپن

 تهران/توکيو 9/9 19195910 19013444 10931 76/8122

 خوزستان/اوزاکا 14 3311410 0114544 10455 82/1211

 اصفهان/آی چي 15/19 1011991 5101444 141140 18/5175

 خراسان رضوی/کاناگاوا 05/10 9453490 1090544 113350 27/8115



 810 - 851 ،اول، شمارۀچهارم ۀ، دور8044، المللمطالعات اقتصاد سياسي بين   866

 

 فارس/سایتاما 3/14 1041199 0351444 100143 8612

 بوشهر/هوکایدو 15/10 5035950 1119544 01159 28156

 مازندران/هيوگو 10 5531913 9039544 09300 17/2817

 آذربایجان شرقي/چيبا 10 1010103 9914444 05154 71/5157

 البرز/فوکوکا 1/19 5419091 0110044 5399 51/1162

 کرمان/شيزوکا 1/10 9109010 9110344 139199 5/6627

 هرمزگان/هيروشيما 5/11 0355405 1111044 14191 6/2161

 مرکزی/ایباراکي 05/10 0951141 1005044 09101 68/7715

 گيالن/کيوتو 0/11 0191111 0591444 10400 81/1718

 آذربایجان غربي/نيگاتا 1/14 0910153 9010044 91011 28/18528

 یزد/مياگي 05/14 0901195 1193544 19901 66/6825

 کرمانشاه/توچيگي 95/11 0444414 1950044 00993 82/7172

 قزوین/ناگانو 19 0100111 1019144 15511 88/18578

 همدان/فوکوشيما 1/10 1939390 1193444 19913 6/18628

 سيستان و بلوچستان/ميه 10 1301009 0115444 131135 81/5666

کــهــگــيــلــویــه و بــویــر  19 0444510 119454 15540 88/7878

 احمد/گانما

 گلستان/گيفو 31/10 0414943 1313144 04913 16/17781

 لرستان/اوکایاما 1/10 1904559 1114144 03090 88/6118

 اردبيل/شيگا 1/19 1019519 1014044 11344 87/1716

 کردستان/یاماگوچي 10 1000003 1149444 09191 71/7111

 قم/کوماموتو 5/10 1310515 1090944 11501 61/6171

 زنجان/کاگوشيما 10 1193195 1451544 01119 28/1122

 سمنان/اهيمه 10 1009041 140914 91094 88/5762

 ایالم/تویاما 11 1431105 534114 04199 71/1816

ــال و    11 1111949 901114 11990 76/1125 ــحـ ــارمـ ــهـ چـ

 بختياری/ایشي کاوا

 خراسان شمالي/ایواته 13 1910411 319144 03090 21/15862

 خراسان جنوبي/اویتا 5/04 1191094 113944 104190 6/7881

Office of the Prime Minister of Japan, 2018 
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یک الگوی کارآمد در دولت محلي در جهان است. در قانون اساسي  ۀنمونامروز کشور ژاپن 

اختيارات دولت محلي از دولت مرکزی،  ۀکنندهای اثربخش و تفکيکاین کشور نيز اصل

قانون  ،همچنين وظایف این دو نهاد اختصاص داده است. مبنا و پایۀ دولت محلي در ژاپن

ای برای دموکراسي ولت محلي را پایهاست که د يالدیم1901 سال اساسي ملي مصوب

ها را در استقالل آن و صراحت آن را بخشي از نظام ملي حاکميت قرار دادهشناسد و بهمي

ي قانون اساسي ژاپن که به استقالل محل هشتمکند. در فصل قانون اساسي دولت تضمين مي

  ست.اصل به طور شفاف به دولت محلي پرداخته ا چهاردر ، اشاره دارد

مقرر این اصل مختاری محلي و ساکنان و واحدهای آن اشاره دارد.  به خود 90اصل 

سازمان و صالحيت واحدهای عمومي محلي از سوی قانون و  دربابدارد که مقررات مي

 .شودمطابق با اصل خودمختاری محلي تصویب مي

ي های تقنيندارد که اعضای شاخهمختاری ساکنان مقرر مي برای تضمين خود 99در اصل 

 ، طبقمحلي عمومي هاینسازما» شوند.و اجرایي با انتخابات مستقيم عمومي انتخاب مي

 اجرایي . مدیرانکردخواهند  سيسأخود ت نهاد مشورتي عنوانرا به ، مجامعيقانوني مقررات

در  قانون موجب به محلي ها و سایر مقاماتمجامع آن و اعضای عمومي هایسازمان ۀکلي

 «.شوندمي انتخاب و مستقيم عمومي یأخود با ر مناطق محدوده

کند که دولت محلي باید دارای برای تضمين خودمختاری واحدها تصریح مي 90اصل 

گذاری مستقلي را در چارچوب طيف وسيعي از اختيارات اداری باشد و صالحيت قانون

 ، امور و تشکيالتاموال ۀادار دارند که حق محلي عمومي هایسازمان»قانون اعمال کند. 

 وضع مقررات به اقدام موارد فوق برای قانون ۀبگيرند و در محدود عهده خود را به اداری

عمدتاً امور ساکنان،  ،قررات قانون استقالل محليم. (Constitution of Japan, 1946: 23)  «کنند

، دهنددولت محلي را تشکيل مي ۀها هستآن ۀکه هم را هادهای اجرایيشوراهای انتخابي و ن

 مقررات قانوني دارد.  ،ها و دیگر موضوعات مهم اداریکند و برای امور مالي آنبررسي مي

که  ستهاسطح نخست، شهرستان :دولت محلي در ژاپن دارای دو سطح است

شود و سطح دوم ن را شامل ميشهرستا 01گيرد و در کل ها را هم در بر ميشهرداری
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کنند. مات محلي را ارائه ميها هستند که مراجع عمومي محلي هستند و خدشهرداری

عد مالي خودمختار هستند. به نهادهای محلي ژاپن این اختيار داده های محلي ژاپن از بُدولت

مين شده است. أهای مختلف تشده تا امور مالي خودشان را اداره کنند و منابع درآمد به روش

مورد  وهای محلي است. دهای دولتي و قرضهمنابع عمدۀ درآمدی دولت محلي شامل کمک

شود به منابع درآمدی عام معروف است. اول منابع درآمدی که برای هر هدفي هزینه مي

منظور مدیریت مناسب نيازهای اداری تضمين منابع کافي درآمدی عام برای دولت محلي به

 است. مختلف مهم 

درصد منابع درآمدی دولت محلي ژاپن را تشکيل  55این منابع حدود  0413در سال 

د که بيش از شوهای محلي صرف تعليم و تربيت ميهای دولتداد. قسمت اعظم هزینهمي

ها را جذب محل است و کارهای عمومي که در حدود یک پنجم هزینه ۀیک چهارم بودج

 های محلي تقریباًو امنيت عمومي از آن جمله است. دولتکند، بهداشت رفاه اجتماعي مي

ها از طرف مورد از این هزینه چهل کنند. تقریباًسه چهارم کل درآمد دولت ژاپن را خرج مي

 Office of the) شودمين ميأهای محلي و سایر عواید محلي تدولت مرکزی و بقيه از ماليات

Prime Minister, 2019: 3) های انهای ژاپن با استميزان نسبت توليد ناخالص ملي استان ۀبا مقایس

رسيم که نظام دولت محلي در ژاپن بسيار موفق و کارآمد عمل کرده ایران به این نتيجه مي

 است. 

 0445تریليون دالر در سال  0٫5کشور ژاپن با داشتن توليد ناخالص داخلي به ميزان 

. اول را از این لحاظ دارد ۀا بوده و در آسيا نيز رتبدومين قدرت اقتصادی دنيا پس از آمریک

درصد )کمترین ميزان  0/4تریليون دالر و با ميزان تورم  5با بيش از  0404این کشور در سال 

کشور صنعتي جهان( در جایگاه سوم اقتصاد جهان پس از آمریکا و چين  هفتتورم در ميان 

برابر  هدحدود  ،است آنو پایتخت  ژاپن شهرشهر توکيو که اولين  الًمثت؛ قرار گرفته اس

استان تهران توليد ناخالص داخلي دارد. استان خوزستان که از نظر توليد ناخالص داخلي 

 ار دوم توليد ناخالص داخلي ۀگيرد که رتبدرمقابل اوزاکا قرار مي، دومين استان ایران است

فت را درون خود داراست، توليد برابر خوزستان، که بيشترین منابع ن ده. اوزاکا استدار
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برابر  10ناخالص داخلي دارد. اصفهان سومين استان ایران در توليد ناخالص داخلي، تقریباً 

 توليد ناخالص داخلي دارد. ،کمتر از آیچي سومين استان ژاپن

یکي دیگر از دالیل پيشرفت اقتصادی ژاپن جدا از قانون اساسي آن و اختيارات محلي، 

ي پيشرفته و تربيت نيروهای متخصص و ماهر مناسب با نياز اقتصادی کشور و نظام آموزش

ن توان گفت ژاپویژگي بارز اقتصاد صادراتي در ابعاد ملي و محلي این کشور است. مي

نخستين کشور در جهان است که بيشترین پژوهشگر نسبت به جمعيت خود در جهان را 

ي آنگاه حت ،بينندهای محلي آموزش ميق دولتداراست. امروز پژوهشگران این کشور از طری

ین شتابند. اهای محلي ميدر روستاها برای مدیریت مطلوب و توليد ثروت به کمک دولت

ر است نظيکم که، بلنظيرمدل موفق مدیریت علمي دولت محلي در جهان امروز اگر نگویم بي

 .(091: 1999)زارعي، 

سازماندهي سياسي فضای سرزميني خود را با مدل تمرکز آلمان که نامنظام سياسي 

فدراليسم مشارکتي بنا کرده و پيکربندی اقتصاد ملي خود را با اقتصاد بازار یا ليبراليسم 

