
ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی

سال سیزدهم / مرداد 1395 / شماره 47
محور اصلی این شماره: تمركززدايي

محور فرعی این شماره: تعامل دستگاه هاي اجرايي 
و مديريت روستا

تصویر جلد:
منابع مالی و انسانی به جای تمركز در مركز، طی سیاست های 
عدالت گستــرانه و متناســب با اقتــضائات، ظرفیت ها و 

توانمندی ها بین انسان ها توزيع می شوند.

صاحب امتیاز: سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور
مدیرمسئول: هوشنگ خندان دل

زیر نظر: مهران شیراوند
سردبیر: سعیدرضا جندقیان بیدگلي

ناظر علمی این شماره: محمدصادق صادقی پور
شورای سیاستگذاری: مجید عبدالهي، اسمعیل زيارتي 
نصرآبادي، اشكان جعفر كريمي، آرش سرايي، محمد طوالبي

دبیر تحریریه: زينب بیات
دبیر سرویس اندیشه: محمدصادق صادقی پور

دبیر سرویس خبر: كوروش میرسعیدی
تحریریه: الوين رمضانی، عباس جاللی، حديثه گرشاسبی، 

سیدعارف موسوی
تدوین: حسن شانجانی

ناشر: انتشارات مركز مطالعات برنامه ريزی شهری و روستايی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور

نشانی: تهران، بلوار كشاورز، ابتدای خیابان نادری، پالک 
17، مركز مطالعات برنامه ريزی شهری و روستايی    

کد پستی: 1416633661 
تلفن:  4-63902050    نمابر: 88976657

صفحه آرایی: حامد يعقوبی، عصر پايش و پويش
طراح جلد: حسن شانجاني

• ماهنامه »دهیاری ها« آماده انعكاس ديدگاه ها، نظرات 
و مقاالت صاحب نظران، مسئوالن و دهیاران عزيز است.

• ماهنامه »دهیاری ها« در كوتاه كردن و ويرايش مقاالت 
آزاد است.

• مقاالت منتشر شده ديدگاه نويسندگان است.

47

به قلم مدیرمسئول
سخن سردبیر

معرفی معاون جدید معاونت امور دهیاری ها
اهل نظر: تمركززدايي و مديريت محلي، نیاز امروز و پشتوانه اساسي توسعه پايدار ملي

اهل قلم: دهیاري ها، مديريت محلي و سیاست هاي كلي نظام
              مروري بر آثار برنامه هاي توسعه منطقه اي در تمركززدايي

گفت و گو: گفتگو با دكتر پیروز حناچي، معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي
یک تجربه: تجربه دهیاري روستاي خیرآباد، استان سمنان

نقش مديريت محلي در توسعه سكونتگاه هاي روستايي كشور، مطالعه  آموزش: 
موردي: دهیاري هاي بخش مركزي شهرستان كوهدشت

             جايگاه مديريت محلی ايران در تحقق حكمروايی خوب روستايی
آشنایي با قوانین: جايگاه قانوني دهیاران، به عنوان مديران ارشد روستا

گزارش آماري: گستردگي و پوشش خدماتي نهاد دهیاري
معرفی روستا: آسیابسر؛ روستايي تاريخي و زيبا با جاذبه هاي توسعه گردشگري

پرونده ویژه: اليحه دهیاري ها؛ گامي نو براي انتظام و انتساق قوانین دهیاري
با تعاونی ها: ضوابط واگذاري پروژه ها و اجاره ماشین آالت دهیاري ها به شركت هاي 

تعاوني دهیاري
گزارش تصویری: مراسم گرامیداشت روز دهیاري در استان ها

تجربه جهانی: بررسي تجارب كشور اندونزي در توسعه روستايي
اخبار

معرفی سایت
نمایه نشر

2
3
4

12
20
32
41
44

49
56
61
64
66
71

74
77
80
86
 93
94



شماره 47ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی 2

واقع  در  است.  محلي  مقامات  و  واحدها  به  اختیارات  بیشتر  هرچه  انتقال  معناي  به  تمركززدايي 
تمركززدايي،  راهبردي براي مردم ساالر شدن نظام سیاسي و حركت شتاب داري در جهت توسعه 
پايدار است. بر خالف حالت تمركز كه قدرت و تصمیم گیري در مركز يا در سطح مسؤوالن رده باال متمركز 
است، تمركززدايي، اين امكان را مي دهد تا سطوح پايین به مشكالتي كه مستقیمًا با آن سروكار دارند، توجه 
كنند. در تمركززدايي تالش مي شود كه از تمركز و تجمع قدرت در دست يك حاكم مركزي جلوگیري 
شود و به جاي آن، قدرت به مقامات محلي، كه مستقیمًا توسط مردم انتخاب مي شوند داده شود. بنابراين 
تمركززدايي، نظام سیاسي را مردم ساالرتر مي كند. بدين ترتیب كه اقدامات دولتي در جهت خواسته هاي 
مردم انجام مي گیرند. اين فرايند به دلیل تسريع در امر تصمیم گیري، اجراي برنامه هاي دولتي را نیز تسريع 
مي كند و باعث سرعت بخشیدن به ارايه خدمات به مردم شده و در نهايت مي توان گفت كه، تمركززدايي، 

توسعه را تسهیل مي كند. 
تمركززدايي از زماني آغاز شد كه حوزه فعالیت بخش عمومي به طور عام گسترش يافت و منجر به ايجاد 
مشكالتي در انجام وظايف دولت ها شد. به عبارتي دولت ها مشاهده كردند كه نمي توانند وظايف خود را به 
نحو مطلوب انجام دهند و حتمًا بايد قسمتي از اختیار آن ها به بخش عمومي منتقل شود. اين امر جرقه اي 

بود در شروع سیاست تمركززدايي.   
در كشورهاي مختلف، تمركززدايي اشكال متفاوتي دارد. در برخي كشورها نظام فدرال، در برخي ديگر 
منطقه بندي و در برخي ديگر نیز واگذاري اختیارات به واحدهاي پايین دست است. در ايران انتخابي شدن 
افزودن بر اختیارات استانداري ها، فرمانداري ها و  شهرداران و دهیاران، تشكیل شوراهاي شهر و روستا، 
بخشداري ها، مي تواند حركتي در جهت كاستن از بار تمركز و آفت هاي آن باشد. با توجه به اينكه يكي 
از رويكردهاي توسعه روستايي، برنامه ريزي از پايین به باال است، مشاركت مردم محلي و دخالت آنان در 
فرايند برنامه ريزي، محور توسعه محسوب مي شود و يك راهبرد مؤثر براي دستیابي به توسعه اي همه جانبه 
و پايدار در روستاهاست. نیل به اين مقصود، مستلزم شكل گیري نهادهاي سازمان دهي شده غیردولتي است 
كه بر اساس نیاز و توانايي گروه هاي مختلف ساكن در روستا، در موضوعات متنوع و ضروري محیط بومي 

و محلي و به منظور اجراي برنامه هاي توسعه اي روستا ايجاد شوند. 
در سال هاي اخیر نیز شوراهاي اسالمي روستا و دهیاران به عنوان مديريت جديد روستا تعريف شده اند كه 
اين دو نهاد به عنوان نهادهاي مردمي و محلي، مي توانند با سیاست گذاري، مديريت و اجراي برنامه هاي 
مختلف آموزشي، توسعه زيرساخت هاي الزم، كمك به جذب منابع مالي و اموري از اين دست، در توسعه 

روستاها نقشي اساسي ايفا كنند و مصداق بارزي از سیاست تمركززدايي در كشور باشند.

 هوشنگ خندان دل

به قلم مدیرمسئول
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در كشور ما و بعد از پیروزي انقالب شكوهمند اسالمي، همواره اصل تمركززدايي و برنامه ريزي پايین 
به باالو همچنین مشاركت و واگذاري امور مردم به آن ها به عنوان يك رويكرد توسعه روستايي مورد 

توجه و تأكید برنامه ريزان و مسؤوالن بوده است.
در حوزه مديريت روستايي، بخش عمده تمركززدايي، مربوط به انتقال مسؤولیت اداره روستا به واحدهايي 
نهادهايي  زمینه شكل گیري  اين  در  دارند.  نمايندگي  از جانب مردم  و  منتخب مردم هستند  مي شود كه 
دو  اين  مي باشد.  كشور  در  تمركززدايي  از  بارزي  مصداق  دهیاري ها،  و  روستا  اسالمي  شوراهاي  نظیر 
نهاد، به عنوان نهادهايي مردمي در مديريت نوين، مي توانند حلقه اتصال مهمي بین مردم و سازمان هاي 
دولتي باشند. در واقع برنامه ريزي فضايي و منطقه اي در كشور و دوري از رويكردهاي بخشي، مستلزم 
دخالت دادن مردم در برنامه ريزي ها و تصمیم گیري هاي مربوط به سرنوشت خودشان است. اين امر در 
انتخاب  سطوح محلي زماني قابلیت اجرايي پیدا خواهد كرد كه نمايندگاني از خود مردم و توسط مردم 
شوند و بتوانند انگیزه مشاركت در برنامه هاي توسعه روستايي را در ساكنین ايجاد نمايند و از ظرفیت ها و 

پتانسیل هاي موجود در سطح محلي، در راستاي توسعه متوازن و پايدار روستايي، بهره گیرند.
بنابراين با توجه به ضرورت و اهمیت رويكرد تمركززدايي و بهره گیري از مشاركت مردم در سطوح محلي 
و در راستاي توسعه پايدار روستايي، در اين شماره از ماهنامه دهیاري ها، تالش كرديم تا به بحث و واكاوي 
در اين زمینه بپردازيم. در اين شماره سعي شده است تا ضمن تشريح پیشینه مديريت روستايي در ايران، 
با  ارتباط اصل تمركززدايي  بیان  با  ادامه  تبیین شود و در  برنامه ريزي كشور  نظام  جايگاه كنوني آن در 
مديريت روستايي، ضرورت بهره گیري از ظرفیت ها و مشاركت هاي مردمي در روستا مورد واكاوي قرار گیرد. 
همچنین جايگاه مديريت محلي ايران در تحقق حكمروايي خوب روستايي و بررسي نقش مديريت هاي 
محلي در توسعه سكونت گاه هاي روستايي كشور از ديگر مواردي است كه در اين شماره به آن ها پرداخته 
شده است. امید است كه اين شماره از ماهنامه دهیاري ها بتواند اثري هرچند اندک در غني سازي مطالب 
مرتبط با توسعه روستايي داشته و راهنماي مناسبي براي دست اندركاران مديريت روستايي در كشور باشد.

سعیدرضا جندقیان

یــر
ـردب

 سـ
ـن

سـخ
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سـعیدرضا  دكتر  حكمي  طي  كشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  ريیس  خندان دل  هوشنگ 
اين سازمان منصوب كرد. سعیدرضا جندقیان  امور دهیاري هاي  به سمت معاون  را  بیدگلی  جندقیان 
بیدگلي متولد شهرستان آران و بـیدگل و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی تهران در مقطع دكتري و 
در رشته برنامه ريزی روستايی است. وي عالوه بر تدريس در دانشگاه ها و مراكز علمي كشور، مقاالت 
و پژوهش هاي علمي متعددي را در زمینه هايي همچون مسايل زيست محیطی، گردشگری، برنامه ريزی 
خدمات  فضايی  تحلیل  انسانی،  شبكة  مهندسی  نوين،  اجتماعی  نظام های  در  بحران  مديريت  ناحیه ای، 
اقتصادی- اجتماعی و . . . را در كارنامة علمي خود دارد. ايشان پیش از اين مسؤولیت معاونت دانشجويی 

و فرهنگی مؤسسة علمی-كاربردی وزارت كشور را عهده دار بوده است. 
متن حكم انتصاب ايشان به شرح ذيل است:

معرفی

با حكم رییس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور انجام شد؛

انتصابمعاوناموردهياريها
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بسمه تعالي

جناب آاقي سعيدرضا جندقيان بيدگلي

سالم عليكم

                      با استعانت از ازيد منان و با عنايت هب سوابق و تجارب ارزنده جنابعالي ، هب موجب اين حكم هب عنوان 

»معاون امور دهياري اه« منصوب مي شويد.

كال هب خداوند متعال و  دم نظر رقار دادن سياست اهي دولت محترم رد چارچوب                        اميد است با ات

كاانت و رظفيت اهي موجود رد  كاري معاونين و دمريان محترم سازمان و با بهره گيري از كليه ام وظايف رمبوهط با هم

انجام امور محوهل موفق و مؤيد باشيد.

هوشنگ خندان دل

رييس سازمان شهرداري اه و دهياري اهي كشور
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 اهــــل نظر

محیط  حفظ  رويكرد  براساس  كه  دانست  اخیر  دهه   3 در  بشري  مدرن  جوامع  پیشرفت  كالن الگوي  مي توان  را  پايدار  توسعه 
ايران  در  و  تبديل شده  دنیا  اكثر كشورهاي  غالب  گفتمان  به  آينده  نسل هاي  داشتن  نظر  در  با  منابع  از  بهینه  استفاده  و  زيست 
ابعاد مهم توسعه پايدار، وجه نهادي است  نیز پس از انطباق با الگوي اسالمي-ايراني پیشرفت، مالک عمل قرار گرفته است. يكي از 
نقاط  تمامي  در  خدمات  ارايه  و  امور  چابك سازي  و  حداكثري  بهره وري  رويكرد  و  مي پردازد  كشور  اداره  تشكیالت  سامان دهي  به  كه 
خودكفايي  ظرفیت  كه  فراوان  ثروت هاي  و  منابع  با  ايران  پهناور  كشور  در  دارد.  مدنظر  را  ممكن  سرعت  و  كیفیت  باالترين  با  كشور 
در  تنها  كه  است  برخوردار  جمعیتي  نقاط  پراكنش  از  منحصربفردي  الگوي  از  حال  عین  در  و  دارد  وجود  آن  نقاط  اكثر  در  اقتصادي 
بتوان  را  كشور  مديريت  الگوي  بهترين  شايد  شرايط  اين  در  مي شود.  شامل  را  سكنه  داراي  آبادي  هزار   61 از  بیش  روستايي  مناطق 
تمركززدايي، كوچك سازي دولت و واگذاري امور به خود مردم و حكومت هاي محلي دانست. تمركززدايي كه در برنامه هاي توسعه پس 
اين  با ظرفیت مناسب بهره مند است.  ابزاري  از  بر آن بسیار تأكید شده در مناطق روستايي  اخیر  برنامه هاي  انقالب اسالمي به ويژه  از 
ابزار نهاد نوين مديريت محلي، تركیبي از دهیاري و شوراي اسالمي روستاست كه بیش از 31 هزار سكونت گاه روستايي و قريب به 90 
درصد جمعیت روستايي را تحت پوشش مديريت و خدمات خود قرار داده اند. اين نهادهاي نوين كه برخاسته از بطن جامعه روستايي و 
نمايندگان منتخب مردم هستند تبلور مردم ساالري ديني در ايران و حلقه رابط قابل اعتمادي میان مردم و حاكمیت محسوب مي شوند. 
و  فرصت ها  موجود،  آن، وضعیت  تاريخي  سیر  تمركززدايي،  داريم  قرار  توسعه كشور  برنامه ششم  تدوين  آستانه  در  كه  آن  به  توجه  با 

چالش هاي فراروي و چشم انداز آينده آن را به گفتگو نشسته ايم با:
• دکتر محسن کوشش تبار، مشاور ريیس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي كشور

مهندس بهزاد افشار، مديركل دفتر امور شوراهاي اسالمي شهر و روستاي وزارت كشور
دکتر حبیب جباري، سرپرست معاونت توسعه روستايي، امور آمايش و توسعه منطقه اي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

تمرکززدایي و مدیریت محلي، 
نیاز امروز و پشتوانه اساسي توسعه پایدار ملي

  محمدصادق صادقي پور

دبیر سرويس انديشه
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این  نظر«  »اهل  پروردگار،  یاد  و  نام  با   
به مبحث تمرکز زدایي  را  ماهنامه دهیاري ها  از  شماره 
با  را  موضوع  این  داریم  قصد  و  داده ایم  اختصاص 
در  روستایي  مدیریت  با  تمرکززدایي  ارتباط  بر  تأکید 
فرصت هاي  و  چالش ها  و  موجود  وضع  بررسي  ایران، 
و  آغاز سخن  فراروي آن مورد واکاوي قرار دهیم. در 
براي تقریب ذهن خوانندگان ماهنامه، با بنیادین ترین 
از  و  مي شویم  بحث  وارد  حوزه  این  در  پرسش 
بزرگواران حاضر مي پرسیم که تمرکززدایي چیست و 

سابقه و تاریخ آن در ایران به چه زماني باز مي گردد.

با  من  دهید  اجازه  کوشش تبار: 
دوستان  ادامه،  در  و  نمايم  آغاز  مقدمه اي 
تعريف  به  رسیدن  براي  شوند.  بحث  وارد 
تمركززدايي بهتر است با نگاهي توصیفي، 
روستايي  مديريت  از  مختصر  تاريخچه اي 
خالصه  طور  به  كنیم.  مطرح  را  ايران  در 
مي توان گفت كه ما يك دوره اي در ايران 

حوزه  بر  پدرساالرانه  يا  قیومیتي  نگاه  يك  با  تقريبًا  كه  داريم 
ديرينه اي  تاريخي  سابقه  كه  مي شده  مديريت  اعمال  روستايي  
دارد. يعني مالكین به جهت داشتن زمین به عنوان عامل اصلي 
ايجاد ثروت، تولید در روستاها را در انحصار خود داشته و به مدد 
حاشیه اي  امكانات  ايجاد  سوي  و  سمت  به  معمواًل  ثروت  اين 
يعني  رفتند.  جلو  مي آيد،  شمار  به  تولید  محور  كه  زمین  يعني 
بحث جابه جايي و حمل و نقل و ارتباط با منابع قدرت، از طريق 
ايران  در  مالكین  بیشتر  كه  قیمومیت  يا  پدرساالرانه  نگاه  همین 
داشتند، شكل گرفته است و تقريبًا مي شود گفت به خاطر ساختار 
قدرت در روستاها شايد تا يك دوره اي شاهديم كه بیشتر همان 
مالكین هستند كه محور ارتباط با حكومت هاي مركزي به شمار 
مي آيند و عماًل تمام فرايندها و رتق و فتق امور در حوزه روستا 
پیدا  بسط  و  توسعه  زمین دار،  خوانین  يا  مالكان  آن  محوريت  با 
كه  كنیم  احساس  شايد  دوره اي  يك  در  ترتیب،  اين  به  مي كند. 
اين نگاه پدرساالرانه يا قیمومیتي كه اين  افراد در روستا داشتند، 
در  گفت  مي شود  تقريبًا  و  مي دهد  دولت  حضور  به  را  خود  جاي 
ديگري  اَشكال  و  خوانین  و  مالک  جايگزين  دولت  فرايند،  اين 
كه در ساختار قدرت در روستاها حضور داشتند مي شود و به نظر 
بارز  مثال  كه  دارد  ادامه  هم  االن  همین  تا  جايگزيني  اين  من 
كشاورزي   حوزه  در  مختلف  يارانه هاي  اختصاص  مي توان  را  آن 
در  كه  توقعي  و  حضور  اين  كرد.  ذكر  آن ها  امثال  و  دامداري  و 
روستايیان ايجاد شده است در اعماق اركان تشكیل دهنده رسوخ 
آغازكننده  خود  روز  يك  كه  روستانشیني  آن  حتي  است.  كرده 
براي  كه  مي رسد  جايي  به  امروز  بود  امور  شكل دهنده  و  كارها 
ساخت خانه و مقاوم سازي آن از دولت يك نقش و حضور جدي تر 
را طلب مي كند و شايد ما از موضوع تمركززدايي در اصل دنبال 
مي توان  اينجا  در  شد.  اشاره  آن  به  االن  كه  هستیم  بحثي  اين 

استفاده  با  كه  نمود  اشاره  شايسته  حكمروايي  مهم  مفهوم  به 
مشاركتي  مديريت  و  پاسخ گويی  مشاركت،  قبیل  از  مفاهیمی  از 
با  تعبیري  به  مي بخشد.  شكل  تمركززدايي  به  مردمي  نهادهاي 
طرح يك نظام مبتني بر اراده مردم براي رتق و فتق امور زندگي 
خود شان و انتخاب سبك زندگي در حوزه روستايي مي خواهیم به 
مي تواند  تمركززدايي  ديگر،  عبارت  به  برسیم.  تمركززدايي  بحث 
در  موجود  منابع  مديريت  در  دولت  نقش  كه  باشد  معني  اين  به 
صیانت كننده  و  برنامه ريز  هماهنگ كننده،  نقش  يك  از  كشور 
از  ما  كه  تعريفي  با  عماًل  و  نمي رود  فراتر  شهروندي  حقوق 
نقش آفريني  از  كه  است  اين  بر  تالش مان  داريم،  تمركززدايي 
دولت در امور اجرايي و فعالیت هاي حوزه روستايي كاسته شود و 
اين  اصلي اش  كه هدف  باشیم  ديني  مردم ساالري  تحقق  پي  در 
است كه مديريت محلي يعني تصمیم گیري با مردم و اجرا توسط 

مردم شكل گیرد. 

اشاره  كوشش تبار،  دكتر  آقاي  افشار: 
آن  تاريخچه  و  تمركززدايي  به  خوبي 
كه  مي كنم  فكر  من  داشتند.  ايران  در 
به  ايران  در  تمركززدايي  بحث  سابقه 
تشكیل  كه  برمي گردد  مشروطه  انقالب 
سازوكارهايي  اولین بار  براي  مدرن  دولت 
نیازمند  تمركززدايي  كه  كرد  فراهم  را 

مانند  مفاهیمي  و  تمركززدايي  بحث  در  بود.  دولت  اين  تشكیل 
مختلف  اقسام  به  را  تمركز  مي توانیم   ، تمركز  عدم  و  تمركز 
حقوقي،  امور  در  تمركز  سیاسي،  امور  در  تمركز  كنیم.  تقسیم 
تمركز اقتصادي، انواع و اقسام تمركزهايي است كه در يك نظام 
نقطه عطفي  انقالب مشروطه  در هر صورت  دارد.  وجود  سیاسي 
جمهوري  در  اما  بود.  تمركز  عدم  شكل  با  دولتي  تشكیل  براي 
شوراهاي  قانون  تصويب  با   1361 سال  در  بار  اولین  اسالمي 
محلي، حركت به سمت تشكیل دولت غیرمتمركز و مديريت هاي 
در  كشور  درگیر شدن  و   1361 سال  از  بعد  گرفت.  محلي شكل 
پیدا  سوق  تمركزگرايي  سمت  به  كشور  مجدداً  تحمیلي،  جنگ 
حال  در  كشور  يك  در  چراكه  است  طبیعي  كاماًل  البته  كه  كرد 
 1364 سال  در  همین  براي  است.  موفق تر  متمركز  نظام  جنگ، 
شوراي  مجلس  در  كه  واحده اي  ماده  با  محلي  شوراهاي  قانون 
به  امور مربوط به شوراها  اسالمي به تصويب رسید، معلق شد و 
كه   1375 سال  تا  شد.  محول  كشور  وزارت  يعني  آن  جانشین 
كشور  اسالمي  شوراهاي  انتخابات  و  وظايف  »تشكیالت،  قانون 
و انتخاب شهرداران« به تصويب رسید و اولین بار در سال 1378 
تشكیل  و  تمركز  عدم  مجدداً  اسالمي  شوراهاي  شكل گیري  با 

مديريت هاي محلي و منطقه اي مورد توجه قرار گرفت. 
در  ما  مي گذرد.  شوراها  عمر  از  سال   17 حدود  حاضر  حال  در 
طول اين 17 سال سعي كرديم به سمت عدم تمركز و به سمت 
تشكیل مديريت هاي محلي و منطقه اي پیش رويم. در هر صورت 
هر كشور و هر نظام سیاسي  براي رسیدن به آمال و اهداف خود 
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و براي پیشبرد موفق امور، نیازمند عدم تمركز است. عدم تمركز 
اختیارات  توزيع  موضوع  با  و  است  اختیارات  واگذاري  معناي  به 
متفاوت است. در عدم تمركز، حكومت و دولت مركزي اختیاراتي 
مردم  اختیار  در  كاماًل  اختیارات  اين  و  واگذار مي كند  مردم  به  را 
يا نمايندگان آن ها قرار مي گیرد. اما در توزيع اختیارات، اختیارات 
يا  دولت  كه  است  ممكن  و  مي شود  واگذار  مقطعي  صورت  به 

حاكمیت بتواند دوباره آن اختیارات را براي خود برگرداند. 

عزيزان  كه  بحثي  ادامه  در  جباري: 
دكتر  آقاي  كه  خوبي  شروع  آن  و  داشتند 
از  هم  من  كردند،  مطرح  كوشش تبار 
به  و  شوم  وارد  مي خواهم  منظر  همان 
به  پرداختن  از  قبل  بپردازم.  تمركززدايي 

بحث تشكیل دولت هاي ملي، مي توانیم از دو نوع تمركز صحبت 
 كنیم و در ادامه آن را به وضعیت امروز پیوند بزنیم. 

توسعه  آن  به  كه  دارد  وجود  طبیعي  شرايط  در  تمركز  نوعي 
ارگانیك يا نوعي تمركز كه در يك فرايند طبیعي اتفاق مي افتد، 
يعني  برمي گردد.  اقتصاد  حوزه  به  بیشتر  بحث  اين  كه  مي گويند 
جدا از دخالت دولت ما تمركز هم داريم؛ يعني اقتصاد، بنگاه هاي 
توسعه اقتصادي و سرمايه گذاري هاي اقتصادي در حقیقت نیازمند 
به خاطر صرفه جويي مقیاس داخلي  از يك طرف  تمركز هستند. 
بیشتر  )فورديسم(  انبوه  مقیاس  در  تولید  يعني  تمركز  عمدتًا  كه 
مي كند  ايجاد  تمركز  نوعي  بنابراين  و  مي آورد  پايین  را  هزينه ها 
يعني  مي شوند؛  مطرح  بیروني  صرفه جويي هاي  طرف  آن  از  و 
سرمايه اي  انباشت  همديگر،  كنار  بنگاه ها  ساير  كه  هم افزايي اي 
نوعي  دنبال  به  اقتصادي  نگاه  در  ما  عمومًا  كه  فراهم مي كند  را 
از  جدا  تمركز  اين  هستیم.  ثابت  سرمايه  جغرافیايي  انباشت  از 
اتفاق  طبیعي  فرايند  يك  در  نكند،   يا  بكند  دخالت  دولت  اينكه 
مي افتاد. اين در حوزه جمعیت هم هست. يعني جمعیت ها از يك 
پراكندگي به سمت نوعي از تمركز حركت مي كنند. ما مي گويیم 
پراكندگي نقاط كوچك، پراكندگي تمركز نسبي نقاط درون همان 
پراكندگي ها و بعد به سمت نوعي از تمركز شديد نقطه اي، درون 
مناطق  اگر  مي زنم:  مثال  يك  مي كند.  حركت  نسبي  تمركزهاي 
روستايي را به لحاظ طبقه بندي شده مالحظه كنیم، مي بینیم كه 
البته در كل، نوعي رشد  منفي است.  20 خانوار، شديداً  رشد زير 

همین  دل  در  اما  هستیم.  شاهد  هم  را  روستايي  جمعیت  منفي 
را  تمركز  نوعي  ما  كنید،  نگاه  را  طبقه بندي ها  اگر  منفي  رشد 
كه  سكونت گاه هايي  هستیم.  شاهد  روستايي  سكونت گاه هاي  در 
و  مي كنند  پیدا  جمعیت  افزايش  دارند  جمعیت  خانوار   20 باالي 
نوعي از تمركز در اين ها اتفاق مي افتد كه آن را نوعي از تمركز 
اجتماعي قلمداد مي كنیم. يعني نوعي از تراكم و تمركز اجتماعي 
در  مي افتد.  اتفاق  روستايي  حوزه  در  و  سرزمیني  سطح  در  هم 

حوزه شهري هم شاهد اين موضوع هستیم. 
بعداً  كه  مي شود  مطرح  هم  مداخالت  يعني  دوم  حوزه  اينجا  در 
توضیح خواهم داد. پس نوع اول، تمركزي است در مقابل همان 
پراكندگي؛ تمركزي كه در فضاي توسعه اي خود به خود مي تواند 
متمركزي  و  برنامه ريز  دولت هاي  كه  جايي  در  يعني  بیفتد  اتفاق 
نداريم كمابیش مي توانیم شاهد تمركز هم باشیم. اما حوزه دوم، 
برنامه ريزي  بر  مبتني  و  غیرارگانیك  تمركزي  كه  است  حوزه اي 
در آن اتفاق مي افتد. يعني سیاست گذاري ها و برنامه ريزي ها اين 
تمركز را ايجاد مي كنند. مداخالتي كه ما ايجاد مي كنیم در سطح 
پیامدهايش،  از  يكي  كشوري،  توسعه  فضاي  در  و  سرزمین  پهنه 

باشد.   تمركز  مي تواند 
اينكه  از  قبل  عزيز،  دوستان  توسط  بحث  آغاز  نوع  به  توجه  با 
و  سیاسي  ديدگاه  از  تمركز  كه  كنیم  مطرح  را  تمركز  عدم  آن 
ديدگاه هاي مختلف است من بیشتر از منظر اقتصادي و اجتماعي 
وارد بحث شدم كه بحث هاي مقیاس و مهاجرت مطرح مي شود. 
مي كنیم،  صحبت  تمركز  از  اگر  معمواًل  ما  سیاسي  حوزه  در  اما 
مي گويیم كه تمركز دقیقًا با پیدايش دولت هاي ملي اتفاق افتاده 
اين  و  گذاشتند  وجود  عرصه  به  پا  دولت-ملت هايي  يعني  است. 
از  گرفته اند.   شكل  تاريخي  اصل  سه  خاطر  به  دولت-ملت ها 
و  وحدت  اصل  مي آيد.  بیرون  تمركز  تاريخي،  اصل  سه  اين  دل 
يگانگي در داخل كشور؛ در ايران و مجموعه اي از كشورها، اين 
به  باال  مديريت  و  نگاه  يك  از  ببینیم.  مي توانیم  را  ملي  دولت  
با مداخالتي از خارج  پايین، اين دولت ملي در برخي از كشورها 
اين  بدون  كشورها  برخي  و  مي گیرند  شكل  ملي  دولت هاي  اين 
چقدر  ملي  دولت  اين  كه  دارند،   را  تعارض  اين  هنوز  مداخالت، 
كند.  ايجاد  داخل كشور  در  را  دولت  يگانگي  و  آن وحدت  بتواند 
يكپارچگي  و  ايجاد مي شود كه وحدت  اين  براي  اين دولت ملي 