، بعد از ژاپن چهارمين اقتصاد بزرگ جهان  با توليد ناخالص داخلي ه استاقتصادی برپا کرد

درصد را شکل 0/1الر( و با تورم تریليون  و هشتصدو چهل و شش ميليارد دسه ) 301/9

دولت غيرمتمرکز  ۀمداخلکمترین آلمان با  ایالت 11امروز  (World Bank, 2019: 1 ). داده است

وی موفق عنوان یک الگکنند و بهمستقر در برلين در عرصۀ اقتصادی، سياسي و... فعاليت مي

ای از ثروت ملي دهشوند و بخش عماقتصادی و توليد ثروت محلي در جهان شناخته مي

ردد. گکسب مي هاایالتهای محلي مستقر در ها و با مدیریت دولتایالتکشور توسط همين 

توليد ثروت محلي، درآمدزایي و ایجاد اشتغال را بر عهده دارند  ۀخود وظيف هاایالتهریک از 

 کند. نمي هاایالتو دولت کمک مالي چنداني در این زمينه به 

ر و تعد توليد ثروت مستقلهای ژاپن از بُآلمان نسبت به استان هاییالتاتوان گفت مي

آلمان موظف  هایایالتکنند. در مقابل تر و بدون مشارکت دولت مرکزی عمل ميموفق

هستند بخشي از توليد ثروت خود را با عنوان ماليات به دولت فدرال بپردازند و دولت نيز 

ي در که با مشکالت نقدینگ هایيایالتیا  هستند ترضعيفکه از توان اقتصادی  هایيایالت
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کند. گردند، کمک ميهای اقتصادی خود مواجه ميها جهت اجرایي کردن طرحبعضي سال

نزدیک  ( Mecklenburg-Vorpommern)  «ورپومرن -مکلنيرگ»نام ه این کشور ب هاایالتفقيرترین 

 world) ميليارد دالر یعني بيش از کشور اروپایي استوني توانایي توليد ثروت را داراست 05به 

Bank, 2019: 1) . 

تمرکز امنناشي از نظام سياسي فدرال، نظام اقتصاد بازار، سياست  را باید موفقيت آلمان

دانست. جدول یک واحد اقتصادی  درجایگاهمالي، اداری، سياسي و اولویت واحد سياسي 

 .دهدها را نشان ميالندر آلمان و توليد ناخالص داخلي آن 11زیر 
 

 های ایرانهای آلمان به استاننسبت تولید ناخالص ملی ایالت :8جدول شماره 

های مساحت استان

 ایران

 

مساحت 

های ایالت

 آلمان

جمعیت 

های استان

 ایران

جمعیت 

های ایالت

 آلمان

تولید نسبت 

 ناخالص ملی

 هااستان

 /ایران آلمان

 /تهراننورد راین 55/9 13409310 10931 10931 18872777

 / خوزستان باواریا 19 10509444 10455 90439859 1617577

 بادن / اصفهان 09 14154444 141140 15/95131 5181777

خراسان /  هسن 11 1901444 113350 30/391 7181577

 رضوی

/  نيدر ساکسون 13 1410444 100143 00/14509 1251777

 فارس

 / بوشهرراین لند 1/11 9111444 01159 155 1178577

 مازندران/  برلين 11/11 0004444 09300 09110 8828577

 آذربایجانساکسون /  3/14 0401444 05154 15199 8117777

 شرقي

 / البرز هامبورگ 15/14 1139044 5399 15/0513 8618177

/ اشلسویگ 1/3 1114444 139199 11111 9110344

 کرمان

 / براندن برگ 5/3 0391444 14191 41/01110 1667177

 هرمزگان
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/  تورینگن 9/3 0000444 09101 19/09013 1185177

 مرکزی

 -ساکسون 3/3 0519444 10400 11/13015 8581777

 / آنهالت

 گيالن

/  مکلنبرگ 01/1 0004444 91011 99/19301 8871877

آذربایجان 

 غربي

/  سارالند 31/5 1400444 19901 01/04005 1182577

 یزد

/  برمن 1/5 110444 00993 043 1158177

 کرمانشاه
German federal Government, 2018 

 

آلمان دارای نظام سياسي جمهوری فدرال دموکراتيک پارلماني بوده و با آزادی و اختيار بسيار 

. این ندکميو توليد ثروت  ی بازفضامحلي  هایبرای ایالت ،سياسيزیاد در حوزه مدیریت 

توانند در بسياری از مسایل داخلي و بين ایالتي مستقل عمل کنند. آلمان هم اکنون ها ميایالت

روپا، ا ۀثروتمندترین عضو اتحادیدرجایگاه ترین کشورهای جهان است و یکي از صنعتي

شود. جمهوری فدرال آلمان کشوری است که محسوب ميموتور اقتصادیِ حوزه پولي یورو 

بازهم توانسته از نظر  ،های ناشي از آنهای جهاني و خرابيبا وجود پشت سرگذاشن جنگ

توسط  موفقيت در توليد ثروت ترین کشور اروپایي به یمناقتصادی تبدیل به پيشرفته

 ظایفو تقسيم و کار تقسيم یک های محلي خود گردد. در ساختار سياسي آلمان فدرالدولت

 دليلهب گفت توانمي عبارتيبه دارد؛ وجود ایالتي هایدولت و فدرال دولت بين روشن کامالً

 اتحادیه کل به مربوط که فدرال سطح در است، جاری سطح دو در سياست بودن فدرال

ا نبایستي رای است که مفهوم ایالت است به گونهسي کيفيت و وزن هاایالت سطح در و شودمي

 .با مفهومي نظير استان در کشوری چون ایران یکي گرفت
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ها خودمختارند. سياست حوزه از گذاری داخلي خود در بسياریهای آلمان در سياستایالت 

های خود براساس تقسيم قواست. در سطح ایالتي همچون در سطح کشوری دارای ارگان

وزیر و حتي پرچم مستقل خود را دولت و نخستها نيز قوۀ مقننه، مجریه و قضایيه، ایالت

دارند. قوانين مربوط به اتباع خارجه و مهاجرت، امور خارجه، حقوق شهروندان، دفاع از 

کشور، امور هواپيمایي، تأمين اجتماعي، امور پست و مخابرات، تابعيت و قوانين کيفری از 

آیند )قانون اساسي مار ميشهاری دولت فدرال بذگمواردی هستند که در صالحيت قانون

های ها، آموزش و پرورش، فرهنگ، رسانه(. امور مربوط به شهرداری93 -9آلمان، اصول 

اری گذهای صالحيت قانونهمگاني، قوانين مربوط به پليس و نظم عمومي بخشي از حوزه

 (. 51-05)اصول ست هاایالت

اند هدر سراسر کشور گسترده شدها بخشي از موفقيت آلمان به این دليل است که فعاليت

های صنعتي تنها در مناطق بزرگ و در پایتخت متمرکز نيستند و مانند دیگر کشورها، شرکت

دم هایي که مرایده؛ کندهای خالقانه مين محلي را تشویق به اجرای ایدهمسئوالو این موضوع 

 .کندميمين أت راآن  ۀو یا بخش خصوصي هر ایالت هزین

 19وجود دارد. یک نهاد  «شورای فدرال ایاالت»نام ه سياسي آلمان نهادی بدر ساختار 

 وزیر هر ایالت. در این مجالسهای ایالتي به ریاست نخستنفره متشکل از نمایندگان دولت

نفر نماینده دارد. دولت فدرالي آلمان دارای ترکيب پيچيده مدیریت  ششتا  سههر ایالت بين 

و  تمرکز با نظام فدرالنامعد مدیریت سياسي فضا از یک دولت بُ محلي است. این دولت از

دقت حوزۀ اختيارات دولت فدرال و دولت ایالتي تشکيل شده است. قانون اساسي به

 مالي و اقتصادی نيز خودمختار ۀهای ایاالت را تعيين کرده است. دولت ایاالت در زميندولت

 . و اختياراتي دارد است

به اختيارات مالي  143تا  140سي آلمان با عنوان نظام مالي و از اصل فصل دهم قانون اسا

طور جداگانه ها باید بهآمده است که فدراسيون و ایالت 140ها پرداخته است. در اصل ایالت

ها به نيابت از دولت مين کنند. همچنين هرگاه ایالتأهای ناشي از وظایف خود را تهزینه

ها کند. دولت فدرال و ایالتمين ميأال هزینه ناشي از آن را تفدرال عمل کنند، دولت فدر
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مين کرده و در برابر یکدیگر أسسات و ادارات خود را تؤهای اداری ناشي از فعاليت مهزینه

  .هستند مسئولبرای برقراری یک اداره منظم 

تواند تا آنجا که این فدراسيون مي که قانون اساسي آمده است 140در قسمت ب اصل 

ه سرمای دليلها بهقانون اساسي به وی اختيارات قانون گذاری اعطا کرده است، به ایالت

، چنانچه این کندهای مالي مساعدت ،هاها و بخشهای ویژه و حائز اهميت ایالتگذاری

راری توازن ميان ها برای جلوگيری از اختالل در توازن کلي اقتصادی و یا برقمساعدت

نيروهای مختلف اقتصادی در درون قلمرو فدرال و یا برای تشویق رشد اقتصادی ضروری 

طراری العاده اضهای فوقتواند در صورت بروز بالیای طبيعي یا حالتدولت فدرال مي ،باشد

 ر دارند، حتيتأثيچشمگيری طور که فراتر از کنترل دولت هستند و بر وضعيت مالي دولت به

 .(0410های مالي اعطاء کند )قانون اساسي آلمان، گذاری، کمکبدون داشتن اختيارات قانون

اختيار انحصاری  ،فدراسيون که آمده است این کشور قانون اساسي 145در اصل 

گذاری را در امور گمرکي و انحصارات مالي داراست. فدراسيون دارای اختيارات قانون

 ها کالًعواید حاصل از این ماليات؛اگر هاستسایر ماليات ورددرمگذاری غيرانحصاری قانون

 .به دولت فدرال بازگردد صورت بخشيبهیا 

درآمد حاصل از انحصارات مالي و وصول ماليات ذیل  چنين آمده است که 141در اصل 

  رد:گيبه فدراسيون تعلق مي

اشد ها نبختص ایالتم دوآن قسمت از ماليات بر مصرف که طبق بند  :های گمرکپرداخت

به  ششها مشترکاً تعلق نداشته باشد و یا طبق بند به فدراسيون و ایالت سهیا طبق بند 

 .ها متعلق نباشدبخشداری

ط به ها مربونقليه موتوری و سایر ماليات یلماليات بر وسا :ایمالیات بر حمل و نقل جاده

 .ترابری با استفاده از وسایط نقليه موتوری

ثابت  هایسفته و برات، ماليات بر جریان سرمایه، ماليات بر بيمه و ماليات برماليات 

ني اخذ های قانومنظور تأمين توازن مالياتهای تعدیلي که به)غيرمستمر( بر دارایي و ماليات

ای هها، مالياتهای تکميلي مرتبط با ماليات بر درآمد و ماليات بر شرکت، ماليتدگردمي
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 از دیگر موارد است. اروپا ۀچهارچوب اتحادیشده در تعيين

 ت:هاسمتعلق به ایالت زیرهای همچنين درآمد حاصل از ماليات 

به  هنُماليات بر دارایي، ماليات بر ارث، ماليات بر معامالت تا جایي که بر اساس بند  

  صورت مشترک تعلق نگيردها بهبه فدراسيون و ایالت دوفدراسيون و یا براساس بند 

(Constitution of Germany, 2014:11)  ها موجب سطح باالی دادن اختيارات بسيار به ایالت

ت ایالت نخس که توان مشاهده کردها شده است. طبق جدول باال ميتوليد ناخالص ملي در آن

برابر استان تهران درآمد  نُهدالر توليد ناخالص داخلي، بيش از  19150با  «نورد راین» ،آلمان

برابر  19 ،ارد. ایالت باواریا در مقایسه با استان خوزستان که استاني برخوردار از ثروت استد

های آلمان، تخصص، نيروی بر اختيارات محلي در ایالت توليد ناخالص داخلي دارد. عالوه

کار ماهر و تحقيق و نوآوری برخي از عوامل موفقيت اقتصاد این کشور هستند. داشتن نيروی 

ست. کارکنان ماهری که هاایالتهر محلي یکي از دالیل موفقيت اقتصاد آلمان در کار ما

 اند. را با تجربيات عملي درهم آميخته نظریهای آموزش

کار  ۀاما اکنون شيو ؛دادندها ابتدا نيروها را انتخاب و سپس آموزش ميدر گذشته شرکت

و درنهایت بهترین نيروها برای  دهندتغيير کرده است و دانشجویان بيشتری را آموزش مي

فقيت کليد مو ،شودشوند. این شيوه که آموزش دوگانه ناميده ميانتخاب مي هاایالتشرکت در 

شود. برخالف دو کشور جمهوری فدرال آلمان المللي محسوب ميهای بينآلمان در رقابت

و توليد درآمد زیادی را به اما اختيارات مالي  ؛دنکه با وجود اینکه نظامي متمرکز دار، و ژاپن

ایران کشوری است با اقتصاد دولتي که بيشترین اختيارات در دست  اند،های خود دادهاستان

دولت تمرکزگرا توزیعي )نه توليدی( است و تمایل چنداني به واگذاری اختيارات اقتصادی 

 های محلي و نهادهای غيردولتي را ندارد. در تسلط خود به دولت

 انحصار به عميق تمایل اقتصادی بُعد از ایران هایدولت ۀهای مهم همیژگيیکي از و

 کشور ادیاقتص هایفعاليت در را سهم بيشترین دارد تمایل متعدد دالیل به دولت. است بوده

 تریننهادی از همچنان سازی،خصوصي برای تالش دهه سه وجود با این و باشد داشته

ها در ایران است. این درحالي است که در یک اقتصاد پویا بسياری از دولت مشکالت



 815   (بهادر زارعي و عطيه کریمي)    رانیبا ا سهیآلمان و ژاپن در مقا يمحل یهاثروت دولت ديبر تول يليتحل

 

(. در حالت 53: 1991شود )عظيمي، های اقتصادی توسط بخش خصوصي انجام ميفعاليت

کوچک و بزرگ را  هایطرحباید به بخش خصوصي اجازه دهد تا بسياری از  دولت مطلوب

فقط نقش نظارت و بسترساز توسعه محلي  و خود بگيرد عهده های محلي بهدر قلمرو دولت

درون  مدی درآسازی یکي از شروط اصلي موفقيت اقتصادی و کاررا داشته باشد. خصوصي

 هببه شکل درست و اصولي  ،های محلي است که در این یازده دولت پس از انقالبدولت

 . است نشده گذاشته اجرا

ده درصد  به سختيهای اقتصادی بهفعاليتز ا دولت سهم دنيا بزرگ هایاقتصاد در معموالً

شود. همچنين نظام متمرکز ایران درصد برآورد مي 14اما در ایران این ميزان بيش از  ؛رسدمي

اقتصادی کالنشهرها توجه دارد و تنها تعداد معدودی از  ۀای است که بيشتر به توسعبه گونه

مثال رای (. ب911: 1995و محمدی،  یافته هستند )زیاریها و شهرهای ایران توسعهاستان

های جنوبي ایران با وجود دارا بودن منابع خدادای بسيار و برخورداری از منابع اصلي استان

خوزستان بعد از  1995سرشماری براساس ترین و بيکارترین )جزو محروم ،نفت و گاز

تان و تان سيساس، یا های کشور هستند، استان(کرمانشاه دومين استان بيکار کشور است

قرار  آخر ۀهای توسعه کشور در رددومين استان پهناور ایران در شاخص درجایگاهبلوچستان 

 مد استوار است.آدارد و اقتصاد این استان بيشتر برصنایع محلي کم کار

رخي گير اقتصاد کشور شده است و بپيرامون گریبان -مرکز ۀرسد الگوی توسعنظر ميبه 

دولت به  که اگراند. در صورتيمين نياز شهرهای بزرگ تبدیل شدهأبرای ت ها به منبعياستان

 کرد و دستها واگذار ميآورد و اختيارات را به استانميروی زدایي اقتصادی سمت تمرکز

ي داد تا منابع مالها ميداشت و این اجازه را به استانهای اقتصادی برمياز دخالت در فعاليت

مين کنند، قطعاً مناطق مختلف کشور أت ،هایي که دارندها و توانمندیفيتخود را از طریق ظر

 اشند. تر از اکنون بماندگي خود را جبران و از نظر اقتصادی توسعه یافتهتوانستند عقبمي

 ۀلها فاصعد مدیریت اقتصادی، اقتصاد تمرکزگرای ایران  باعث شده هر چه استاناز بُ

ه شند، از دسترسي به منابع توسعه هم دورتر بمانند و مدام چشم ببيشتری از پایتخت داشته با

همچنين اقتصاد ایران طي (. 00: 1999زارعي، های مالي دولت مرکزی داشته باشند )کمک
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اخير بيش از هر چيز از محل فروش نفت به حيات پر مشکل خود ادامه داده است،  ۀدو ده

ای هق بخش خصوصي فعال در قلمرو دولتسازی ناشي از توليد درآمد از طرینه ظرفيت

محصولي زنگ خطری برای تکواسطۀ اقتصاد عمدتاً بهها. ایران محلي مستقر در استان

و  99و  93های ها توسط آمریکا در سالوجود آمدن شرایط بد اقتصادی و پيشروی تحریمهب

است. در تمام کشورهای ده فراهم کرهای اجتماعي بوهای مدني و ناآراميدر ادامه نارضایتي

های مين هزینهأای در تقدرتمند غربي و شرقي دارای اقتصاد غيردولتي، ماليات نقش عمده

های ایران در این چهار دهه موفق به شکل دادن اما دولت ؛کندساليانه ایفا مي ۀدولت و بودج

دم مالياتي بر مرند و تمایلي به وارد کردن فشار اهمد در کشور نشدآیک نظام مالياتي کار

خش های اقتصادی ببر توسعۀ فعاليتاخذ ماليات باید مبتني است کهاند. بدیهي نداشته

رای که دولت تالشي ببه بيان دیگر تا زماني ؛باشد هاگروهخصوصي و رشد درآمد واقعي این 

کند، فشار مضاعف برای اخذ ماليات بيشتر، جز افزایش توليد و درآمد بخش خصوصي نمي

 (. 00: 1990دیگری در بر ندارد )نيلي،  ۀارضایتي عمومي نتيجن

القلم ميزان توانایي یک ملت در توليد ثروت، آزادی فعاليت اقتصادی و صنعتي شدن سریع

د. او دانو تحقق آن را طي یک فرآیند مي طرح و برنامهو تحقق دموکراسي در کشور را یک 

ی، سازی، آزادی فعاليت اقتصاددنبال نظامز ابتدا بهرسد اگر ایرانيان انویسد: به نظر ميمي