را ايجاد  كند، براي حفظ منافع عمومي و ملي است. 
براي حفظ  را  نظارت  نوعي  براي خود  حوزه دوم هم مي خواهد 
نوعي  تمركز  كه  مي گويیم  عمومي  حوزه  در  باشد.  داشته  منافع 
سازماندهي است يعني همه اقدامات اداري در صالحیت و اختیار 
را  وحدت  مركزي  دولت  يعني  مي گیرد.  قرار  مركزي  نهادهاي 
ايجاد  با  را دنبال مي كند و  ايجاد مي كند و منافع عمومي و ملي 
در  را  خدمات  اداري،  سلسله مراتب  درون  در  يكسان  ساختارهاي 
از  تصمیم  اتخاذ  كه  است  طبیعي  مي كند.  تأمین  كشوري  سطح 
به  كه  است  مركزي  دولت  اين  چون  و  مي گیرد  صورت  مركز 
بنابراين  لحاظ حقوقي شخصیت پذيرفته شده و مشروعي را دارد، 
دولت  انحصاري  آمريت  و  تصمیم گیري  به  بیشتر  اينجا  تمركز 

تمركز  ما  دولت  دخالت  از  جدا 
اقتصاد،  يعنـــي  داريــــم؛  هم 
و  اقتصادي  توسعه  بنگاه هاي 
در  اقتصادي  سرمايه گذاري هاي 

حقيقت نيازمند تمركز هستند
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مركزي برمي گردد كه بتواند اعمال حاكمیت و تصدي امور را در 
همه موارد تا سطح محلي در اختیار داشته باشد. اما طبیعي است 
كه اين تمركز، جامعه محلي را نمي شناسد. يعني به لحاظ اداري 
ايجاد مي كند، تنوعات  اين تمركز  از مشكالت جدي اي كه  يكي 
پايین ترين  را  روستايي  مناطق  اگر  است.  محلي  سطوح  و  محلي 
بگیريم،  نظر  در  كشوري  سكونت گاه هاي  پهنه  در  محلي  سطح 
از  محلي  ديگر  مركزي،  متمركز  نظام  اين  در  محلي  اين سطوح 
اعراب پیدا نخواهند كرد و با نوعي دست كم گرفتن اين سطوح 
تعريف  مركز  را  هم چیز  كه  است  اين  بر  تصور  مواجهیم.  محلي 
مركزی  دولت  همان  يا  ملی  دولت  را  ملی  منافع  و  و  مي كند 
تعیین كرده است. پس در كنار اين نگاه يكسان به جامعه محلي، 
در  و  است  زياد  بسیار  ما  كشور  و  جامعه  در  تنوعات  و  تفاوت ها 
را  مختلفي  تنوعات  و  قومیتي  طبیعي،  تنوع  اقلیمي،  تنوع  آن 
يكساني  نگاه  تنوعات  اين  همه  براي  مركزي  دولت  اما  شاهديم 
طبیعتًا  هم  امور  اداره  و  تصمیم گیري  حوزه  در  مي كند.  جاري  را 
خواهد  مي  و  مي كند  تعريف  را  يكساني  قواعد  مركزي  دولت 
قوانین و قواعد را براي همه سطوح يكسان اعمال نمايد. طبیعي 
كشوري  در سطح  را  مختلفي  منفي  پیامدهاي  ما  اينجا  كه  است 
ما  كه  بود  خواهیم  شاهد  متمركز  نظام  اين  در  محلي،  سطوح  تا 
از  شده،  برنامه ريزي  تمركز  يا  برنامه ريزي  نوعي  سمت  به  را 
را نمي بیند،  نوعي توسعه قطبي شده، توسعه اي كه حاشیه ها  دل 
برمي گرداند. در سطح كشوري مي توان گفت بیشتر نگاه مركزي 
و خوش خیم محور است يعني مثاًل سواحل يا مرزها را در دل خود 
و  مي گیرند  قرار  توجه  مورد  كمتر  روستايي  مناطق  است.  نديده 
افتاد  خواهد  اتفاق  آن  دل  از  قطبي شده اي  متمركز  توسعه  نوعي 
تمركز  آمارها  براساس  است.  روستايي  مناطق  به ضرر  بیشتر  كه 
شديدي را مشاهده مي كنیم به عنوان مثال: امروز از 201 شهر به 
وجود  تهران  مانند  بعضًا كالن شهرهايي  و  رسیده ايم  1331 شهر 
دارند كه نگراني ايجاد مي كنند. در تهران هر سال 100 هزار نفر 
جديد  شهر  يك  گويي  تعبیري  به  يا  مي شود  اضافه  جمعیت  به 
برنامه ريزي  از  نوعي  نتیجه  اين ها  مي گیرد.  تهران شكل  دل  در 
متمركزي است كه تمركز سرمايه، قدرت، جمعیت را ايجاد كرده 
مي رويم.  تعادل   عدم  از  نوعي  سمت  به  ما  آن  دل  در  كه  است 
نگاه من به اين عدم تعادلي كه اتفاق افتاده است، بیشتر از لحاظ 
اين  اين سمت مي رويم كه  به  برنامه اي و توسعه اي مي باشد.  ما 
برنامه ريزي و توسعه غیر ارگانیكي كه اتفاق افتاده ما را به سمت 
استفاده بهینه از مجموعه قابلیت هاي سرزمیني سوق نداده است. 
بهینه  برنامه ريزي دو وجه اهمیت دارد؛ مديريت  در حالي كه در 
از مجموعه منابعي  اين نگاه متمركز،  با  بهینه منابع.  و تخصیص 
شده اند.  فراموش  خیلي ها  دارد  وجود  ما  سرزمیني  عرصه  در  كه 
هر  فضاها  اين  يعني  شده اند  فراموش  كه  فضاهايي  از  منظور 
كمتر  دورترند،   استان  مركز  يا  پايتخت  يعني  مركز  نگاه  از  چه 
ديده  محصول  و  ثروت  انباشت  و  تولید  يعني  توسعه  فرايند  در 
نظام  در  برد.  خواهند  آن  از  را  بهره مندي  كمترين  و  مي شوند 
و  مرز  و  حاشیه  به  كه  فضاها  اين  از  بخشي  توسعه،  متمركز 

از  نوعي  با  يعني  شد.  خواهد  فراموش  مي رود،  روستايي  مناطق 
اين  از  متمركز  نگاه  اينكه  يا  مواجه ايم.  شده  فراموش  فضاهاي 
گذاشت  خواهد  كنار  را  آن ها  بعد  و  گرفت  خواهد  بهره  فضاها 
مانند مسجد سلیمان. حوزه برنامه ريزي طبیعتًا اگر مي خواهیم به 
سمت نوعي از توسعه متعادل و متوازن برويم، با آن نگاه اول كه 
مطرح كردم، بايد توسعه را به سمت تخصیص و مديريت استفاده 
كه  ببريم  پیش  كشوري  قابلیت هاي  و  منابع  مجموعه  از  بهینه 
البته از آن طرف هم با عدالت اجتماعي آمیخته است. امروزه ما 
صحبت  نسلي  عدالت  و  فضايي  عدالت  اجتماعي،  عدالت  سه  از 
نتیجه  به  تمركزگرا  نگاه  اين  با  عدالت  سه  اين  توسعه  مي كنیم. 
تمركززدايي حركت  از  نوعي  به سمت  بايد  ما  بنابراين  نمي رسد. 
كنیم. تمركززدايي اي كه بتواند حوزه هاي مختلف سیاسي،  اداري 
و مالي را دربرگیرد. اين سه حوزه مانند سه دايره  در هم تنیده اند. 
وسط  در  را  مجموعه اي  و  دارند  اشتراكاتي  هم  با  دايره  سه  اين 
و  اداري  و  سیاسي  بايد  اصل  در  تمركززدايي  مي دهند.  تشكیل  
فرايند  در  توسعه  منافع  يعني  نسلي  عدالت  بتواند  كه  باشد  مالي 
در  كه  كساني  و  كنوني  روستايیان  همه  و  نسل ها  همه  توسعه 
آينده در مناطق روستايي زاده خواهند شد را تأمین نمايد و سهم 
آن ها از مجموعه منابع به يغما نرود. تعامل شهر و روستا كه جاي 
مورد  بايد  قطعًا  دارد،  كشور  توسعه  ششم  برنامه  در  جدي  بحث 
مناطق شهري  پیوسته  به هم  و  يكپارچه  نگاه  و  گیرد  قرار  توجه 
روستا  و  شهر  بین  نابرابر  تعادل  از  و  پذيرد  صورت  روستايي  و 
روستاهاست  متوجه  عمدتًا  كه  زمین خواري  مانند  پديده هايي  و 
دوري شود. اگر قائل به حركت به سمت توسعه متعادل و متوازن 
هستیم بايد با اين موارد مقابله كنیم و سیاست هايي را طرح كنیم 
كه به تمركززدايي و متعاقبًا عدالت نسلي پاسخ دهد. يعني فضاي 
توسعه در همه سرزمین اتفاق بیفتد و اين گونه نباشد كه نابرابري 
و  درگیرتر  شهري  مناطق  و  باشیم  شاهد  را  روستا  و  شهر  میان 
بخش  كه  دورافتاده  مناطق  هم  طرف  آن  از  و  باشند  بهره مندتر 
عمده اي از آن ها روستايي و دور از مركزند مورد غفلت واقع شوند 
در  بتوانند  استاني كشور هم  و حاشیه هاي  مرز  بايد  عبارتي  به  و 
هم  حوزه  اين  از  بخشي  شوند.  بهره مند  و  درگیر  توسعه  فرايند 

البته به عدالت اجتماعي مربوط مي شود. 

تشكیالت  سمت  به  را  بحث  مي خواهیم   :
تشكیالت  به  عمومي  صورت  به  ابتدا  ببریم.  اداري 
روستایي  مناطق  به  خاص  طور  به  نهایت  در  و  کشور 
باب  در  نظرتان  بدانم  مي خواستم  پرداخت.  خواهیم 
امروز کشور چگونه  اداري  نظام مدیریتي و تشكیالت 
نظام  در  فربهي  نوعي  با  بگوییم  مي توانیم  آیا  است؟ 
شدن  چاق  گونه اي  و  مواجه ایم  اجرایي  و  اداري 
مواردي  در  و  فربهي  اگر  مي آید؟  چشم  به  بي رویه 
این  به چه میزان است  و در  عدم چابكي وجود دارد 
صورت آیا مي توان به صورت نظام مند الگویي را براي 
بحث  این  به  متعاقباً   و  داد  پیشنهاد  تمرکززدایي 
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دهیاري ها  و  روستایي  اسالمي  شوراهاي  که  بپردازیم 
چگونه  محلي  مدیریت  نوین  مجموعه  عنوان  به 
تعیین  و  جانمایي  نظام مند  الگوي  این  در  مي توانند 

موضع شده و ایفاي نقش کنند.

کوشش تبار: در مباحث فوق به نظام برنامه ريزي تمركزگراي 
بخشي نگر اشاره شد. شالوده و ساختار حاكمیت، نه فقط در ايران 
تغییرات  كه شايد در همه دنیا، يك سیر تطور زماني و مجموعه 
از  معمواًل  تاريخي  سیر  اين  است.  گذرانده  سر  از  را  تحوالتي  و 
سمت  به  بعد  و  شده  آغاز  منوكراسي  و  پادشاهي  حكومت هاي 
را  فرايندي  خالصه  نوعي  به  و  است  كرده  حركت  دموكراسي 
يعني  است.  شده  طي  كردند،  اشاره  افشار  مهندس  آقاي  كه 
حكومت  فرد  كه  پادشاهي  مطلقه  كاماًل  حكومت  يك  ابتدا  در 
ايران  البته  مي گیرند.  شكل  شوراها  بعدها  و  دارد  وجود  مي كند 
متفاوت است چون ما از دوره اشكاني نظام شورايي را در كشور 
داشته ايم. اما به هرحال در دوران معاصر، مشروطه شكل مي گیرد 
يك  وارد  كشور   ،1357 سال  در  اسالمي  انقالب  با  هم  بعد  و 
چرا  كه  اينجاست  سوال  اما  مي شود.  ديني  مردم ساالري  سیستم 
اعتقادي  چون  داشتیم؟  بخشي نگري  تمركزگراي  نظام  يك  ما 
جدي  توجه  برنامه ريزي  نظام  در  است.  نبوده  مردم  مشاركت  به 
اينكه  به  اعتقاد  و  اعتماد  است.  نبوده  روستايي  خواسته هاي  به 
و  نبوده  كشور  برنامه ريزي هاي كالن  در  باشند  بايد سهیم  مردم 
است.  بوده  شده  تعريف  پايین  به  باال  از  برنامه ريزي  نظام  بیشتر 
به  بیشتر  مي افتد  اتفاق  دنیا  در  نوزدهم  قرن  در  كه  تحوالتي 
برنامه ريزي  دنبال تغییر همین رويكرد است به گونه اي كه نظام 
در  كه  تحوالتي  عمده  هم  ايران  در  كند.  تغییر  پايین  به  باال  از 
اعتماد  بوي  و  رنگ  گذاشته ايم،  سر  پشت  اخیر  سال   40 اين 
براي  مردم  به  دادن  جوالن  فرصت  و  دارد  را  مردم  به  بیشتر 
امور  مديريت مشاركتي در تصمیم گیري و تصمیم سازي در مورد 
ساختار  همین  با  شايد  مي شود.  مشاهده  آن ها  اجراي  هم  و  خود 
از همان نگاه عدم  از حكمروايي شايسته  بتوانیم بگويیم  بخشي 
آشنا  مديريتي  حوزه  با  كه  كساني  مي شود.  ناشي  تمركزگرايي 
هستند و حوزه مديريت دولتي را مي شناسند به خوبي واقفند كه 
اداري  فربه شدن ساختار  و  تمركزگرايي، رشد  آن  از خصوصیات 
دارد  وجود  كشور  در  معزل جدي  يك  عنوان  به  كه  است  كشور 
اين  ابالغي  سیاست هاي  از  ناشي  فضاي  و   44 اصل  با  االن  و 
توسعه  پنجم  و  چهارم  برنامه  برنامه ريزي  نظام  همینطور  و  اصل 
تمركزگرايي  رفتن  بین  از  به جانب  بیشتري  كشور، شايد گرايش 
ازاي  در  و  مي كند  كوچك  را  ساختار  متعاقبًا  كه  آمده  وجود  به 
كوچك كردن ساختار،  تصدي گري از دولت جدا و منفك مي شود 
مردم  به  مردم  پاسخگويي  و  مردم  مشاركت  كه  اينجاست  در  و 
تا حدودي شكل مي گیرد. در سال 1377 دهیاري به عنوان يك 
نهاد عمومي غیردولتي،  در كنار شوراي اسالمي روستا و به عنوان 
در  كه  جدي  اقدامات  از  يكي  مي گیرد.  آن شكل  اجرايي  بازوي 
برنامه ريزي  نظام  جديد  رويكرد  و  روستايي  نوين  مديريت  حوزه 

واسط  حلقه  كه  دهیاري هاست  حضور  همین  داده،  رخ  كشور  در 
محسوب  دولت  سیاست هاي  اجراي  براي  حاكمیت  و  مردم  بین 
از  منبعث  محلي  مديريت  كه  ديدگاه هايي  بر  تكیه  با  و  مي شوند 
شورا را احصاء مي كنند. مي  توان گفت حداقل بخشي از جلوگیري 
بوجود  با  كشوري  اداري  ساختار  يا  سیستم  شدن  فربه تر  از 
آن  از  يكي  كه  باشد،  گرفته  شايد شكل  عمومي  نهادهاي  آمدن 
شهرداري ست با يك سابقه و چالش صد ساله و بخشي از آن به 

نظر من بايد با به وجود آمدن دهیاري ها انجام شود.