افتند. یبه دمکراسي هم دست مي ،رفتندحقوق شهروندی و توليد ثروت و صنعتي شدن مي

فته کمتروابسته به دولت در ایران شکل گر کمدستاگر یک نظام اقتصادی مستقل از دولت یا 

تصادی مدني و بخش خصوصي بودند و بود و جامعه از نظر اقتصادی وابسته به نهادهای اق

مستقل از دولت از منظر اقتصادی و حقوق دولتي بود، این استقالل زمينه  ایران دارای مردمي

قق تر محتر و سهلرا برای عقب راندن دولت و استيفای حقوق مدني و سياسي مردم آسان

و رفتاری  جتماعيا -سياسي ۀشد. برعکس ما ایرانيان به سمت سخت تغييرپذیرترین الیمي

 ۀدولت قدم برداشتيم و خوی استبدادی حاکمان ما طي بيش از یک قرن اخير هرگز اجاز

ان الیتغير باقي مانده و ایراني خودکامگيتغيير و اصالح را نداد و همچنان این خوی مستحکم 

 . (90: 1991 )سریع القلم، نکردندزمان زیادی را صرف این کار کردند و حاصلي نيز کسب 
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یکي از دالیل مهمي که ایران در توليد ثروت و درآمد چندان موفق نبوده این است که 

جمهوری اسالمي ایران تنها واحد سياسي در خاورميانه است که ابتدا یک واحد امنيتي، سپس 

در ساماندهي که  است اقتصادی -تجاری  -یک واحد سياسي و در انتها یک واحد معدني

 عنوان یک ظرف فروش ثروت و توزیع ثروتتا به امروز به بوده است اقتصاد ملي خود ناتوان

 1995بين افراد ملت باقي مانده و تاکنون به یک واحد اقتصادی تبدیل نشده است )کاتوزیان، 

رسد قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران نيز بسترساز شرایط و وضعيت (. به نظر مي140:

ی در ابرای پيوستن به نظم موجود منطقه کشور يتوانناساز موجود اقتصادی ایران و زمينه

 پيرامون خود و جهان و ماتریس قدرت و ثروت باشد. 

قانون اساسي ایران با فرایند تبدیل کشور به یک ظرف اقتصادی و مقدم بر ظرف امنيتي 

 ناقضکه در ت ،گرایي نوین در قرن بيست و یکم و جهاني شدن نه در اختالفدر شرایط منطقه

(. بنابراین ماهيت نظام سياسي جمهوری اسالمي 1913اصولي است )قانون اساسي ج.ا.ایران، 

ای و هم در ابعاد ایران با نظم اقتصادی و جهاني حاکم بر دنيای امروز هم در ابعاد منطقه

بيند. مينو خود را با این شرایط در تناسب، همراهي و همکاری  دارد جهاني سر ناسازگاری

اقتصادی نبوده، نه تنها با خاستگاه ایدئولوژیک آن  ۀجمهوری اسالمي ایران یک پدیداینکه 

لقلم، ابلکه با پایگاه طبقاتي رجال سياسي و ابزاری آن نيز سنخيت دارد )سریع ،تطابق دارد

گر به گوید: اکند و مي(. عظيمي در اولویت نبودن اقتصاد برای ایران را تأیيد مي141، 1930

تا زمان اخير پيوسته درگير مبارزه  هل با دقت توجه شود که ایران از دوران مشروطاین مسائ

کمتر  ،برای تثبيت وضعيت سياسي خود بوده و اینکه در جریان مبارزات و تحوالت سياسي

 1930، شود )عظيميتر ميفرصت پرداختن به مسائل اقتصادی را داشته است، مسئله روشن

:900 .) 

ا و با توجه هتوان با دادن اختيارات بيشتر اقتصادی و اداری به استانيدر شرایط کنوني م

در درون و پيرامون ایران و های معدني، انساني، مدیریتي و بازار مصرفي که به ظرفيت

ای کشور وجود دارد، ثروت ملي، افزایش اشتغال و کاهش بيکاری کشور را دو چندان هاستان

شود درستي به ما متذکر ميرا به موضوع یافته اینر توسعهساخت. دو جدول باال از دو کشو
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که این دو کشور ابتدا به یک چارچوبي برای توليد ثروت در قانون اساسي و سپس به یک 

های مرجع و بخش خصوصي های سياسي، گروهقرارداد اجتماعي که مورد اجماع تمام جریان

دهایي توان با این تضادر سطح کالن نميو ان آید در ایراند. به نظر ميبوده است، دست یافته

وان با تبلکه مي ،این شرایط دست یافت ، بههای سياسي در کشور وجود داردکه بين گروه

ها به ساختارسازی در دو سطح ملي های محلي در استانسياست حداقلي و شکل دادن دولت

این ساختارها هدایت و نهادینه و محلي اقدام کنيم و رفتارهای اقتصادی و سياسي مردم را در 

ها را به شکل توان رقابت و شایسته ساالری را در درون استانساخت. از این طریق مي

ساالری و چاپلوسي که مبنایي مهم برای ارتقاء افراد در کشور و و اردت کرد مطلوبي پيگيری

 اد. د و یا کاهش داز بين بر ،شودتر ميهاست که از طریق احزاب سياسي نيز پر رنگاستان

ای ها برهای حقوقي قوی و استوار در درون استانباید مجلس شورای اسالمي زیرساخت

فتارها مندی انواع رتنظيم رفتار افراد و نهادهای بخش خصوصي تنظيم کند و به سمت قاعده

ها دهن و آقازاا. امروز رانت که راهي آسان برای ثروتمند شدن کاذب افراد، متنفذردگام بردا

ناشي از  ،ای صحيح نيستمند به توليد ثروت در کشور به شيوهدر کشور است و کسي عالقه

 در اقتصاد محلي است. این روشنیک افق  نبودمند توليد ثروت و نظام منظم و قاعده نبود

ها آغاز کرد و با کمک گرفتن از نهادهای حقوقي سطح کالن، توان از استاننظام و افق را مي

ها و افراد توانا و ها و در سطح خرد در درون استانان شایسته و با تجربه و دانشگاهمدیر

 ها به ایجاد این نظام و ساختار اقدام کرد. نام و نشان و مانند کانون وکالی استان خوش

توان یک نظام حقوقي استوار و قدرتمندی را با همکاری مجلس و کوتاه سخن آنکه مي    

و حکومت را در درون چنين نظامي قرار داد و رفتار  کرددر کشور بنا نهادهای حقوقي 

 حقوقي موفقي زمينه را برای کاهش سپس در پناه چنين ساختار ،مند ساختحکومت را قانون

ا هفعاليت اقتصادی دولت و افزایش فعاليت نهادهای مدني و بخش خصوصي در درون استان

  .فراهم ساخت

 

 و اداری ناقص در ایران سیاست تمرکززدایی مالی

ی ریزی از سوگيری و برنامهتوان سياست واگذاری اختيارات تصميمتمرکززدایي را مي  
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توان سه نوع تمرکززدایي را در طورکلي ميهای محلي دانست. بهدولت مرکزی به دولت

ي یکشورداری شامل تمرکززدایي سياسي، تمرکززدایي اداری و تمرکززدایي مالي شناسا ۀعرص

  کرد.

گرفته در خصوص تمرکززدایي مالي و خودگردان شدن های صورتبراساس تحليل

مدیریت مطلوب سياسي فضا مدنظر بوده است.  ۀها در عرصاثربخشي اقتصادی آن ،هااستان

عمومي  هایفعاليت ۀتهي مسئولهای ملي سنتي تمرکززدایي مالي، دولت هاینظریهبراساس 

وض ؛ در عهستندملي از قبيل تثبيت کالن اقتصادی، توزیع درآمد، دفاع و امنيت ملي 

ها در محدودۀ مناطق )شهری و کاال و خدمات  محلي که تهيه و مصرف آن سازیفراهم

 (Gradestein,2017: 33). است گيرد، جز وظایف نهادهای محلي روستایي( انجام مي

ز گيری نسبت به ترکيب مخارج و درآمد امعنای انتقال قدرت تصميملي که بهتمرکززدایي ما

بهبود عملکرد مالي دولت در  برایابزاری  ،شوددولت تمرکزگرا به نهادهای محلي تلقي مي

مراه همتوازن اقتصادی مناطق محلي را به ۀو افزایش رشد و توسع شودمياقتصاد شناخته 

 (.101: 1999 کاران،فرد و همخواهد داشت )غفاری

دليل گسترش بخش دولتي و عمومي و تمرکز شدید صنایع همراه با پس از انقالب به

رار صنایع در اختيار دولت و بنياد مستضعفان ق بيشتر ،سالهسایر مشکالت مانند جنگ هشت

دهه نتوانستند فضایي مطلوب برای اجرای مدیریت صحيح  چهارگرفت و این دو نهاد طي 

 های دولت، سياست عدم تمرکز مدنظربخشي از برنامه در مد داشته باشند. اگرچهآکار و توليد

ای عمده های صنعتي و دولتي، بخششرکت بيشترولي با توجه به تراز مالي منفي  ؛بوده است

دهه روند تمرکز صنعتي در  چهار. طي این نيستندها قابل واگذاری در بورس از این شرکت

ای دولتي، هسازی و واگذاری شرکتو با وجود بستر قانوني برای خصوصيکشور ادامه یافته 

 (. 11: 1930 نژاد،عملکرد دولت در این زمينه موفق نبوده است )مصلي

مدی، بزرگ بودن دولت در ایران و دخالت گسترده در امور آکارنایکي از دالیل اصلي 

قانون اساسي با طراحي  00در اصل که ایگونهبه  ؛اقتصادی ناشي از قانون اساسي کشور است

بودن  سئولمبخش دولتي، تعاوني و خصوصي، بر اولویت و  ۀنظام اقتصادی کشور بر سه پای
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د شده کيأبخش دولتي و ضرورت مکمل بودن فعاليت بخش تعاوني و خصوصي بر آن ت

 ۀآمده است: بخش دولتي شامل کليچنين (. در توضيح بخش دولتي 05: 1935است )رزاقي،

رو، سدها مين نيأداری، بيمه، تصنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانک

تيراني، تلگراف و تلفن، هواپيمایي، کش ،رساني، رادیو و تلویزیون، پستهای بزرگ آبو شبکه

 صورت عمومي و در اختيار دولت است )قانون اساسي،راه و راه آهن و مانند اینهاست که به

 (.00، اصل 1913

ای هبا نگاهي به قانون اساسي و اختيارات اقتصادی بسيار وسيع دولت در آن، دولت

 ۀها جایي برای فعاليت بخش خصوصي و نهادهای مدني که در هممحلي مستقر در استان

اند، وجود محور موفق بودهمد و مردمآکشورهای جهان در توليد ثروت و مدیریت محلي کار

دولتي بودن اقتصاد و تمرکزگرایي  ،ایران در مدی اقتصادیآگر از دالیل ناکارندارد. یکي دی

عبارتي بزرگ بودن دولت در ایران، وابستگي شدید به درآمدها و رانت نفتي است. مالي و به

 لتيدو ليلدبه عمالً ليو، باشدخيز نفتی هارکشو ۀتوسعی عامل مثبتي برا توانستمي نفت

 (. 05: 1935)رزاقي،است  ودهافز داقتصا یرابيم بر ما داقتصا دنبو

 تادرصاو  تارداو حتي یداقتصا یهاعرصه تماميدر  حکومت ،متمرکز یهاداقتصادر 

 نایرا جمله زا ميانهورخا یهارکشو بيشتر داقتصا توان گفت که. درواقع ميرداد اساسي نقش

 اج . که نویسدمي «نایرا شناسيجامعه بر یمددرآ» کتابدر  یغندزا است. عليرضا انتير

و  پایه بنابراین ؛رداد رحضو یداقتصا یهاعرصهدر  که است یرخواانتر لتدو یک نایرا

 زا بخشي فضا اینو در  است انتير یفضا ی،رکشو هردر  یداقتصا یهانابساماني ساسا

 مشکالتي با داقتصا ۀرادادر  ار رادتحصيل هاینظام این امرو  ندراد رحضو حکومتي ننخبگا

 (.50: 1991 )جعفری و قنبری،ميکند  مواجه

های اقتصادی واگذاری فعاليت ،های تمرکزگرایکي از راهکارهای مهم اقتصادی در نظام

فراواني  دليلهمختص همان منطقه است و ب ،به نهادهای محلي است که تقاضا برای آن فعاليت

دولت ملي وجود ندارد یا ناکارا  ترجيحات مختلف در مناطق متعدد، امکان تدارک آن برای

و خدمات هستند که  فزایش خواهد داد. بعضي از کاالهاتدارک آن را ا ۀخواهد بود و هزین
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بر افراد مقيم آن منطقه، مناطق دیگر دارای سرریزهای خارجي هستند که منافع آن کاال عالوه

 ها، محيط زیست و حفاظتهآب، جاد ۀهای عرضتوانند از آن استفاده کنند؛ مثل فعاليتهم مي

های محلي، ممکن است هر ها به دولتها و مراتع. در صورت واگذاری این فعاليتاز جنگل

 ها کمتر یا بيشتر از نياز داخلي آن کاال را توليد کنند. کدام از دولت

ها، های پولي، پرداخت یارانهگذاری و تدارک امور دفاعي، امورخارجه، سياستسياست

و  استهای دولت ملي فعاليت ۀهای بيکاری در ایران بر عهدبوط به مهاجرت و بيمهامور مر

ت هایي که ماهيها نقش ندارند. در ایران فعاليتگذاری و تدارک آننهادهای استاني در سياست

ها توسط دولت تمرکزگرا و نهادهای دولتي مستقر گذاری آنسياست ،استاني و محلي دارد

گيرد و در تدارک و ارایه آن نهادهای استاني و محلي نقش مهمي را مي ها صورتدر استان

 گيرد، تشخيص اولویتهایي که در محدوده مناطق در ایران صورت ميکنند. فعاليتایفا مي

ریزی ههای برنامریزی و توسعه استان و کميتهو نياز مناطق و تدارک آن توسط شورای برنامه

 گيرد. های اجرایي استاني صورت ميوستا و دستگاهشهرستان و شوراهای شهر و ر

ها قرار گرفت، توسط دولت درصد منابعي که در اختيار استان 00بيش از  1993در سال 

صورت هتواند ببنابراین دولت ملي مي؛ صورت مشروط واگذار شده استهبه نهادهای استاني ب

 اگرچه براساس مصوبه هيأت وزیران های نهادهای استاني اثرگذار باشد.مستقيم بر فعاليت

ها مثل امور کشاورزی، آموزش وظایف ملي و استاني تعریف شده است و برخي از فعاليت

نهادهای استاني قرار داده شده  ۀو پرورش و سایر نهادهای آموزشي بيشتر فعاليت آن بر عهد

لي گذاشته شده و بر عهده دستگاه م ها عمدتاًگذاری امور مربوط به آناما سياست ؛است

ن فرایند بنابرای ؛های اجرایي و استاني تفویض شده استهایي به دستگاهوظایف و فعاليت

 ایهفاصل ،زدایي قرار دارد و هنوز تا تمرکززدایيتراکم ۀتمرکززدایي مالي در ایران در مرحل

ن ای به زدودعالقهمردان ، دولتعلت تمرکز منابع مالي ملي در اختيار دولت. بهداردطوالني 

این منابع از خود ندارند تا هر زمان و هرجایي که صالح بدانند یا دوست داشته باشند، منابع 

 های دیگر قرار دهند.مالي را در اختيار فرد، نهاد و یا حتي دولت
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ها استان ۀریزی و توسعبراساس قانون برنامه سوم و چهارم توسعه کشور، شورای برنامه

ها و منابع استاني را برمبنای تشخيص و اولویت نيازهای مناطق خود به فعاليتتوانند مي

ر ها دها گذاشته شده تخصيص دهند. استقالل استانآن ۀاموری که براساس قانون بر عهد

ای در فرایند تمرکززدایي مالي و اداری بسيار مهم های اجرایي، عمراني و توسعهانجام قعاليت

در ایران در شکل مبتدی و ناقص اجرا شده و به هر ميزان از برنامه  است، که از این حيث

کنيم، اختيارات مالي، خودمدیریتي و اجرایي اول توسعه به سمت برنامه ششم حرکت مي

 یابد.داری کاهش و مداخله دولت افزایش ميسرعت و به شکل معنيها بهاستان

 ،يـناعمر یاـهتـفعالي ماـنجدر اها رم توسعه استقالل استانبرنامه چها نيپایای هادر سال

ب ای، جلریزی منطقهگذاری توسعه و برنامه، سياستنياعمرهای و اولویتها زخيص نياـتش

گذاری در استان و ایجاد های سرمایههای داخلي و خارجي، شناسایي و تعيين فرصتسرمایه

قانون برنامه  11و  14 ۀي محلي بسيار افزایش یافته بود. در مادزایوکار و اشتغالفضای کسب

و  مدتمدت، ميانهای کوتاهبرنامه ۀسوم توسعه تنفيذ شده در برنامه چهارم توسعه، تهي

ها گذاشته شده است. با همين دیدگاه ریزی و توسعه استانشورای برنامه ۀبلندمدت بر عهد

قانون برنامه  19 ۀماد ۀنامنهای عمراني استاني در آیيوظایف استاني و عمليات اصلي فعاليت

هایي توسط نهادهای تمرکزگرای دولتي در اما کماکان فعاليت ؛چهارم توسعه مشخص شد

ریزی و توسعه مناطق صورت گرفت که ماهيت آن عمليات استاني است و شورای برنامه

گذاری و تدارک آن خدمات به نحو احسن خصوص سياست توانند درها مياستان

درحاليکه نهادهای تمرکزگرا در واگذاری آن اختيارات به نهادهای استاني  کنند،گيری تصميم

دهند که الزم است این عمليات شناسایي و در قالب وظایف جدید از خود مقاومت نشان مي

 استاني به شورا واگذار شود. 

وجود  و استای در کشور ميان چند استان مشترک سعههای عمراني و توبعضي از فعاليت

رسد. های بين استاني ضروری به نظر ميریزی و نظارت بر فعاليتنهادی برای مدیریت، برنامه

ای ميان سطح ملي و استان الزم است. با توجه به گيری بين منطقهایجاد یک سطح تصميم

های اداری کشور و لزوم پایبندی به محدودهبندی دیدگاهي علمي و کارشناسانه در منطقه نبود
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های بين استاني همواره آشکار بوده است. با ایجاد چنين و سياسي کنوني، لزوم هماهنگي

 یزیرای از وظایف عمراني را تعریف و در نظام برنامهتوان الیهگيری، ميسطحي از تصميم

قانون برنامه  11 ۀارک دید. مادای برای آن تدکار ویژهریزی کشور جایگاه و سازوو بودجه

ن ای بيمنظور هماهنگي در امور عمراني و توسعهچهارم توسعه دولت را مکلف کرده است به

ننده کبندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمين، ایجاد نهادهای هماهنگاستاني نسبت به منطقه

 قانوني جامعه عملۀ دکه در عمل چنين ما کندها در سطح فراستاني اقدام و تعيين وظایف آن

 (. 905: 1995به خود نپوشانيد )زیاری، 

مجلس شورای اسالمي تعيين وظایف  ،قانون برنامه چهارم توسعه 19 ۀبراساس ماد

 ۀدولت گذاشته است و دولت در چارچوب این ماد ۀعمراني و توسعه استاني را بر عهد

اند ردهها سعي کدولت ،طي دو برنامه کند. هرچندنامه وظایف استاني را تعيين ميقانوني، آیين

ای ولي چون عمليات عمراني و توسعه ،کنند ها محولاستانبه توجهي را  درخوروظایف 

ها شود، این اختيار برای دولتها تعيين ميریزی و توسعه استان توسط دولتشورای برنامه

تجدید نظر کرده و  ،تانيای به نهادهای اسوجود دارد که در واگذاری امور عمراني و توسعه

ون ای استاني در قالب یک قانبنابراین الزم است وظایف عمراني و توسعه؛ آن را تعدیل کنند

 مشخص دائمي در مجلس شورای اسالمي به تصویب برسد. 