عدم  و  تمركز  از  تاريخچه اي  يك  كردم  سعي  من  افشار: 
آن  به  امروز  كه  معني اي  اين  به  تمركز  كنم.  بیان  را  تمركز 
كه  چیزي  است.  گذشته  سال  صد  همین  محصول  مي پردازيم، 
مباحث  اولین  زمینه  در  است.  اداري  تمركز  شماست  نظر  مورد 
سال  در  اداري  تشكیالت  گسترش  به  بايد  اداري،  تمركزگرايي 
بر  است  مبتني  اول  پهلوي  دولت  تشكیل  كرد.  اشاره   1304
پايه هاي  حقیقت  در  اداري.  دستگاه هاي  و  وزارتخانه ها  تشكیل 
تشكیالت  و  نظامي گري  موضوع  دو  بر  اول  پهلوي  حكومت 
اداري  لحاظ  به  ايران  نقاط كشور  اقصي  تمام  استوار شد.  اداري 
گرفتند.  استان ها شكل  گرفتند.  قرار  مركزي  دولت  تحت سیطره 
و  گرفتند  شكل  اداري  دستگاه هاي  گرفتند.  شكل  وزارتخانه ها 
سال  تا  آمد.  وجود  به  سال ها  اين  در  اداري  متمركز  مديريت 
ايران توسط قواي متفقین، در دولت پهلوي اول  1320 و اشغال 
اين تشكیالت اداري همچنان گسترده شد. طي سال هاي 1320 
تا  تمركز  عدم  شد،  انجام  كه  معروفي  كودتاي  و   1332 سال  تا 
و  مقتدر  خیلي  دولت  اينكه  لحاظ  به  يعني  افتاد.  اتفاق  حدودي 
از  بعضي  و  مي شد  اداره  مجلس  توسط  بیشتر  كشور  نبود،  قوي 

امور، به استان هايي كه تشكیل شده بود، سپرده شدند
از سال 1332 تا به وجود آمدن انقالب اسالمي در سال 1357 
از  بعد  فرايند  اين  در  و  رفت  متمركز  نظام  سمت  به  كشور  باز 
داريم.  اداري  امور  در  را  تمركز  عمده ترين  سیاسي،  تمركزگرايي 
دولت  بزرگ شدن  و  فربه  هستیم  آن  درگیر  ما  امروز  كه  چیزي 
و ناكارآمد شدن آن است. البته به لحاظ فربه شدن بیش از حد، 
عدم چاالكي و تمركز اداري زيادي كه در دولت وجود دارد، عمده 

در نظام برنامه ريزي توجه جدي به 
خواسته هاي روستايي نبوده است. 
اعتماد و اعتقاد به اينكه مردم بايد 
برنامه ريزي هاي  در  باشند  سهيم 
نظام  بيشتر  و  نبوده  كشور  كالن 
برنامه ريزي از باال به پايين تعريف 

شده بوده است
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تاكنون  روستاها  حتي  و  شهرستان ها  استان ها،  در  كه  تشكیالتي 
به  ما  اگر  كه  حالي  در  بوده اند.  اداري  تشكیالت  آمده   وجود  به 
غیردولتي  يا  مردمي  يا  محلي  تشكیالت  آوردن  وجود  به  سمت 
پیش مي رفتیم، اين گونه نبود. در هر صورت من فكر مي كنم كه 
آن چیزي كه در حال حاضر ما مي بینیم تحت عنوان همین از هم 
از همین  ناشي  دارد  وجود  كه  زيادي  اداري  تمركز  و  گسیختگي 
در شهرهاي  و  روستاها  در  حاضر  حال  در  است.  بوده  سیاست ها 
را  ديگري  مقتدرانه  حضور  دولت،  حضور  جز  به  شما  كوچك، 
به  و  سیاسي  متمركز  نظام هاي  آمدن  وجود  به  دلیل  نمي بینید. 
تبع آن براي حفظ اين تمركزگرايي، تشكیالت اداري  الزم است. 
يعني يك سري دستگاه ها و ادارات بايد بیايند اين سیاست هايي را 
كه از طرف دولت يا حاكمیت متمركز صادر مي شود، اجرا كنند. 

در حال حاضر هم متأسفانه علي رغم تشكیل شوراهاي اسالمي 
كه  نهادهايي  اولین  عنوان  به  دهیاري ها  تشكیل  و  روستاها  در 
و  نهادها  همچنین  گذاشتند،  ظهور  عرصة  به  پا  روستاها  در 
را  اداري  حضور  اين  هم  هنوز  غیردولتي  و  مردمي  تشكل هاي 
بهترين  دولتي اند.  بزرگ ترين ساختمان ها  پررنگ  مي بینیم.  بسیار 
حضور  يعني  دولتي اند.  بناها  شیك ترين  دولتي اند.  ماشین ها 
عرض  كه  تمركزگرايي  يك  از  ناشي  متأسفانه  را  دولت  گستردة 
خوشبختانه  هرچند  شاهديم.  شده،  بنا  پیش  سال هاي  از  كردم 
رفته  گذشته،  سال   17 در  خصوص  به  اخیر  سال هاي  طول  در 
و  دولتي  تشكیالت  از  غیر  ديگري  تشكیالت  حضور  شاهد  رفته 
اداري در مناطق و شهرستان ها هستیم كه حاال فرموديد موضوع 

سؤاالت ديگر شماست كه در آنجا به آن ها خواهیم پرداخت. 

جباري: من هم در ادامه بحث اين عزيزان،  تصورم اين است 
كه اگر ما تمركززدايي را با همه جوانب و انواعي كه دارد تعريف 
به  از سطوح ملي  انتقال قدرت و مسئولیت  از  كنیم عبارت است 
يا  دولت  از  خارج  و  دولتي  مجموعه  در  محلي  و  میاني  سطوح 
راستاي كاركردهاي عمومي هستند  مجموعه هاي ديگري كه در 
جامعه  و  امور  بهتر  اداره  براي  و  عمومي  منافع  خدمت  در  يعني 
براي  كه  فرايندي  در  مي دهد.   رخ  مسئولیت  و  قدرت  انتقال  اين 
كه  وجهي  سه  آن  به  عنايت  با  و  مي كنیم  تعريف  تمركززدايي 
وظايف،  تفكیك  بپردازيم.  وجه  اولین  به  مي توانیم  كردم،  مطرح 
توجه  و  بیفتد  اتفاق  سطح  سه  همین  در  حكومت  وظايف  يعني 
مي رسد  كه  محلي  به سطح  اختیار  واگذاري  و  تفكیك  اين  كنیم 
تفكیك  اين  كه  است  اين  وجه  يك  يعني  مي شود.  كم رنگ تر 
وظايف از حكومت ملي به سطوح میاني و محلي صورت بگیرد. 

و  میاني  ملي،  درآمدهاي  يعني  است.  درآمد  حوزه  دوم  وجه 
منطقه  آن  وظايف  به  سطح  هر  درآمد  و  شود  تعريف  منطقه  اي 
نهادها  تقويت  يا  تأسیس  كه  است  اين  نهايت  و  يابد  اختصاص 
و  اداري  سیاسي،  تمركززدايي  بناست  اگر  يعني  گیرد،  صورت 
در  كه  بگیرد  صورت  وظايف  تفكیك  اواًل  بايد  بیفتد  اتفاق  مالي 
كه همچنان  است  گرفتاري اي  كه  را شاهديم  اين  كاماًل  شوراها 
بنابراين  نیست.  روشن  محلي  و  ملي  وظايف  يعني  دارد.  ادامه 

مي رود،  پايین تر  سطوح  به  چه  هر  شوراها  اثربخشي  و  كارآمدي 
درآمد  اختصاص  كه  آن حوزه اي  و  درآمدها  كمتر مي شود. حوزه 
اين  داريم،  نیاز  كه  الزمه اي  نهادهاي  آن  نهايتًا  و  گیرد  صورت 
فرايند را تعريف مي كند. اين فرايند را مي بريم به حوزه سوالي كه 
اداري و كنار  نظام  از منظر  بیشتر  يعني  جناب عالي مطرح كرديد 
برنامه ريزي  و  اداري  نظام  مي دهیم.  قرار  هم  را  برنامه ريزي  آن 
را  تمركززدايي  اگر  داريم  كشوري  سطح  در  كه  مديريتي  و 
نوعي  به  و  بهره وري  مي خواهد  انتقال  آن  دل  در  مي كند  دنبال 
كارايي اش را باالتر ببرد و همچنین قصد دارد بهبود كارايي امور 
عمومي، نظام اداري كشور و آمادگي يا داشتن ظرفیت براي حل 
را موجب  دارد  بهنگام مشكالتي كه جامعه  پاسخگويي  و  مسائل 

شود و بتواند آن ها را در همان سه سطح پاسخ گويد. 
بهره وري  آن  از  ما  اداري  نظام  آيا  كه  است  اين  بحث  حاال 
و  كارايي  است؟  برخوردار  ملي  تا  میاني  و  محلي  سطح  در  الزم 
بهره وري آن براي ما همیشه يك سوال جدي است و در برنامه  ها 
مي گويیم كه ما قصد داريم بهره وري را به ويژه در بخش نیروي 
انساني كه در دل اين نظام اداري تعريف مي شود، افزايش دهیم 
كه  اداري  نظام  اين  مشاركت  افزايش  كه  است  اين  دوم  نكته  و 
تعريف مي شود بايد به نحوي عمل كند و به سمتي سوق پیدا كند 
شكل  كردند  مطرح  دوستان  كه  مختلف  ذي نفعان  مشاركت  كه 
گیرد يعني براي اداره يا تدبیر بهینه امور اداري به شكل مطلوب 
شوند.  درگیر  ذي نفعان  همه  كه  كنیم  حركت  سمت  آن  به  بايد 
كنیم.  مصداقي تر صحبت  بعد  و  كنم  اضافه  هم  را  نكته  دو  اين 
كه  تمركززدايي  انواع  و  سطح  به  برمي گردد  طبیعتًا  بحث  اين 
اتفاق مي افتد. حوزه اداري، حوزه اي كه در تمركززدايي كشور ما 
بخشي قبل از انقالب و مشخصًا بعد از انقالب اتفاق افتاده است؛ 
برنامه سوم توسعه كه عمومًا  يعني  بعد،  به  برنامه سوم توسعه  از 
تمركززداست مي خواست نظام نهادي، اداري و مالي الزم را براي 
تمركززدايي در كشور بازتعريف، طراحي و اجرا كند. طبیعي است 
اين تمركززدايي اي كه قبل و بعد از انقالب در برنامه سوم پیش 
غالب  نگاه  مي كند.  مطرح  را  تراكم زدايي  نوعي  بیشتر  مي رود، 
آن اين است كه وظايف و مسئولیت هاي دولت از سطح ملي به 
سطوح عمدتًا میاني و كمتر محلي، يعني به استان ها واگذار شود. 
باشند  داشته  استاني  سطح  در  نمايندگي هايي  وزارتخانه ها،  يعني 
امور  اداره  و  منابع  مديريت  حوزه  در  عمل  اختیار  اين ها  به  ولي 
داده باشند. اما اگر تمركززدايي  بخواهد به صورت يكپارچه عمل 
بیفتد،   اتفاق  توأمان  آن  در  مسئولیت  و  قدرت  انتقال  بايد  كند، 

تمركززدايي عبارت است از انتقال 
سطوح  از  مسئوليت  و  قدرت 
و محلي در  مياني  به سطوح  ملي 
مجموعه دولتي و خارج از دولت يا 
مجموعه هاي ديگري كه در راستاي 

كاركردهاي عمومي هستند
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نمايندگي  اعطاي  به سمت  بیشتر  قدرت  انتقال  اين  در  عماًل  اما 
رفته ايم. آن سطح تمركززدايي میاني، تفويض اختیاري كه اختیار 
كامل  بتواند  را  درآمدي  هزينه كرد  و  توزيع  اختیار  و  درآمد  تولید 
در اختیار داشته باشد، در برنامه سوم تعريف شده و نظام هاي آن 
هم تعیین شده است اما در عمل با مشكالتي مواجه است كه اين 
اما  بیشتر شاهديم.  ما  روستايي  و  در سطح محلي تر  را  مشكالت 
حوزه بحثي كه دارم اين است كه دولت اگر حوزه تمركززدايي را 
مديريت مي كند، تمركززدايي فقط در دل دولت و صرفًا در نظام 
اتفاق بیفتد. ما نیازمند نظاماتي هستیم كه در  نبايد  اداري دولتي 
اين  بیشتر  بگیرد.  شكل  ذي نفعان  توسط  جامعه  مديريت  آن ها 

زاويه بحث بسیار مهم است.