های ها با اصالح تشکيالت و افزایش توانمندیواگذاری بخشي از وظایف ملي به استان

تواند بدون ایجاد اصوالً فرایند تمرکززدایي نمي. نبوده استهای استاني همراه دستگاه

هر استان با  ،استاني ـ صورت گيرد. با طراحي نظام درآمد هاهای الزم در استانظرفيت

تا براساس ضریب  استریزی و تالش مضاعف در صدد وصول درآمد مصوب خود برنامه

اما  ؛دست آوردهمين مخارج خود را بأتبرداشت از درآمد استاني، ميزان منبع دریافتي برای 

رآمدهای استاني و کوشش مالياتي افزایش د باوجودسفانه در طي برنامه چهارم توسعه، أمت

این  گرفت کهها قرار ميمنابع کمتری در اختيار استان ،ها، با کاهش تخصيص اعتباراتنآ

ت از این ضرایب برداشکند و ه نظام انگيزشي برای وصول درآمد بيشتر را خنثي ميئلمس

ر برنامه پنجم د ،توانست نظام انگيزشي مناسبي برای نهادهای استاني باشددرآمد استاني که مي



 810 - 851 ،اول، شمارۀچهارم ۀ، دور8044، المللمطالعات اقتصاد سياسي بين   810

 

: 1913 ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور،توسعه نيز عملياتي نگردید )معاونت برنامه

0 .) 

یط ابه شرآن  ساس نبودنحو مالياتي ی اهـهـپایدن وـبو غيرمحلي بودن ک رـغيرمتح

 دـمدرآبرت اـمالي های اقتصاد ملي متمرکز در ایران است.یکي از چالشلي مدی قتصان اکال

 دليلها بهشرکت؛ اما بایست محلي باشدهای سياسي متمرکز ميدر ایران مانند بسياری از نظام

د. يين شوملي تع صورتد بهبایمي ،ی دارندمدی درآبرانابردی و قتصان اکالت که بر ثبا آثاری

قانون، انواع درآمدهای استاني را مشخص  30و  19در طي برنامه سوم و چهارم توسعه مواد 

غي از های ابالکرده است و ستاد درآمد تجهيز منابع استاني براساس قوانين و دستورالعمل

های مستقيم مصوب مجلس شورای اسالمي( به سازمان امور مالياتي کشور )قانون ماليات

پردازد و پس از تعيين ميزان درآمدهای های جدید مييزان و معرفي انواع مالياتتعيين م

استاني، هرسال جهت درج در الحيه قانون بودجه، به سازمان برنامه و بودجه کشور پيشنهاد 

 کنند.مي

در ایران نهادهای استاني فقط در معرفي درآمدهای  این است که آنچه مشخص است

رآمد استاني براساس قوانين باالدستي نقش اساسي ایفا مي کنند و جدید و تعيين ميزان د

برنامه  شود. البته براساس قانونمالياتي توسط مجلس شورای اسالمي تعيين مي ميزانهرگونه 

 صورت سرجمع وهها درآمد هر استان بپنجم توسعه کشور، برای افزایش اختيارات استان

شود و هر استان متعهد است براساس ظرفيت مالياتي کلي در قوانين بودجه ساالنه ذکر مي 

خود، سرجمع درآمد استاني را وصول کند. یکي از منابع درآمدی جدی در کشور وجود منابع 

های غرب و جنوب غربي کشور است که درآمد حاصل و ذخایر عظيم نفتي در بيشتر استان

صورت هور در آن مناطق بدستي بخش نفت و گاز کشاز فعاليت صنایع باالدستي و پایين

يطي و رفاهي برای مردم مناطق محشود و عمده مشکالت زیستدرآمد ملي لحاظ مي

 آورد. خيز کشور به ارمغان مينفت

خيز مثل ایالم، کهگيلویه و بویراحمد، کرمانشاه و لرستان های نفتسفانه بعضي استانأمت

 شود و بامين ميأهای ملي تالت و کمکها از طریق انتقادرصد مخارج استاني آن 54بيش از 
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یافته کشور محسوب های کمتر توسعهاین مناطق جز استان ،وجود درآمد عظيم نفت و گاز

ای به دولت مجلس شورای اسالمي با تصویب ماده واحده 1935شوند. هرچند در سال مي

درآمد حاصل از  ساله تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، دو درصد ازاجازه داد تا همه

های خشها و بخيز و گازخيز و شهرستانهای نفتصادرات نفت خام و گاز طبيعي را به استان

های اما کماکان درآمدهای استان ؛های عمراني اختصاص دهداجرای برنامه برایمحروم کشور 

خيز به جز استان بوشهر، فارس، هرمزگان، خراسان رضوی، خوزستان و قم توانایي نفت

با شروع کار صندوق توسعه ملي، به امر سرمایه الزم است پوشش مخارج استاني را ندارند که 

 (. 1935 ای شود )قانون بودجه،ها توجه ویژهگذاری و توسعه در این استان

مابه  ،براساس قانون اگر ميزان عملکرد درآمد وصولي هر استان بيشتر از مصوب آن باشد

بایست در اختيار استان قرار گيرد تا در امور عمراني و درآمد مي عنوان مازادالتفاوت آن به

اما عملکرد توزیع مازاد درآمد  ؛قانون برنامه پنجم توسعه( 000جاری هزینه شود )بند س ماده 

ده نسبت به شبينيبر پایين بودن سقف اعتبار ردیف پيشعالوه که دهدها نشان ميبين استان

نظر از اینکه مازاد درآمد داشته یا نه، های کشور صرفاستان ۀجه، کليرقم مازاد در قوانين بود

اند، اجحاف شد هایي که مازاد درآمد داشتهاند و به این ترتيب به استانمند شدهاز آن بهره

(. بنابراین الزم است با پایبندی مقامات 1931 ریزی و نظارت راهبردی،است )معاونت برنامه

 هایسازوکار گسترش و تقویت جهت در استاني هزینه –نظام درآمد تمرکزگرا به اصول و 

ته های اساسي برداشای استاني از طریق درآمدهای استاني گامههزینه تأمين برای تشویقي

 (. 059: 1995 فرد،شود )غفاری

منظور ایجاد اصالحات ساختاری و قانون برنامه به دو ۀآغاز برنامه سوم برای تحقق ماد

ی فراهم اریزی و توسعه منطقهدولت فرصتي برای تشکيل نظام غيرمتمرکز برنامه نهادی در

ای زمينه برای حضور و مشارکت منطقه با تکيه بر بر مدیریت منابع مالي منطقهکه عالوه کرد

ورت صریزی اندکي تقویت و بهها و استعدادهای دروني منطقه در امور توسعه و برنامهتوانش

ک اعتبارات تمل کردنتمرکززدایي در زمينه وظایف عمراني دولت، وابسته ناقص اجرا شد. 

 هایدارایي سرمایه استاني هر استان و درآمد آن استان و واگذاری اختيار تعيين اولویت
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زی ریرویکرد مهم در نظام برنامه سههای مختلف به نهادهای استاني گذاری در بخشسرمایه

روند که در قانون برنامه سوم توسعه در قالب مواد قانوني ریزی کشور به شمار ميو بودجه

عنوان نظام درآمد هزینه استان تجلي یافت و با تغييراتي در برنامه چهارم ادامه  با هشتمفصل 

  .همراه نداشتعد مالي و مدیریتي بهها از بُورد موفقي برای استانااما دست ؛یافت

قانون برنامه پنجم و ششم بدین سان تدوین سياست تمرکززدایي اقتصادی و اداری در 

 :شده است

 ـها، نظام درآمد ه و عمران استانتوسعبرای منظور تمرکززدایي و افزایش اختيارات به

 :گرددهزینه استاني به شرح زیر ساماندهي مي

استاني شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، ۀ ساالن ۀبودج (الف 

ای و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از های مالي و سرمایهی دارایيواگذار

صورت سرجمع در قوانين ای و مالي هرکدام بههای سرمایهای و تملک دارایياعتبارات هزینه

 رجمعس توزیع و ایهزینه اعتبارات «برنامه–دستگاه »گردد. توزیع بودجه سنواتي درج مي

 ستانا توسعۀ و ریزیبرنامه شورای برعهدۀ ها،شهرستان ایسرمایه هایدارایي تملک اعتبارات

هد که در دو برنامه پنجم و ششم اعتبارات ملي این پژوهش نشان مي هاییافته. است

ها کمتر از تاناس ۀساالن ۀها در بودجشده در استانبينيها و اعتبارات پيشتخصيصي به استان

 انجام و اتمام برایهای کشور با کمبود شدید بودجه تمامي استاندرصد محقق شده و  54

های عمراني طرحبخشي از  1999ند در سال اههای عمراني مواجه گردیده و ناچار شدفعاليت

  د.صورت ناتمام به بخش خصوصي واگذار کننها را بهکشور در استان

يرند گچند شهرستان قرار مي هایي که ماهيت استاني داشته و یا درطرحاعتبار : تبصره

 .گرددصورت مجزا تعيين ميطورمستقيم و توسط شورا بهبه

ت استان و معاون ۀریزی و توسعاستان که تعهدات شورای برنامه ۀساالن ۀسند بودج( ب

ردد. گدر قالب قراردادی تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله مي کند،را مشخص مي

 .شودو دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهيه و ابالغ ميقالب قرارداد مذکور 

کل امور  ۀداری کل و زیرنظر اداروابسته به خزانه استان معين خزانه استان، هر ( درج
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کل موظف است برای هر یک از داری شود. خزانهاقتصادی و دارایي استان تشکيل مي

 ندکدر مرکز استان افتتاح « اری کلدحساب خزانه»ا نام یک حساب ب ،های معين استانخزانه

ی او در ابتدای هر سال نيز ميزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه

حساب »ماه به محاسبه و حداکثر تا بيستم فروردین ،ای آن استانهای سرمایهو تملک دارایي

 .کندواریز « داری کلخزانه

 درآمدها، قتحق وضعيت لحاظ با استان اختيار در استاني اعتبارات تخصيص منظور( بهد

تان تخصيص اعتبارات اس ۀعمومي دولت، کميت ۀاظر بر بودجن کلي هایمشيخط و هاسياست

ریزی استان و رئيس سازمان امور اقتصادی و يت استاندار و عضویت معاون برنامهمسئولبا 

 .شوددارایي استان تشکيل مي

ای ملي های سرمایههای تملک دارایيها و طرحواگذاری و اجرای فعاليتبه تناسب ( ه

ش بخ ،ای مذکور در طول سالبر اعتبارات تملک دارایي سرمایهبه استاني، معاونت عالوه

ا منتقل ههای اجرایي ملي با تشخيص معاونت به استانای دستگاهمربوط از اعتبارات هزینه

  .(1939وسعه، )قانون برنامه پنجم ت دشومي

 

 ششم توسعه ۀبرنام

تر از رونقبيرمق و رکززدایي مالي و اداری ناقص و بيششم توسعه نيز سياست تم ۀدر برنام

مکلف  دولت»ششم آمده است:  ۀهای پيشين تدوین و تداوم یافته است. در قانون برنامبرنامه

د تمرکززدایي و اثربخشي عملياتي کردن رویکر برایاست از سال اول اجرای قانون برنامه 

 بخشي، توازن و آمایش سرزمينيسازی، تعادلزمينه برایها و مدیریت اجرائي در مراکز استان

زی ریای کشور را به شورای برنامه( از اعتبارات تملک دارایي سرمایه94توزیع سي درصد )%

   .ها اختصاص دهداستان

ای هاز اعتبارات طرح ،هابر سهم استانتوزیع اعتبارات موضوع این ماده عالوه :تبصره

باال مربوط  سطرهای(. آنچه در 1991ششم توسعه،  ۀ)قانون برنام استاستاني  ـ ملي و ملي

د، اقدامات مهمي است که شوسوم تا ششم مالحظه مي ۀهای توسعبه تمرکززدایي در برنامه

اما در عمل دولت  ؛بخشدهای عدم تمرکز در ایران را سرعت تواند سياست و برنامهمي
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ها و تکرار آن، در عمل ایران هيچگاه جز تدوین سياست تمرکززدایي در برنامهی تمرکزگرا

 ردهکصورت ناقص هم انجام نداده و فقط به نوشتن قناعت ها حتي بهاستانها را این برنامهدر 

سياسي  اش در قلمروو سلطه آیدوارد مستقلش جانبه و است، تا مبادا آسيبي بر اختيارات همه

 .گردد دچار خلل ایران

توان در عوامل ر را ميکشودی عدم تمرکز درقتصامدی سياسي و اآو ناکارضعف ط نقا

 :زیر خالصه کرد

تمرکزگرایي و متمرکز است و سياسي بسيط  نظامی اراد افيای سياسيجغرظ لحاز اایران  .1

 .استری ي چنين ساختااتذیژگي ، وهاستنابسامانيز اری بسيا ۀیشد رکه خو

ا رفرایند تمرکزگرایي ، متکي به منابع طبيعيی و اپایهر تکساختادی، اقتصاظ لحاز ا. 0

ا رلتي دوتمرکزگرایي( ی و اپایهر )تکمذکو نۀگادوفرایند ، به این ترتيب ؛است کردهحمایت 

و به پایين  باالز سياسي ادی ـ اقتصار ساختای ارا، دبر فربهيافزونکند که توليد ميزبا

 .استمد آه و ناکارپيچيدده و گسترر کراسي بسياروبو

ا توسعه مي د رخو، نفتيی مدهادرآ انبساط یطشرادر  کهاست ی اگونههبلت دو تماهي .9

ش تالد خوی اجزات حيای به هر قيمتي براو قوا م مد با تماض درآانقبا شرایط و دربخشد 

ر در اموح هرگونه اصال، یابدمين جریان آن شریا درنفتي نيز مانند خوني ی مدهادرآميکند. 

 .(51: 1991و قنبری، ی )جعفر استملي بلند م عزم مستلزده و گي ميسر نبودسایند بهآاین فر

های دولت اقتصادی دولت در رأس برنامه -زدایي و تمرکززدایي اداریهنوز تراکم . 0

تمرکززدایي اداری و اقتصادی از دولت به مردم و بخش خصوصي  .آینده قرار نگرفته است

 .شودها مياستان ۀزایي و هم باعث تسریع در فرایند توسعهم باعث اشتغال

ت دول .گر تغيير روش دادنظارت کوچک وگر به دولت و مداخله فربهباید از دولت  . 5

ی هاها و کارویژهها، فعاليتتمام حوزهگذاری و ارائه راهبرد در يت هدفمسئولدر ایران باید 

حيطي مهای اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي، زیستدر فعاليتاینکه بر عهده بگيرد تا  را خود

 داشته باشد. گسترده ۀو... مداخل

درصد  هداقتصاد دولتي تمرکزگرا و بعضاً انحصارگرای ما فقط توانسته است حدود  .1
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 باید مردم و بخش را ماندهدرصد ظرفيت باقي نودد، ظرفيت اقتصادی کشور را فعال کن

 .(1991)عظيمي،  کنندها و نواحي فعال غيردولتي در استان

یتي و... محيطي، مدیرگيری در ابعاد اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي، زیستتصميم ۀشيو . 1

 دعها تاکنون بدون مشارکت مردم و بخش خصوصي بوده است. الزم است سه بُدر استان

ها توسط مردم و دولت، مردم و بخش خصوصي متولي انواع تصميمات و اجرای فعاليت

 .(099: 1991بخش خصوصي باشند )زیاری، 

ناگفته پيداست که دولت تمرکزگرای ایران طي هفتاد سال اخير پيش و پس از انقالب 

کند.  يصورت موفق عملياتاسالمي نتوانسته است سياست تمرکزگرای مالي و اداری را به

ذاری مردان به واگدولت گيعالقبيگستردگي دولت و نهادهای فراگير آن در سراسر کشور و 

فراروی سياست عدم تمرکزگرایي  تبخشي از مشکال ،اختيارات خود به نهادهای غيردولتي

ه مدیریت سياسي فضا در ایران ن ۀبهترین شيو»پور معتقد است: ایران بوده است. کریمي

ایران مانند  برای روشبلکه بهترین  ،بسيط و متمرکز کنوني ۀل است و نه شيوفدراليسم کام

معنا که هرچند سالي اختيارات دولت مرکزی به بدین  است. تفویض اختيار راهبردژاپن، 

 ای مشروط و قابل برگرداندن، دادهها( به گونهشده )استاننواحي مختلف و تقسيم و تعيين

ات آن اختيار، وگرنه یابدشود و در صورت عدول نکردن باز هم این تفویض اختيار ادامه مي

  (Karimipour,2020:2).  «شودپس گرفته 

 

 گیرینتیجه

، توليد درآمد و های محلي مدلي کارآمد برای مدیریت سياسي فضاهای محليدولت هامروز

 ۀمردان کارکردگرا، پژوهشگران حوزهای ملي، دولتمورد توجه و اقبال دولتزایي غالاشت

درال و های فقرار گرفته است. دولتمرتبط با موضوع حکمراني المللي دولت و نهادهای بين

ایط های محلي در شراند که دولتتمرکزگرای توليدی به این اصل اساسي دست یافتهشبه

تر وفقمراتب مها بهاری اختيارات مدیریتي، توليد درآمد و ثروت به آنکنوني در صورت واگذ

را با های تمرکزگمدتری نسبت به دولتآو از توانایي خودمدیریتي اداری و مالي بهتر و کار
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ای هواگذاری اختيارات در نظام ،اقتصاد دولتي برخوردارند. شاهد مثال این اصل

 ،یاپژوهش به آن پرداخته شد. در دو جدول مقایسه تمرکزگرای ژاپني است که در اینشبه

های ایران چندین برابر استان کمدست ژاپن و آلمانهای کوچک و بزرگ هرکدام از استان

ع دارا بودن مناباوجود های ایران بتوانایي توليد درآمد و ثروت را داشتند، حال آنکه استان

توانایي چنداني در توليد درآمد محلي  ،یگرهای دمعدني، سرزميني و انساني و انواع ظرفيت

خطری  تواند در بلندمدتای است که مينداشتند و لشکر بيکاران در هر استان ظرفيت بالقوه

 جدی برای نظام سياسي ایران بيافریند. 