را  تمركززدايي  كه  است  اين  ما  قصد  اينجا  در  کوشش تبار: 
تعريف  كنیم. دو سه تعريف كرديد. من هم خود به قدرت اشاره 
كردم و اعتقادم اين است كه به نوعي يك جابه جايي قدرت بايد 
بیفتد. منتها جابه جايي قدرت،  لوازم و مقدماتي دارد كه به  اتفاق 
از  ما  گفتند.  خوب  افشار  مهندس  آقاي  را  آن  تاريخچه  من  نظر 
اين تاريخچه شايد اينجا بايد استفاده كنیم. ما تمركززدايي را در 
ايران كلید زديم و ابزارش را هم حتي فراهم كرديم. مثاًل همین 
شهرداري ها  بلندمدت ترش  خیلي  سابقه  يا  ما  دهیاري هاي  حوزه 
اينكه  علي رغم  چرا  بگیريد.  نظر  در  را  ديگر  عمومي  نهادهاي  و 
ايجاد  موردنظر  محصول  آن  مي كوبیم  سندان  اين  بر  همه  اين 
آن  ناگسستني  سبقة  آن  داليل  از  يكي  من  نظر  به  است؟  نشده 
از اين فرهنگ بومي ايراني است كه باالخره چندين و چند هزار 
ساله است. ما تمركززدايي را انجام داده ايم و در اين جهت تالش 
اين  كنار  در  اجتماعي  مسئولیت پذيري  چقدر  واقعًا  اما  مي كنیم 
به  است؟  داده  نشان  مطلوبي  نحو  به  را  خود  شكل  واگذاري ها، 
عنوان مثال چرا در حال حاضر دغدغه وزارت كشور بیشتر از همه 
كه  تخلفي  بر  كند  نظارت  مي  بايست  كه  است  نهادي  آن  تقويت 
ما  معزل جدي  معزل،   اين  مي دهند؟  انجام  دهیاري ها  يا  شوراها 
شده است. در اينجا قصد بر آن است كه بحث، صرفًا جنبه نظري 
استقرار  از  كه  آغازيني  ده سال  آسیب شناسي  در  ما  نكند.  پیدا 
مديريت نوين روستايي در كشور مي گذرد، و در دهه دوم كه به 
اهداف  از  يكي  و  مي گويیم  دهیاري ها  مجدد  مهندسي  دهه  آن 
مهم آن آسیب شناسي دهه نخست است مي بینیم كه تمركززدايي 
به  را  تصمیم سازي  و  تصمیم گیري  جاهايي  يك  حتي  كرده ايم، 
در  نتوانسته ايم  اما  كرده ايم  واگذار  شورا  مانند  مردمي  نهاد  يك 
و  كنیم  تعريف  گونه اي  به  دولت  در  را  آن  فرايند  نظارت،  مقام 
اجتماعي  مسئولیت پذيري  فضاي  مقررات،  و  قوانین  چارچوب  در 
هم  مردم  به  مردم  پاسخ گويي  آن  در  كه  بگیرد  نحوي شكل  به 
مردم.  به  حاكمیت  و  دولت  پاسخ گويي  فقط  نه  و  شود  محقق 
تعريف  نتوانسته ايم  را هنوز  به مردم  پاسخ گويي مردم  فرايند  اين 
كمك  نه تنها  تمركززدايي،   اين  اينكه  ديگر  موضوع  يك  كنیم. 
نكرد به اينكه توسعه بتواند در كشور آن توازن و آن تعادل خود را 
فراهم كند، بلكه حتي در مثال خیلي زنده آن يعني در جابه جايي 

همین  حتي  يعني  باشیم.  موفق  نتوانستیم  ما  حتي  هم  ثروت 
تمركز  و  غرب  و  شمال  در  جمعیت  تمركز  مي بینید  شما  االن 
ثروت در شمال و غرب و تولید ثروت هم باز در اينجاست. يعني 
دولت نقش پايه اي اش اين بوده كه بیايد با سیاست هاي بلندمدت 
كردن-  سیاست  در  و  مي كند  فراهم  كه  قانوني اي  و  تشويقي 
توازن و  بتواند آن  به معناي همان سیاست كردن دولت-  قانون 
مي بینیم  ما  كه  حالي  در  كند.  ايجاد  توسعه يافتگي  در  را  تعادل 
يعني  كنیم.  ايجاد  را  اين  نتوانسته ايم  ما  سال  سي و اندي  اين  در 
توازن كه آن تمركز زدايي  تعادل و  دو موضوع، يكي همین عدم 
كه  نظارتي  نقش  آن  هم  يكي  و  بدهد  بها  آن  به  است  نتوانسته 
محقق نشده است. ما تمركززدايي كه مي كنیم در واقع قدرت را 
انتقال يافته  قدرت  اين  بايد  متعاقبًا  و  مي بريم  بیرون  حاكمیت  از 
نظارت شود و ضمن تقويت پاسخ گويي، مسئولیت پذيري اجتماعي 
به  شود.  فرهنگ سازي  خود  نخست  گام  در  بايد  جامعه  نهاد  در 
را در دولت پیش  اجرايي مان  اينكه سیاست هاي  از  قبل  نظر من 
كار  قدرت  جابه جايي  اين  فرهنگ سازي  بر  مي بايست  بگیريم،  

كنیم. آن چیزي كه به نظر من مغفول مانده است.

مي خواستم  جنابعالي  منظر  همین  از  من   
یا  نوین محلي  اینجا مدیریت  ما  پیدا کنم. بحث  ورود 
اسالمي  و شوراي  دهیاري  از  ترکیبي  دیگر  عبارت  به 
به  که  است  این  طرح،  قابل  اصلي  سؤال  روستاست. 
عمومي  اداره  متولي  نوین  سازمان هاي  این  شما  نظر 
روستا که تلفیقي از شورا و دهیاري هستند تا چه میزان 
برایشان  که  تشكیالتي  به  توجه  با  دارند؟  کارآمدي 
دارند  که  موجودي  وضعیت  و  است  شده  پیش بیني 
سنگین  بار  این  تمرکززدایي،   فرایند  اجراي  در  آیا 
مدیریت  این  شانه هاي  بر  مي شود  را  اختیار  تفویض 
براي  پیشنهادي  اگر  متعاقباً  و  یا خیر؟  محلي گذاشت 
به طریقي  یا مي توان  بفرمایید.  دارید،  اصالح ساختار 
دیگر چنین طرح موضوع کرد که آیا الگوي فعلي نظام 
یک  داراي  روستا  هر  اینكه  یعني  روستایي،  مدیریت 
مناسب  باشد،  مستقل  دهیاري  یک  و  اسالمي  شوراي 
است یا شما الگوي جدیدي را پیشنهاد مي کنید مانند 
به  نقطه اي  الگوي  از  محلي  مدیریت  سطح  ارتقاي 

الگوي پهنه اي و عملكرد در سطح دهستان.

 ما تمركززدايي را انجام داده ايم و 
در اين جهت تالش مي كنيم اما واقعًا 
چقدر مسئوليت پذيري اجتماعي در 
را  واگذاري ها، شكل خود  اين  كنار 
به نحو مطلوبي نشان داده است؟  
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کوشش تبار:  ما يك بار گفتیم چه اتفاقي تاكنون افتاده، حاال 
داريم وارد ضعف و آن بخش ناكارآمد اين تمركززدايي مي شويم. 
چنانكه گفته شد براي تمركززدايي الزم است فرهنگ سازي كنیم 
با  همزمان  اينكه  و  شد  اشاره  بحث  تاريخي  سابقه  به  هم  بعد  و 
آن  زنده  مثال  كنیم؛  برقرار  نیز  را  نظارت  بايد  قدرت  جابجايي 
بیشترين  شوراها  روستايي،  و  شهري  حوزه  در  كه  است  اين  هم 
تخلفات را دارند و اين سؤال مطرح مي شود كه چرا ما نتوانستیم 
و  تمركززدايي  فرايند  در  اينكه  بعدي  نكته  و  كنیم  حل  را  اين 
مردم  به  اختیار  كه  هنگامي  اقتصادي  رونق  و  ثروت  جابه جايي 
يعني  مي شود،  حاكم  اسمیتي  آدام  كاماًل  نگاه  مي شود،  منتقل 
و  كشاند  پررونق  مناطق  سمت  به  را  فرصت ها  اين  مردم  منافع 
در  را  متعادل كننده اش  و  متوازن كننده  نقش  آن  نتوانست  دولت 
بگذارد  تشويقي  سیاست هايي  نتوانست  و  كند  ايفا  سال  چند  اين 
شرق  و  جنوب  به  كشور  غرب  و  شمال  از  ثروت  جابه جايي  كه 
است.  شده  سخت  واقعًا  مهارش  هم  االن  و  شود  ايجاد  كشور 
متوجه  زمانیكه  و  مي كشد  پس  پا  دولت  مي بینید  كه  اينجاست 
مي شود در اين تمركززدايي و آنچه كه واگذار كرده، يك جا دارد 
رشد مي كند و يك جا عقب مانده و رشد متوازن نیست دوباره خود 

دولت وسط مي آيد. 

اين  خصوص  به  كرديد.  اشاره  را  خوبي  خیلي  نكته  افشار:  
بحثي كه در نظام واگذاري امور به مردم،  دولت هاي گذشته، چه 
را  واگذاري  و  مي آيد  جلو  دولت  كه چگونه  داشته اند  را  نوساناتي 
اوضاع  مي بیند  وقتي  ولي  پا پس مي كشد،  انجام مي دهد، سپس 
عنوان  به  را  اين  مي توانیم  ما  مي آيد.  جلو  دوباره  ريخته  هم  به 
يك مدل ببینیم. در همین تاريخي كه من خدمتتان عرض كردم،  
متمركز  نظام  اول  پهلوي  زمان  در  بگويم  كه  بود  همین  قصدم 
انواع  مي شود.  غیرمتمركز  نظام  مقدار  يك  دوم  پهلوي  در  است. 
و اقسام بحران ها به وجود مي آيد، دوباره دولت متمركز مي شود. 
حتي بعد از جمهوري اسالمي كه اين همه هم مباني اعتقادي  و 
به دست  امور  سپردن  بر  است  مبتني  اساسي اش  قانون   و  اصول  
متمركز  نظام  چگونه  كه  شاهديم  جنگ  برهه   در  باز  مردم،  خود 
عقالني  امر  يك  البته  اين  كه  متمركز  غیر  نه  و  مي دهد  جواب 
است. در اين زمان شوراها و مديريت هاي محلي كنار مي روند و 
شوراها  و  مي آيد  اصالحات  دولت  بعد  مي آيد.  جلو  كشور  وزارت 
مي بینیم كه دولت ديگري روي كار  به وجود مي آورد. مجدداً  را 
مي آيد، به سمت انقباض نظام شوراها و مديريت محلي مي رود و 
باز همین چرخه تكرار مي  شود. اتفاقًا موضوع خیلي خوبي  مجدداً 
فرهنگي  مشكل  يك  ما  كردند.  مطرح  كوشش تبار  دكتر  آقاي  را 
داريم. شیوه هاي مشاركتي كه در كشور ما وجود داشته است براي 
جلب مشاركت مردم بسیار ضعیف است. يعني اگر ما به فرهنگ و 
آداب و رسوم خود دقت كنیم خیلي نمي توانیم ببینیم مواردي را كه 
مردم بر سر موضوعات و منافع خود مشاركت مي كردند. در اين زمینه 

نظريات مختلفي وجود دارد كه نمي خواهم وارد اين بحث شوم. 

و  است  متنوع  كشور  يك  قومي  و  فرهنگي  لحاظ  به  ما  كشور 
همه  است.  زياد  بسیار  محلي  سطوح  در  قدرت  تراكنش  امكان 
ترس  از  تجزيه طلبي،  ترس  از  آمدند  وجود  به  كه  دولت هايي 
با  همواره  ملي،  حاكمیت  رفتن  دست  از  ترس  از  فرقه گرايي، 
تشكیل مديريت هاي محلي و منطقه اي تا حدودي مخالف بودند. 
منازعات  مشكل  طرف  يك  از  و  داريم  را  اين  طرف  يك  از  ما 
نهادهاي  موفقیت  شرط  يعني  داريم.  را  مردم  قومي  و  اجتماعي 
است.  جامعه  در  اجتماعي  منازعات  حل  شوراها،  ويژه  به  محلي 
مادامي كه در جامعه منازعات اجتماعي و قومي و قبیله اي وجود 
دارد، در شوراها ما نمي توانیم به موفقیت برسیم. بررسي ها نشان 
قبیله اي  و  قومي  منازعات  كه  مناطقي  يا  شهرها  در  مي دهد، 
مشكالت  دچار  شوراها  دوره ها،  تمامي  در  باالست  اجتماعي  و 
مي بینیم  مي كنیم،  دقت  كه  شوراها  انحالل  به  هستند.  متعددي 
منافع  سر  بر  و  مي كنند  زندگي  گوناگوني  اقوام  شهرها  اين  در 
يك  به  نمي توانند  بنابراين  دارند.  مشكل  يكديگر  با  مشترک 
اعتقاد  به  كه  است  دلیل  همین  به  شايد  برسند.  همدلي  و  تفاهم 
اجرا  زودي  اين  به  نبايد  شورايي  نظام  مناطق،  از  بعضي  در  من 
مي شد يا حداقل شوراها در مناطقي به صورت نمونه وار و پايلوت 
براي  تعمیم  تجربه،  آن  آسیب شناسي  از  پس  و  مي شدند  تشكیل 

كل كشور صورت مي گرفت.
از  هستیم.  روبرو  پارادوكس  يك  با  و  تضاد  يك  با  االن  ما   
محلي،  نهادهاي  و  دهیاري ها  موفقیت شوراها،  يك طرف الزمه 
از طرف  واگذاري تصدي گري هاست.  اختیارات دولت و  واگذاري 
ديگر اقدامات اين نهادها در طول سال هاي گذشته را خیلي مفید 
ما  نگويیم  اگر  نیست،  باال  آن ها  از  مردم  نمي  دانم. رضايت مندي 
نمي دانیم،  مفید  را  آن ها  عملكرد  و  اقدامات  كه  هستیم  دولتي ها 
آيا  كه  كرد،  مراجعه  مردمي  نظرسنجي هاي  به  مي  شود  حداقل 
رضايت مندي مردمي را دارند يا آن طور كه بايد و شايد نداشته اند. 
بنابراين ما بايد همزمان دو حركت انجام دهیم. اين حركت ها در 
نظارت ها  بايد  يك طرف  از  هستند.  تضاد  در  همديگر  با  حقیقت 
اين ها  كه  را  مشكالتي  و  تخلفات  جلوي  كه  كنیم  گسترده تر  را 
اين ها بسط  از طرف ديگر مي خواهیم  به وجود مي آورند بگیريم. 
كند.  پیدا  نجات  وضعیت  اين  از  دولت  و  كنند  پیدا  گسترش  و 

همزمان بايد اين دو حركت را با هم انجام داد. 

جباري: عزيزان مالحظه دارند وقتي كه از تمركز و عدم تمركز 

اگر ما به فرهنگ و آداب و رسوم 
خود دقت كنيم خيلي نمي توانيم 

ببينيم مواردي را كه مردم بر سر 
موضوعات و منافع خود مشاركت 

مي كردند
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صحبت مي كنیم، اين ها هدف نیستند،  هر دو ابزار هستند. طبیعي 
داشت،  خواهند  ادامه  كنند،  عمل  كارآمد  اگر  ابزارها  اين  است 
بحث  آن  با  من  افتاد.  خواهد  اتفاق  برگشت ها  و  رفت  اين  اگرنه 
و  وحدت  ايجاد  سمت  به  تمركز  آن  اگر  كه  مي زنم  پیوند  قبلي 
اين  تمركز  عدم  جاهايي  در  اگر  و  بود  كرده  حركت  يكپارچگي 
است  طبیعي  بیندازد،  به خطر  واقعي-  يا  احساسي  يا  را-  وحدت 
در  و  قوانین  در  افتاد.  خواهد  اتفاق  تمركز  به  برگشت  نوعي  كه 
خیلي از عرصه ها ما اين را شاهديم. يك زماني در قانون، شوراها 
داراي اختیارات بیشتر بودند. بعد مي بینیم تمركز ايجاد شده و بعد 
اختیارات كمتر مي شوند. اين ناشي از آن نگراني هاست. در تمركز 
قرار است به حفظ منافع ملي و عمومي فكر كنیم. در عدم تمركز 
دوباره  دولت  كه  اينجاست  مي افتد  به خطر  بعضًا  ملي  منافع  اين 

وارد عمل مي شود و تمركز را تقويت مي كند. 
حسابرسي  و  نظارت  است:  نظارت  نوعي  بحث  هم،  سوم  حوزه 
نظر  در  با  مي گیرند.  صورت  محلي  سطح  در  كه  بازرسي هايي  و 
داشتن اين مقدمه، مي خواهم بگويم دولت متمركز مي تواند كاماًل 
تعريف  محلي  تا سطح  را  خود  واحدهاي  يعني  كند.  عمل  محلي 
براي  محلي  سطح  در  بهداشت  وزارت  حاضر  حال  در  مثاًل  كند. 
هستند.  بهداشت  خانه هاي  همان  كه  دارد  نمايندگي هايي  خود 
تمركز  عدم  معناي  به  لزومًا  برود  محل  به  امور  كه  موضوع  اين 
تراكم زدايي  و  مي دهد  تكان  را  خود  دولت  بلكه  نیست،  واقعي 
نتیجه  دو  بايد  افتاده  اتفاق  كه  تمركززدايي  اين  مي افتد.  اتفاق 
داشته باشد. يكي مشاركت منطقه اي و مسئولیت پذيري اجتماعي 
اتفاق  محلي را ايجاد كند. دوم آنكه از دل آن، توسعه منطقه اي 
و  محلي  شوراهاي  ايجاد  و  تمركززدايي  اجراي  با  اگر  بیفتد. 
واقعي  مشاركت  هم  باز  محلي  ظرفیت هاي  و  اختیارات  توسعه 
و  نگرفته  شكل  اجتماعي  مسئولیت پذيري  يعني  نمي افتد  اتفاق 
است.  نبوده  موثر  خیلی  يعنی  دارد.  مشكالتي جدي  تمركززدايي 
به خود آن نظامي كه  اين مشكالت طبیعتًا برمی گردد  از  بخشی 
دو  برمي گردد.  سطوح  اين  رابطه  به  بخشي  و  است  شده  تعريف 
مثال مي خواهم بزنم. تجربه لزور را در فیروزكوه شاهديم. روستاي 
لزور در فیرزوكوه تجربه مشاركتي بسیار قوي اي داشته است. اين 
جالب  داشتم  نزديك  از  كه  بازديدهايي  و  بررسي  در  را  تجربه 
مي دهند.  تشكیل  را  محلي  گروه كوچك  مردان يك  ابتدا  يافتم. 
در  مي كنند.  آمادگي  اعالم  مشاركت  براي  زنان  و  جوانان  بعد 
مسئولیت پذيري  است.  مسئولیت پذيري  حس  مهم،  مسأله  اينجا 
مي كنیم  تعريف  شوراها  براي  كه  مناسبي  نظام  اثر  در  اجتماعي 
كردم  اشاره  كه  لزور  تجربه   در   مي گیرد.  شكل  محلي،  اقبال  و 
اجتماعي در دل آن  اجتماعي و نظارت  از مسئولیت پذيري  نوعي 

اتفاق افتاده است. ما در سطح ملي هم بعضًا اين تجربه را داريم.
شورا، دهیاري و مجموعه هايي كه در سطح محلي، مشاركت را 
تقويت مي كنند، اگر فرهنگ سازي نشود و اين ساختارها همديگر 
مي افتد.  اتفاق  دولت  بازتولید  از  نوعي  دوباره  نكنند  تقويت  را 
تشكیل شوراي  از  برمي گردد. پس  دولت  به  مردم  انتظارات  زيرا 
مردم ياري.  نه  و  شوراياري  سراغ  مي رويم  كالن شهرها  در  شهر 

براي حضور در  باشند  ياريگر شورا  نهادهايي كه قرار است  يعني 
به  باشند.  تعامل  در  مردم  در سطح  بايد  حالیكه  در  محلي  سطح 
جستجو  بسیار  بود  افتاده  اتفاق  كه  موردي  در  من  مثال  عنوان 
انتظارها  و  كنم  پیدا  را  محله مان  شوراياري  نماينده هاي  تا  كردم 
و خواسته هايم را براي آن ها مطرح كنم اما موفق نشدم. من در 
آن ها   محلي  سطوح  نهادهاي  و  روستاها  از  بازديدي  پاكستان 
از  بود.  مهم  محلي  مديريت هاي  آن  اثرگذاري  بررسي  داشتم. 
ما  گفتند  مي كنید؟  كار  چه  محلي  سطح  در  شما  پرسیدم  آن ها 
بايد به صورت  را  اداره مي كنیم. معلم  را  در سطح محلي مدرسه 
محلي پیدا و استخدام  كنیم، در سطح روستا مدرسه فراهم كنیم 
كه  متمركزي  نظام  اين  در  اما  كنیم.  نظارت  او  كار  بر  بعد  و 
مي گیرد،  آتش سوزي صورت  كه  روستايي  در  كرده ايم  تعريف  ما 
وزير مسئول دانسته مي شود. در اين ساختار بخشي متمركزي كه 
كشور ما دارد وزير پاسخگوست زيرا مجلس او را مسئول مي داند. 
نهاد  مانند آتش سوزي در يك مدرسه در يك روستا،  در موردي 

باشد.  پاسخگو  مي تواند  بیشتر  محلي 

سیاست گذاري  هم  كه  مديراني  عنوان  به  ما  کوشش تبار: 
باور  اين  به  حوزه اي،  سیاست گذاري هاي  هم  و  دارند  كالن 
واگذاري  اما  هستیم.  تمركززدايي  دنبال  كه  موافقیم  و  رسیده ايم 
اين قدرت و اختیار به گروهي از مردم در حالي دارد اتفاق مي افتد 
مردم  به  نسبت  مردم  پاسخ گويي  و  آن ها  از  مطالبه  زمینه  در  كه 
بخش  آن  ازاي  در  و  كنیم  ايجاد  را  مناسب  فضاي  نتوانسته ايم 
كنیم.  ايجاد  پاسخ گويي  واگذار مي كنیم  كه  اختیارات حاكمیت  از 
من از آقاي مهندس افشار مي پرسم و البته ايشان هم از بنده، كه 
نماينده شوراي فالن شهر كه تخلف كرده بود االن كجاست؟ آيا 
قرار  بازخواست  مورد  را  او  توانستیم  اجتماعي  لحاظ شخصیت  از 
اعتقاد  هندويیسم  يا  شینتو  به  كه  ژاپن  در  مثال  طور  به  دهیم؟ 
ندارند،  يره  خیراً  ذره  مثقال  يا  آخرت  به عقاب،  اعتقادي  و  دارند 
اجتماعي  عرصه هاي  وارد  را  فرد  همه  از  بیشتر  كه  چیزي  آن 
قرار  تأثیر  تحت  مي تواند  و  مي كند  جذب  را  اعتماد  و  مي كند 
زير  تخلف  خاطر  به  اگر  كه  است  اجتماعي اش  شخصیت  دهد، 
اجتماعي  مرگ  حقیقت  در  كند  بروز  او  خیانت  اگر  برود،  سوال 
است.  فرد  جسماني  مرگ  حتي  از  بدتر  اين  و  مي افتد  اتفاق  او 
خودكشي  بعد  و  مي دهد  استعفاء  نخست وزير  حتي  كه  جايي  تا 
نمايندگي مردم  به  بها دادن  مي كند. ما در واگذاري هايمان و در 
نتوانسته ايم  را  پاسخگويي  و  نظارت  فرايند  اين  مردم  خود  براي 
از آن به نظر من فرهنگي است. رسانه هاي  فراهم كنیم. بخشي 
جمعي و حوزه هاي تخصصي كه بايد فرهنگ سازي و رفتارسازي 
سیستم  آن  نتوانسته اند  دولت  سیاست هاي  اين  با  همزمان  كنند، 
سیما،  و  صدا  مثاًل  باشند.  داشته  را  خود  هدايتي  و  حمايتي 
آموزش و پرورش، آموزش عالي. گفتگوهاي جمعي و آن ذهنیت 
شما  اگر  كه  است  نیفتاده  اتفاق  جامعه  نهاد  در  ايده پردازي  و 
واگذاري اختیار حاكمیت به نهاد مردمي را داريد متعاقبًا آن نهاد 
هنوز  كه  است  زماني  آن  بارز  مثال  باشد.  پاسخگو  تو  به  هم 
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فرايند  اين  و  ندارند  را  روستا  مردم  به  الزم  پاسخگويي  شوراها 
شكل نگرفته است. ما االن دستورالعمل داريم كه مديريت محلي 
ارائه كند اما برايشان مهم  بايد هر شش ماه عملكرد را به مردم 
نیست و البته مردم هم چنین چیزي را طلب نمي كنند. مي خواهم 
بگويم تمركززدايي رابطه مستقیم با حقوق شهروندي دارد. براي 
كه  بگويید  شهروند  به  بايد  شود  انجام  موفق  تمركززدايي  اينكه 
و  شود  انجام  امور  تسهیل  مي خواهید  اگر  و  داري  را  حقوق  اين 
و  داري  جايگاه  و  نقش  چرخه،  اين  در  نیز  تو  دهند  بها  تو  به 
يكي  از  هست  يادم  من  باشي.  بايد  پاسخگويي  مقام  در  هم  تو 
بود؟  زماني  چه  تو  روز  بهترين  بودند  پرسیده  جمهور  رؤساي  از 
را  من  و  كرده  پرخاش  من  به  دانشجوها  كه  روزي  بود  گفته 
داشت؟ چون  را  نگرش  اين  او  چرا  بود.  روزم  بهترين  كردند  هو 
فهمیده  را  خود  جايگاه  دانشگاهي  جامعه  اين  مي كرد  احساس 
است و فهمیده كه مي تواند حتي از عالي ترين مقام اجرايي كشور 

واخواهي كند. اما اين نگرش در مردم ما وجود ندارد. 

نظام  که  است  این  داریم  ما  که  پرسشي   :  
نوین مدیریت محلي ما که ترکیبي از شورا و دهیاري 
که  ظرفیتي  آن  اصاًل  آیا  دارد؟  ظرفیت هایي  چه  است 
کارآمدي  ظرفیت  شده،   پیش بیني  قانون  لحاظ  به 
هم  عمل  در  آیا  هست  اگر  اینكه  دوم  پرسش  است؟ 
است  نشده  محقق  اگر  و  خیر؟  یا  است  شده  محقق 
چه اصالحاتي را مي توانیم پیشنهاد کنیم براي این که  
مدیریت  بر  مبتني  تمرکززدایي  کارآمد  الگوي  یک  به 

محلي براي مدیریت روستاها بتوانیم دست یابیم.

مديريت  بدون  نظام  يك  از  ما  كه  همین  مي كنم  فكر  افشار: 
شهرها  در  روستاها  براي  تصمیم گیري  آن  در  كه  روستاها  در 
نظامي  ديگر  عبارت  به  يا  بخشداري ها،  توسط  و  مي شد  انجام 
كه  نظامي  سمت  به  مي شد  انجام  دولت  طرف  از  مديريت  كه 
اينكه  و  رفته ايم  پیش  سال ها  اين  در  است  محلي  حدودي  تا 
گرفته اند  شكل  دهیاري ها  آن ها  دنبال  به  و  روستايي  شوراهاي 
حركت مثبتي بوده است. تا قبل از اين ها نهادهاي روستايي بدين 
دقیقًا  يعني  بود  مطرح  مسكن  بنیاد  تنها  و  نداشتند  وجود  شكل 
اجرا  روستاها  در  را  دولت  تصمیمات  كه  بعدي  تك  نظام  يك 
مي كرد. حاال ممكن است بگويیم اين نهادها كم است و پیشنهاد 
كنیم تعدادشان زيادتر شود. ممكن است بگويیم اختیاراتشان كم 
اقدامي  بگويیم كه هیچ  نمي توانیم  اما  بايد وسیع تر شود.  و  است 
كافي  اقدامات  اين  بگويیم  است  ممكن  است.  نگرفته  صورت 
اقدامات مثبتي صورت گرفته است. ما در  اما به هر حال  نیست، 
از سي هزار شوراي روستايي و دهیاري داريم.  حال حاضر بیش 
اين ها با صرف هزينه، وقت، انرژي و منابع كشور صورت گرفته 
مديريت  سمت  به  كه  است  بوده  همین  هم  كشور  هدف  است. 
چه  يا  نبودند  يا  بودند  موفق  اينكه  اما  برود.  منطقه اي  و  محلي 
اقداماتي  چه  و  كجاست  مشكالتشان  اينكه  يا  دارند  مشكالتي 

نكته اي كه من  است.  بحث  قابل  اين ها  تمام  بگیرد  بايد صورت 
مي خواستم خدمتتان عرض كنم اين بود كه ما در حال حاضر با 
اين شرايطي كه در روستاها داريم قطعًا آن موفقیت الزم را براي 
گرفته  مهاجرت  از  دارد،  وجود  كه  آسیب هايي  اين  از  جلوگیري 
البته  داشت.  نخواهیم  را  تولید  شدن  نابود  و  روستاها  تخلیه  تا 
نخواهیم  را  موفقیت الزم  اما  كنیم  كنترل  تا حدودي  توانسته ايم 
حال  در  اما  بیانجامد،  درازمدت  به  مهاجرت  اين  شايد  داشت. 
كم  دارد  كشور  روستايي   جمعیت  همچنان  است.  شدن  انجام 
مي شود و جمعیت شهري رو به ازدياد است. هم اكنون در عرصه 
مرجعي  و  ملجأ  يك  مردم  فرموديد،  كه  دهیاري ها  يا  شوراها 
مراجعه  آن  به  امور خود  براي  كه  دارند  جايي  كرده اند. يك  پیدا 
محلي  و عاليق  مطالبات  و  نیازها  از  عمده اي  بخش  االن  كنند. 
اين  به  مي شود.  درخواست  دهیاري ها  و  شهرداري ها  شوراها،  از 
به  تمامي  به  را  كار  مي توانند  آن ها  آيا  كه  نداريم  كاري  موضوع 
يا خیر كه قطعًا نمي توانند. طبیعي است كه دولت  برسانند  انجام 
بخش عمده اي از مشكالت خود را در اينجا به شوراها و نهادهاي 
جلوگیري  موضوع  اين  از  بايد  بنابراين  است.  داده  ارجاع  محلي 
دولت  قطعًا  شوند.  تبديل  ابزار  به  محلي  نهادهاي  اين  كه  كنیم 
بايد از تبديل شوراها به ابزار پرهیز كند. اين كه بگويیم شوراها، 
مردم  تشويق  و  دولت  سیاست هاي  تبیین  براي  نهادهايي هستند 
به اين سیاست ها يا اينكه بايد كارهاي دولت را در منطقه انجام 
االن  كه  هرچند  نیست  شوراها  كار  اين  چون  است  اشتباه  دهند 
بیايیم  كه  دارم  نقد  اين  به  من  هست.  شوراها  وظايف  حیطه  در 
سیاست هاي  كه  هستند  نهادهايي  دهیاري ها ،  و  شوراها  بگويیم 
انجام  اين ها  كه  كارهايي  از  بخشي  اگرچه  دهند.  انجام  را  دولت 
مي شود.  اتخاذ  حاكمیت  كالن  در  كه  است  سیاست هايي  دادند 
بايد به عنوان يك پل باشد. پلي بین  اما در حقیقت نقش اين ها 
مردم و حاكمیت و دولت. يعني نقطه اتصال مردم و دولت همین 