ه درحال های مشابتر از نظامظرفيتتر و کمتواننظام تمرکزگرای توزیعي ایران هر ساله کم

ها و زندگي مردم است. های اقتصادی در استانوزگار و چيره شدن چالشسپری کردن ر

های موفق فدرال مانند آلمان های محلي مستقر در نظامتوان برای دولتهمان ویژگي را مي

 09تا  14توانایي توليد درآمد به ميزان  کمدستآلمان  ایالتکه شانزده ایگونهبهکرد؛ مشاهده 

ن را دارا هستند. بخشي از این ظرفيت و توانمندی ناشي از واگذاری های ایرابرابر استان

ها و درگير شدن این واحدها برای توليد ثروت و درآمد و مدیریت اختيارات کافي به این استان

محلي از منظر قانون اساسي و قوانين داخلي و حمایت سياسي دولت فدرال این کشور از 

دليل وجود نظام تمرکزگرای بسيط و عدم اجازه ی ایران بههااما استان ؛های محلي استدولت

ها نسبت به دو مدل ذکرشده کامل به توليد درآمد و ثروت و هزینه کردن آن در درون استان

از منظر توليد درآمد و مدیریت اجرایي مطلوب محلي برای کاهش  پایينيدارای توانایي 

واگذاری صنایع دولتي به  ۀمردان ایران اجازاینکه دولتباوجود های استاني است. چالش

اما گشایش  ؛قانون اساسي درج شده، داده است 00و  09بخش خصوصي که در اصول 

الیل رسد یکي از دها صورت نگرفته است. به نظر ميدر توليد ثروت در استانچشمگيری 

های حد نهادشفافيت قانون و تسلط بيش از  نبود ،های محلي در ایرانعدم موفقيت دولت

های محلي مستقر در آنجا و عدم به رسميت شناختن این نهاد دولتشبهها بر دولتي در استان

 توانا از طریق قوانين و دولت است. 

رفت از شرایط موجود ضرورت دارد دولت الیحه افزایش اختيارات اقتصادی برای برون
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بر آن دولت در قانون . عالوههای محلي به مجلس شورای اسالمي ارائه دهدو اداری دولت

تيارات ها و افزایش اخهای محلي در استانطور شفاف نسبت به تقویت دولتساالنه به ۀبودج

. از ندکمد و توليد ثروت و هزینه کرد بيشتر درآمدهای استاني اقدام آها برای مدیریت کارآن

اختيارات اجرایي و خود  ۀدر قوانين موضوعباید عد حقوقي نيز مجلس شورای اسالمي بُ

فویض کند ها تهای محلي مستقر در استانمدیریتي و اجازه توليد ثروت بيشتری را به دولت

تا از این طریق نهادهای محلي از اختيارات و تحرک اقتصادی و مدیریتي بيشتری برخوردار 

ت ها در صورهای اقتصادی، علمي و اجرایي موجود در استانگردند. با توجه به ظرفيت

ها را درگير توليد ثروت و درآمد کرد و سرعت استانتوان بهها ميآنبه واگذاری اختيارات 

 هارا به آن ها مانند اشتغال، بيکاری  و تورمهای موجود در استانبسياری از چالشمدیریت 

 ؛ها این مشکالت را مدیریت و مرتفع ساختمد استانآو با توجه به منابع و درکرد واگذار 

ها و مستقيم اشتغال ایالت مسئولکه دولت فدرال آلمان و دولت مرکزی ژاپن چنانهم

 عد تأمين بخشي از منابعهای محلي از بُاما در صورت نياز با دولت؛ های خود نيستنداستان

کنند. در ایران نيز در صورت تهيه قوانين مورد نياز ها همکاری مياجرای برنامه برایمالي 

توليد ثروت محلي این  ۀجهت افزایش اختيارات مدیریت محلي و اجازهای محلي دولت

 .سان مدیریت کردتوان بدینموضوع مهم ملي را مي
  

 سپاسگزاری
قتصاد ات انشریه وزین مطالع محترمدانند از سردبير بدینوسيله نگارندگان برخود الزم مي

 رضحا مقاله متنه مطالعو داوران محترم به خاطر  اينفرهاد دانش قایالملل جناب آسياسي بين

 ي ایشان سپاسگزاری نمایند.علمو سازنده  و ارائه نظرهای

 

 منابع
 .: مروارید، تهرانسياسي دانشنامه. (1939آشوری، داریوش )

مجله . مطالعه موانع توسعه اقتصادی جمهوری اسالمي ایران .(1991جعفری، انوش و قنبری، حميده ) 
 .51-50، صفحه 01، دوره دوم، شماره پژوهش ملل الملليبين 

 .، مشهد: پاپليسياست و فضا .(1939نيا، محمدرضا و دیگران )حافظ
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 .سمت: ، تهرانهای جدید در جغرافيای سياسيافق .(1990نيا، محمدرضا و کاویاني، مراد )حافظ

 .کز نشر دانشگاهي: مر، تهران: آشنایي با علم سياستدولت .(1910رني، آستين ) 

 .، تهران: نيآشنایي با اقتصاد ایران .(1935زاقي، ابراهيم )ر

 .تهران: دانشگاه تهران نگاهي نو به توسعه ایران، .(1999زارعي، بهادر )

رافيای فصلنامه مجله جغگرایي ایراني از منظر جغرافيای سياسي و ژئوپليتيک، واقع .(1991زارعي، بهادر )
  .54، شماره انساني

 .تهران دانشگاه: ، تهرانکيد بر اسالم و ایرانأبنيادهای نظری جغرافيای سياسي با ت .(1991زارعي، بهادر )

، تهران: دانشگاه کيد بر ایرانأای با تمنطقه ۀمدیریت توسع، .(1991و محمدی عليرضا ) الهکرامتزیاری، 

 .تهران

، تهران: مرکز ي ایران )پارادایم ائتالف(خارجي جمهوری اسالم سياست(. 1931القلم، محمود )سریع

 .تحقيقات استراتژیک

 .، تهران: مرکز تحقيقات استراتژیکایران و جهاني شدن(. 1930القلم، محمود )سریع

 .، تهران: نيبنيادهای سياست .(1999عالم، عبدالرحمان )

 .تهران: ني اقتصاد ایران امروز،(. 1991عظيمي، حسين )

  .، تهران: قومسنيافتگي اقتصاد ایرانمدارهای توسعه (.1930عظيمي، حسين )

های نامهها طي برتحليل نهادی از فرایند واگذاری اختيارات مالي به استان .(1995فرد، محمد )غفاری

 .51، شماره مجله راهبرد توسعه .عمران و توسعه در ایران

تمرکززدایي مالي بر رشد اقتصادی مناطق ثير أت .(1999فرد، محمد و صادقي شاهداني، مهدی )غفاری

سال  ،دیهای اقتصاها و سياستفصلنامه پژوهش .مختلف ایران )یک رهيافت اقتصادسنجي فضایي(

 .11شماره  ،بيست و دوم

مجله  .رفت از آنهای بروناقتصاد رانتي در ایران و راه .(1939اهلل و احمدیان، مرتضي )يفنژاد، سفضلي
  .10و 11های های اقتصادی، شمارهمه بررسي مسائل و سياستماهنا ـ اقتصادی

 .بيراميرک :، تهرانتوزیع فضایي قدرت سياسي در ایران راهبرددولت محلي یا  .(1931قاليباف، محمدباقر )

 (.1913) قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران

 .ریزی(، تهران: سازمان مدیریت و برنامه1991انون بودجه )ق 

 .ریزی(، تهران: سازمان مدیریت و برنامه1991) دجهانون بوق

 .های مجلس شورای اسالمي ایران(، تهران: مرکز پژوهش1919، )نامه سوم توسعهرقانون ب



 811   (بهادر زارعي و عطيه کریمي)    رانیبا ا سهیآلمان و ژاپن در مقا يمحل یهاثروت دولت ديبر تول يليتحل

 

 .های مجلس شورای اسالمي ایرانتهران: مرکز پژوهش .(1939) قانون برنامه چهارم توسعه

 .های مجلس شورای اسالمي ایرانتهران: مرکز پژوهش .(1939) اسفند توسعه پنجم سالهانون برنامه پنج ق

 .های مجلس شورای اسالمي ایرانتهران: مرکز پژوهش .(1991) انون برنامه پنج ساله توسعه ششمق

 .مصوب مجلس شورای اسالمي .(1995) های مستقيمانون مالياتق

 .، تهران: نيمدتایران جامعه کوتاه .(1995اتوزیان، محمدعلي همایون )ک

 .، تهران: نياقتصاد سياسي ایران .(1935کاتوزیان، محمدعلي همایون )

 .سمت تهران: ،جغرافيای سياسي و سياست جغرافيایي .(1991ده، پيروز )مجتهدزا

هشنامه پژو .المللي ایرانهای بينگذاری اقتصاد سياسي نفت و تحریمسياست .(1990نژاد، عباس )مصلي
 .9، سال دهم، شماره علوم سياسي

 .، تهران: قومسشناسي توسعه اقتصادی در ایرانآسيب .(1930نژاد، عباس )مصلي

 تهران: سمت .هاهای محلي در مدیریت شوراها و شهرداریاداره امور دولت .(1991مقيمي، محمد )

 .ي نيروهای مسلح، تهران: سازمان جغرافيایمفاهيم بنيادین در جغرافيای سياسي .(1931ميرحيدر، دره )

 .، تهران: دنيای اقتصادروداقتصاد ایران به کدام سو مي .(1990يلي، مسعود )ن 

فصلنامه مطالعات  .بررسي تطبيقي ارکان و الزامات دولت محلي در ایران و ژاپن .(1991همتي، مجتبي )
 . 3، دوره حقوق تطبيقي
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