هستند.  محلي  نهادهاي 
ما در حال حاضر اين نهادها را داريم، حتي اگر به صورت شكلي 
نداشتند  وجود  دهیاري ها  كه  گذشته  سال  چندين  ما  مگر  باشند. 
ده  همین  به  نیست.  دوري  خیلي  گذشته  نداريم؟  خاطر  به  را 
سال گذشته برمي گردد. همین كه وضعیت بهسازي و پاک سازي 
مي شود  انجام  مردم  نماينده  توسط  زباله ها  جمع آوري  و  روستا 
به  مردم  منتخب  نماينده  روستا  در  كه  است. همین  اتفاق مهمي 
عنوان دهیار وجود دارد و زمانیكه به روستاها مراجعه مي كنیم و 
مي گويیم اعضاي شورا يا دهیار اينجا كیست يعني دقیقًا اين نهاد 
و مديريت محلي شكل گرفته اما بايد به اين شكل گرفتن معني 
داريم  دهیاري  تعداد  اين  بگويیم  فقط  اينكه  بخشید.  مفهوم  و 
يك  نمي كند.  كفايت  االن  ديگر  اين  داريم،  شورا  تعداد  آن  يا 
مي گفتیم  اول  سال  دو سه  ابتدا  آن  مثاًل  بود.  شايد خوب  زماني 
بايد  امروز  داريم.  دهیاري  و  تعداد شهرداري  اين  كه خوشبختانه 
از طريق  را  توانسته ايم مطالبات مردم  اين حد مناسب  تا  بگويیم 
البته  برويم.  پیش  سمت  اين  به  بايد  كنیم.  برآورده  نهادها  اين 
شوراها  خصوص  در  مثاًل  است.  داشته  وجود  زيادي  مشكالت 
اما  است  پرسش  محل  خیر  يا  دارند  را  الزم  كارآمدي  آيا  اينكه 
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مقصود  سرچشمه  به  را  ما  بخواهد  كه  كارآمدي اي  آن  قطعًا 
هستیم.  آن  رفع  درصدد  ما  كه  است  مواجه  مشكالتي  با  برساند 
زمان  از  شوراها  اعضاي  شاخص هاي  و  خصوصیات  آمار  به  اگر 
كنیم،  دقت  گذشته  دوره  چهار  اين  در  تاكنون  شكل گیريشان 
از  دارند  شوراها  آيا  ببینیم  بايد  مي شويم.  متوجه  را  مهمي  نكات 
مي شويم  متوجه  نه.  يا  كنند  مي  پیدا  انحراف  خود  خاصیت  آن 
كه اين منافع محلي، مردمي و عمومي دارد رنگ مي بازد و دارد 
مشكالتي  از  يكي  مي دهد.  شخصي  رقابت هاي  به  را  خود  جاي 
كه ما امروز در شوراها داريم، همین است. يعني نهادي كه شكل 
گرفته بود تا پیگیر و مدافع منافع مردم باشد، ابزار منافع شخصي 
اين  است،  قومي  مسائل  براساس  مشاركت ها  خیلي  االن  و  شده 
بتواند مطالبات  باشد كه  در شورا  ما كسي  قوم  از  است كه حتمًا 
اين  است.  نشده  حل  هنوز  مشكل  اين  يعني  كند.  برآورده  را  ما 
از  بنابراين  دارد.  وجود  هنوز  گرفتاري ها  و  منازعات  و  دعواها 
بايد  الزم  بسترهاي  شود.  كار  بايد  اجتماعي  و  فرهنگي  سمت 
شوراها  بحث  در  همیشه  من  كه  نقدهايي  از  يكي  آيد.  وجود  به 
داشته ام اين بوده است كه بسترهاي الزم در خیلي از مناطق به 
در  البته  مي كرديم.  بسترسازي  اول  بايد  ما  و  بود  نیامده  وجود 
بعضي از مناطق هم خیلي خوب جواب داده است. در بعضي جاها 
مردم  و  دولت  كمك  به  و  بوده  خیر  خدمات  منشأ  واقعًا  شوراها 
نهادهاي  اين  بنابراين  در شهرها.  چه  و  روستاها  در  چه  آمده اند. 
نويني كه مي فرمايید حضور و وجود آن ها به طور قطع الزم است 

اما ايرادها و مشكالتي دارند كه بايد احصاء و رفع شوند. 

حوزه  در  شايسته  حكمروايي  به  رسیدن  براي  کوشش تبار: 
روستايي تمركززدايي ابزار مناسبي است. منتها اين ابزار مناسب، 
الزمه اش يك مقدمات و يك زيرساخت فرهنگي در كشور است. 
كه  است  گونه اي  به  و ساختار حكومتي  مملكت  اين  تاريخ كهن 
فرهنگ سازي  و  فراهم  اول  مي بايست  مقدمات  و  زيرساخت  اين 
هستند  خوبي  ظرف هاي  شورا  و  دهیاري  نهادهاي  االن  شود. 
شورايي  نظام  كنیم.  فراهم  آن ها  براي  مناسب  مظروف  بايد  كه 
باالخره در نوع خود يك مدل مديريتي جديدي در دنیاست. مدل 
كشور ما مدل خاصي است كه مبتني بر مردم ساالري ديني است. 
بحث ما بر سر اين است كه ظرف ها خوب شكل گرفته اند و بايد 
روي اين مظروف ها كار مي كرديم. بايد فرهنگ سازي مي كرديم. 
بايد به بحث قومیت و ساختارهاي فرهنگي مختلفي كه در كشور 
است توجه نشان بدهیم. فاصله قدرت كه يك آيتم مهم در بحث 
از  تعبیري كه  نیست.  ايران يكسان  است، در همه جاي  فرهنگ 
تفويض قدرت در كردستان و سیستان و بلوچستان و فارس وجود 
دارد، با تعبیري كه در تهران مي شود يكي نیست. يعني به نظر ما 
پايه و زيربناي الزم هنوز درست چیده نشده است. در اينجاست 
بحث  و  غیرمستقیم  آموزش هاي  جمعي،  آموزش هاي  بحث  كه 
ما ساختار  است كه  اين  اعتقادم  فرهنگ سازي جلوه مي كند. من 
اما  است  شده  چیده  خیلي خوب  ساختار  نكرده ايم،  طراحي  بد  را 
بايد فرهنگ سازي در زمینه مسئولیت پذيري اجتماعي و در آگاهي 

دادن انجام شود. چه مقدار ما در دانش آموزان مسئولیت پذيري را 
از سال 75 كه شوراها و متعاقبًا دهیاري ها تشكیل شده اند تاكنون 
مقدار  ما چه  نهادينه كرده ايم؟  يك نسل سپري شده،  كه حدوداً 
باشند و  ما مسئولیت پذير  بعد  برنامه ريزي داشته ايم كه نسل هاي 

پاسخ گويي در مقابل مردم را حس كنند؟ 

جباري: سوال خیلي مهمي طرح شد كه آيا نظام مديريت محلي اي 
كه تعريف شده، خوب و پاسخگو است يا خیر؟ اين نظام قطعًا الزم 
نیازمند  نظام  اين  اثربخشي  و  كفايت  براي  نیست.  كافي  اما  است 
مطرح  محلي  سطح  در  هم  ظرفیت ها  اين  هستیم.  ظرفیت هايي 
مطرح  سوال  اين  محلي  سطح  در  ملي.  سطح  در  هم  و  مي شوند 
مي شود كه شوراها و اين نظام چقدر در اداره امور و توسعه روستايي 
اثرگذار است؟ هر قدر اين اثرگذاري بیشتر شود، مي تواند انگیزه جذب 
و مشاركت را در سطوح محلي در جامعه روستايي بیشتر فراهم كند. 
و  برنامه ريزي  آن  كه  هستیم  سازوكاري  تعريف  نیازمند  طبیعتًا  ما 
نقش آفريني نهادهاي نوين روستايي در سطح محلي و اثرگذاري شان 
است.  نهادي  نظام هاي  تعريف  نیازمند  اين  باشد.  بیشتر  جامعه  در 
كند.  پیدا  را  خود  جاي  هم  مردمي  نظارت  و  مشاركت  اينكه  براي 
اينكه از يك طرف شورا در مقابل مردم احساس مسئولیت كند، از 
آن طرف هم مردم اين مطالبه گري را از شورا داشته باشند و شورا را 
رها نكنند. يعني دو جانبه در سطح محلي، براي اين بايد سازوكاري 
انديشید. در اينجا ابهاماتي وجود دارد. مسئولیت پذيري اجتماعي در 
گذشته و در جامعه قبل از انقالب و مخصوصًا بعد از انقالب به عنوان 
ايثار و ازخودگذشتگي تعريف شده است. اما اين در يك جاهايي به 
و  ايثارگر  جامعه اي  بگويیم  كه  است  خوب  يعني  مي رسد.  بن بست 
اما  فداي جمع مي كند  را  فردي اش  منافع  داريم كه  از خود گذشته  
بايد منافع فردي و جمعي با همديگر هم پوشاني داشته باشند. يعني 
مسئولیت پذيري اجتماعي و مشاركت بايد به نحوي اتفاق بیفتد كه 
مانند رشد و  و در حوزه هايي  باشد  نداشته  نفع مستقیم مادي  الزامًا 
خالقیت معنا پیدا كند. بنابراين نوعي ابهام زدايي از مسئولیت پذيري 
اجتماعي الزم است. مي خواهم به آن نقطه عطفي كه اخیراً در زمینه 
يارانه ها اتفاق افتاد اشاره كنم. مي خواهم بگويم ما از نوعي مشاركت 
نقطه  كرده ايم.  حركت  منفعت طلبانه  مشاركت  سمت  به  ايثارگرانه 
عطف آن هم فراخواني است كه در يارانه ها به مردم داده شد. يعني 
جايي كه ريسك سیاسي مشاركت پايین است مردم، خود و منفعت 

خود را انتخاب مي كنند. 

کوشش تبار: ديدگاه هاي دوركهايم در اينجا مطرح مي شود. اينكه 
قدرت جابه جا شده و از دولت به مردم تفويض شده اما پاسخگويي 

براي حاكمیت باقي مانده است. 

در  داريم.  نقشي  تعارض  ما  است؟  افتاده  اتفاق  اين  چرا  جباري: 
برنامه ريزي  اتفاق در نظام  بايد مي افتاد. يك  اتفاق  سطح كالن دو 
است كه برنامه ريزي به اين شكل پاسخگوي توسعه محلي نیست. 
اما  مي كرد  حركت  تسهیل گري  سمت  به  بايد  ما  برنامه ريزي  نظام 
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نظام برنامه ريزي همه دان و همه فن حريف از باال به پايین بخشي 
نقش  دو  گذشته  دولت هاي  نیست.  فرايند  اين  پاسخگوي  موجود 
داشتند؛ تولي گر و عمدتًا ناظر بر مقررات و قوانین و نقش حاكمیتي 
آن ها محكم بوده است. بعدتر دولت ها بنگاه داري و تصدي گري هم 
كردند و خیلي از فعالیت هاي بخش خصوصي را هم دولت انجام داد. 
اما در دولت هاي توسعه خواه دو نقش جديد اضافه شد. نقش قابلگي 
يعني نهادهاي جديد را عین قابله ايجاد مي كند و نقش پرورش گر. 
بعضي دولت ها معمواًل قابلگي را انجام مي دهند، اما پرورش گر خوبي 
در  است.  مهمي  مسأله  محلي  سطح  در  مشاركتي  نظارت  نیستند. 
جوامع روستايي تشكل هايي قوي و مردم نهاد بايد شكل بگیرند كه 
بتوانند در كنار شورا به مردم كمك كنند و بر خود آن شورا نظارت 
ندارند.  وجود  تشكل هايي  چنین  حاضر  حال  در  متأسفانه  كه  كنند، 
نقش نظارتي تمامش نبايد بر عهده دولت باشد و بايد از سطح ملي 
تا سطح محلي تعريف شود. بنابراين ما در سطح محلي بايد با مردم 
كار كنیم. يك مثال بزنم يك نفر از خودروسازها به ژاپن رفته بود. 
در بازديد سوال هايي مي پرسید كه به موضوع بازديد مربوط نبودند. 
مي  پرسید چطور  او  بعد  مي دادند.  نشان  او  به  را  تولید  ژاپني ها خط 
بیشتر  كه  سوال هايي  مي كنند؟  كار  منظم  اينقدر  شما  كارگرهاي 
ماهیت اجتماعي داشتند.  ژاپني ها هم مي گفتند شما اشتباه آمده ايد. 
ما شما را بايد براي بازديد از مهد كودک و پیش دبستاني ببريم. ما 

نظم پذيري را آنجا ياد مي دهیم. 
نظام آموزش و پرورش در ايران فردگراست. خیلي به مسئولیت پذيري 
خالقیت  به سمت  ما  كه  نمي كند  فراهم  را  فضايي  و  نمي دهد  بها 
جمعي حركت كنیم. در مالزي در مهدكودک ها، كودكان با هم غذا 
مي خورند. از نظر ما در اين كار بهداشت رعايت نشده است. اما آنجا 
مي خواهند تقسیم عادالنه منابع را به آن ها ياد بدهند. اين بحث تا 
حدي به حوزه  فرهنگي و تا حدي به حوزه ساختاري برمي گردد كه 

بايد به تغییر نگاه ما منجر  شود.

در  علي الخصوص  عمومي،  نهادهاي  اين  آينده  به  من  افشار: 
روستاها خوش بین هستم. در جامعه روستايي كه تا همین 20 سال 
نهادي  آنجا هیچ  اداره مي شده  و در  به صورت كاماًل سنتي  پیش 
حضور نداشته امروز دو نهاد دهیاري و شوراي اسالمي روستا را داريم 
و  كرده  حاكم  را  ضوابطي  و  قوانین  روستا  در  قضیه  همین  پیرو  و 
قرار  مثبت  تأثیر  تحت  را  روستايي  توسعه  نظام  قطعًا  كه  مي كنیم 
اداره  سنتي  شكل  به  كه  روستايي  جامعه  يك  از  يعني  داد.  خواهد 
سمت  به  كرده ايم  حركت  گذشته  سال  چند  اين  طول  در  مي شده 
روستايي كه دهیار و شوراي روستايي دارد و امروز بايد براي ساخت 
و سازش مجوز بگیرد تا جايیكه حتي مبحث سد معبر در روستا هم 
حتي  است،  توسعه  سمت  به  حركت  اين  مي گیرد.  قرار  توجه  مورد 
اگر نگويیم كه يك توسعه همه جانبه و پايدار شكل گرفته اما داريم 
به سمت آن حركت مي كنیم كه اين امر خود بخشي از شكل گیري 
نظام مدرن است. يعني ما بايد ببینیم كه در گذشته نه چندان دور چه 
بوديم و امروز در كدام جايگاه قرار داريم. قطعًا اگر اين مسیر را نگاه 
از  بیشتر  آن  مثبت  بعد  انجام شده  كه  در مي يابیم عملكردي  كنیم 
جنبه هاي منفي آن است. بنابراين من فكر مي كنم كه اين نهادهاي 

نوين مي توانند هم نهادهاي پاسخگو و كمك كننده توسعه باشند و 
هم نهادهايي كه رفاه و آسايش عمومي بیشتري را براي مردم فراهم 

مي كنند. 

توسعه  ششم  برنامه  تدوین  آستانة  در   :
توسعه  پنجم  برنامه  تجربه  ما  داریم.  قرار  کشور 
توسعه  به  آن   194 ماده  که  گذرانده ایم  سر  از  را 
روستایي مي پردازد و شاید بتوان گفت اولین گام هاي 
تمرکز زدایي در حوزه روستایي ایران با آن رقم خورد. 
بخش  تدوین  براي  پیشنهادي  آیا  بدانم  مي خواهم 
مبحث  با  مرتبط  ششم  برنامه  در  روستایي  توسعه 
ماده  ج  بند  به  توجه  با  ویژه  به  دارید؟  تمرکززدایي 
194 قانون برنامه پنجم توسعه که به سكونت گاه هاي 
توجه  کشور  اسالمي  شوراي  فاقد  و  خانوار   20 زیر 
نشان مي دهد. حقیقتاً پرسش این است که چه الگویي 
با تمرکززدایي مي توانیم پیشنهاد بدهیم که  را مرتبط 
را  تمرکززدایي  و  نكند  کمک  دولت  شدن  فربه تر  به 
هم  خدمات رساني  کند؟  پیاده  بتواند  مطلوب  شكل  به 
به همه به ویژه سكونت گاه هاي زیر 20 خانوار کشور 
صورت بگیرد. من سؤال قبلي را که از آن پاسخ نگرفتم 
مدیریت  نوین  نظام  فعلي  الگوي  آیا  مي کنم.  تكرار 
و یک شوراي  دهیاري  روستا یک  یعني هر  روستایي، 
و  تعدد  به  توجه  با  یا  است  مناسب  مستقل  اسالمي 
چه  داریم،  کشور  سطح  در  که  روستاهایي  پراکندگي 
 20 باالي  روستاهاي  چه  و  خانوار   20 زیر  نقاط  در 
را  جایگزیني  الگوي  اسالمي،  شوراي  داراي  و  خانوار 

مي کنید.  پیشنهاد 

بحث  اين  كنار  مختلفي  شاخص  هاي  يا  مؤلفه ها  کوشش تبار: 
هدفمند شما مطرح است. ساختار كشور از لحاظ سیاسي و ژئوپلتیكي 
خیلي جاها نمي تواند به نوعي نقاط جمعیتي را حتي حذف شده ببیند 
و به آن توجه نكند. لذا به نظرم نمي شود به طور متیقن به شما پاسخ 
بسا در  داد. چه  اين كشور  داد و يك رأي عمومي در مورد سراسر 
بخش هاي مرزي ما بايد يك نگاه تفكیك گرايانه حاكم باشد. اما به 
طور عمومي االن در وضع موجود كشور بايد تمركزگرايي را به همراه 
آفت هايش مورد توجه قرار داد و از اين آفت  ها جلوگیري كرد. يكي از 
موضوعاتي كه همیشه در تمركززدايي مطرح است اين است كه وقتي 
شما اختیارات و قدرت را واگذار مي كنید، آن وقت منابع را هم تفويض 
مي كنید كه حاال اين منابع مي تواند منابع مالي باشد و گاهي اوقات 
ايجاد بستري براي افزايش منابع انساني باشد. ما در روستاهاي باالي 
30 خانوار نهاد دهیاري را ايجاد كرده ايم و سعي مان بر اين است كه 
تعادلي بین نیروي منابع مالي و منابع انساني آن فراهم شود و اين 
تهديد را هم داريم كه معمواًل افرادي مي آيند فرصت طلبي مي كنند 
و شروع مي كنند ساختارهايي را در بین آن منبع حاكمیت و آن نهاد 
در ساختار خود  است كه مي تواند  تهديد  اين خود يك  كنند.  ايجاد 
دولت تشكیل شود يا در بخش غیردولتي باشد، كه البته در همه جاي 
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دنیا اين مشكل را دارند. با نظر به اين نكات عرض كنم اعتباراتي 
در  مي دهد  خانوار   30 زير  روستاهاي  به  زيرساخت  براي  دولت  كه 
مواردي توجیه ندارد مثاًل براي اينكه به يك روستايي در وسط كشور 
برق رساني  كنیم دكل هاي متعدد مي زنیم و كیلومترها سیم مي كشیم 
شايد اين در بطن كشور منطقي به نظر نرسد اما در مرزهاي كشور 

خیلي معنا دارد. 
لذا به طور كلي مي شود گفت كه در روستاهايي كه زير 30 خانوار 
مدنظر  را  روستاها  منظومه اي  مديريت  نظام  بايد  ما  شايد  هستند 
چه  و  دولتي  چه  ساختارها،  ايجاد  دغدغه  حداالمكان  تا  دهیم  قرار 
غیردولتي بین ذي نفعان ما در روستا و دولت به عنوان توزيع كننده 
و موزع منابع، را كم كنیم. چه بسا نظام منظومه اي بتواند مديريت را 
بهتر انجام دهد. البته چالش هايي را هم داريم. همین چالش هايي كه 
اشاره شد، در زمینه بحث قومیت ها و فرهنگ هاي خاص در روستاها. 
اما در پاسخ به بخش ديگر سؤال جنابعالي و درخصوص برنامه ششم 
توسعه، تالش بايد صورت گیرد كه اين از هم گسیختگي و گسستي 
وجود  روستايي  مديريت  حوزه  براي  برنامه ريزي كالن  نظام  در  كه 
دارد از بین برود. يكي از اشكاالت جدي ما در كشور اين است كه 
سطح  در  هنوز  اما  هستند،  فعال  روستا  در  دستگاه  هشت  و  بیست 
طور  به  و  خاص  طور  به  كه  را  فردي  كشور  سیاست گذاري  كالن 
مشخص به موضوع مديريت روستا و توسعه روستايي در میز هیأت 
مي كنند  پیدا  ورود  كه  هم  كساني  متأسفانه  نداريم.  بپردازد  دولت 
در  مي شود.  زياد  اجرا  بخش  به  گرايش شان  سريعًا  موضوع  اين  به 
بین  منطقي  طور  به  را  حاكمیتي  و  اجرايي  بحث هاي  ما  كه  حالي 
وزارتخانه ها توزيع كرده ايم. ضعف ما در آنجايي است كه بايد يك نفر 
جامعیت الزم را در بین همه دستگاه هاي مرتبط داشته باشد و وارد 
اجرا نشود، صرفًا به نقش سیاست گذاري اكتفا كند و در عین حال به 
نوعي واخواهي كند در قبال فرايندها، سیاست گذاري ها و راهبردهايي 

كه دولت ارائه داده است. اين خأل جدي ما است. 
مشكل ديگر ما سند باالدستي توسعه همه جانبه روستاست كه هنوز 
آن جامعیت الزم را ندارد كه هر دستگاه نسبت خود را با روستا به 
آن  و عرضي  رابطه طولي  و  تعیین كند  اين سند  در  طور مشخص 
اين  توسعه  برنامه ششم  در  من  نظر  به  باشد.  معلوم  دقیق  طور  به 
مسأله  براي حل  كه  باشد  گونه  اين  نبايد  مرتفع شود.  بايد  دو خأل 
را  اختیارات همه دستگاه ها  بیايد تمامي وظايف و  دوباره دستگاهي 
به يك  تبديل شود  و خودش  كند  در خود جمع  روستايي  در حوزه 
ساختار عريض و طويل كه نتواند راهگشا و چابك باشد. در تدوين 
برنامه ششم يك تمركززدايي از خود دولت بايد انجام بدهیم كه هر 
دستگاه به طور تخصصي در روستا ورود پیدا كند. اين به نظرم سعي 

شده محقق شود.

و  جديد  شهرهاي  ايجاد  كه  اين  ذكر  قابل  نكته  اولین  جباري: 
تبديل سريع روستاها به شهر تجربه بدي بود كه در گذشته بیشتر با 
آن مواجه بوديم و االن هم برخي از اين منفي  شدن رشد جمعیت 
بايد  سكونت گاه هاي روستايي مربوط به همین موضوع است. يعني 
اين مسأله  ايجاد شهرهاي ساختگي و روستا شهرها پرهیز كرد.  از 

همیشه  براي  بار  يك  را  كشوري  تقسیمات  نظام  ما  كه  مي طلبد 
تعیین تكلیف كنیم. در سلسله مراتب سكونت گاهي بايد كالن شهرها، 
 شهرهاي میاني و سطوح مختلف جايگاه هايشان را به درستي تعريف 
كنیم و به خواست اين فرد يا آن نماينده، شهر و روستاي جديد ايجاد 
نكنیم. يعني در پهنه سرزمیني تعاريف روشني داشته باشیم. يكي از 
حوزه هاي مسئولیتي آمايش اين است كه توزيع سكونت گاه ها به نحو 
روشني تعريف و مديريت شوند و اين به همان بحث تقسیمات كشوري 
برمي گردد. اما در حوزه روستاهاي زير 20 خانوار چه بايد كرد؟ اين 
بخش مديريتي است. دوام و قوام و پايداري اين روستاها مهم است. 
رفتن  بین  از  آيا در مسیر  زير 20 خانوار  اين روستاهاي  ببینیم  بايد 
هستند يا روستاهاي جديدي هستند كه در مسیر فزاينده رشد قرار 
گرفته اند. بنابراين براي تخصیص بهینه منابع در اين سكونت گاه ها 
كه  هستیم  اجتماعي  و  اقتصادي  هزينه-فايده  تحلیل  نیازمند  ما 
منابع  پاسخ گوي  مي كنیم  ايجاد  كه  ساختارهايي  و  سرمايه گذاري ها 
بوده و توجیه داشته باشند هر چند اين روستاها را نمي توان رها كرد. 
از پراكندگي و نوعي از تمركز را مطرح مي كنیم. سطحي  ما نوعي 
از اين تمركز را تحلیل روند روستاها و طبقه بندي روستاها به خوبي 
مي تواند نشان دهد كه ما به چه سمتي داريم حركت مي كنیم كه اگر 
بناست در يك فضايي با مالحظه مسائل پدافند غیرعامل و امنیت 
سرزمیني پیش برويم به ارزيابي نیاز داريم. هم در زمینه مديريت و 
هم در زمینه سرمايه گذاري براي روستاها. دوستان مسأله تنوعات را 
به درستي مطرح كردند. توجه به تنوعات جمعیت و قومیت روستاها 
به  تنوعات  به مسأله  اداره كردن آن ها مهم است. توجه نكردن  در 
مسائلي از قبیل سفلي و علیا كردن ها، تعارضات و كش و قوس هاي 
كه  كردند  مطرح  دقیقًا  دكتر كوشش تبار  آقاي  مي زند.  دامن  محلي 
نگاه به روستا نبايد به عنوان يك تك واحد سكونت گاهي باشد. در 
برنامه ششم توسعه بايد به منظومه ها و مناطق بیشتر توجه كنیم كه 
اساس  آن  بر  و  كنیم  حل  را  منظومه اي  مديريت  مشكالت  چگونه 
سازو كار مديريتي  بعد سازوكار توسعه اي داشته باشیم. يك وجه مهم 
يا  در دل شهر  كه  روستاهايي  يعني  روستاست.  و  پیوند شهر  ديگر 
روستاهايي كه در حريم شهر قرار گرفته اند و شديداً در معرض نوعي 
غارت از سوي حوزه شهري هستند به آن ها هم بايد خیلي فكر كرد. 
پیمان كارها  كه  رفته  پیش  آنقدر  موارد  بعضي  در  مسأله  اين  اتفاقًا 
تعیین مي كنند  را  روستاها  مي روند شوراي  و سرمايه گذاران شهري 
در  شود.  گرفته  اين ها  منافع  با  منطبق  با  تصمیماتي  آينده  در  كه 
شمال كشور در برخي از روستاها اين اتفاق دارد مي افتد. بايد خیلي 
و  نزديكي  روستايي  تنوعات  اين  دل  در  كه  داشت  توجه  و  مراقبت 
آقاي دكتر  باشد.  زيادي داشته  تبعات خیلي  از شهر مي تواند  دوري 
به  اين  را مطرح كردند.  از حاشیه  آوردن روستا  به متن  كوشش تبار 
متن آوردن در سطوح مختلف است. االن تالش هايي صورت مي گیرد 
را  كه توسعه روستايي و عشايري هم جايگاه روشن و درست خود 
پیدا كند. يعني در حاشیه قرار نگیرد. روستا فقط عمران نیست. در 
گذشته بیشتر نگاه عمراني مطرح بود و از عمران روستايي و شهري 
توسعه  و  باشیم  داشته  توسعه اي  نگاه  بايد  اكنون  اما  مي برديم  نام 
سكونت گاه هاي روستايي و عشايري، هر دو را بايد مورد توجه قرار 
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دهیم. در سطح میاني يعني در شوراي برنامه ريزي شهرستان و استان 
منافع  حقوق،  از  دفاع  و  مطالبه گري  حفظ  براي  كارگروه هايي  بايد 
نگاه  باشد. كنار گذاشتن  و يكپارچگي توسعه روستايي وجود داشته 
حمايتي و ترحمي صرف به روستا و بخش كشاورزي و پرهیز از صرفًا 
خدماتي ديدن آن ها هم مهم است. من در آخر باز به پیوند شهر و 
روستا خیلي تأكید مي كنم كه اگر فقط مناطق روستايي را به تنهايي 
مي شويم  متوجه  زماني  يك  ببینیم  جدا  را  آن ها  توسعه  و  مديريت 
است  اين  مهم  نكته  يك  است.  نمانده  باقي  چیزي  روستاها  از  كه 
بااليي  جمعیت  افزايش  روستاها  از  تعدادي  استان ها،  برخي  در  كه 
دارند. بخشي از اين مسأله ناشي از ويالسازي هاي حوزه شهري در 
آن هستیم.  ديگر شاهد  و جاهاي  در شمال كشور  روستاهاست كه 
اينكه تعداد روستاهاي زير 20 خانوار در مواردي بیشتر شده مي تواند 
به اين تعامل يیالق نشیني ها برگردد كه دارد اتفاق مي افتد. در اين 
شرايط برگشتن به روستا به معناي توسعه اقتصادي روستا نیست بلكه 
براي ُخرد كردن زمین روستاها براي كاربري هاي ديگر است كه بايد 

مراقب اين موارد بود.

کوشش تبار: ما االن در روستاها شاهد اين هستیم كه يك آقايي 
يك جايي را انتخاب مي كند و روستا تشكیل مي دهد و از جانب خود، 
ُخرد  و  زمین  خريدن  به  شروع  بعد  و  مي اندازد  راه  دهیاري  و  شورا 
از منابع طبیعي زمین مي گیرند و بعد ويالسازي  كردن آن مي كند. 
عقاليي  رفتار  ما  مي افتد.  اتفاق  دارد  كشور  شمال  در  اين  مي كنند. 
كه  برسد  نتیجه  اين  به  بايد  روستايي  دهیم.  تغییر  بايد  را  روستايي 
اين  به  آسايش  دارد.  روستا  در  با هم  را همزمان  آسايش  و  آرامش 
معنا كه بايد رونق اقتصادي شكل بگیرد. تا زماني كه در سیاست هاي 
كند  احساس  ما  روستايي  كه  نكنیم  فراهم  را  امكان  اين  كالن مان 
درآمدش در روستا بیشتر از شهر است  اين مهاجرت درست نخواهد 
شد. اينجا جايي است كه دولت بايد ورود پیدا كند. تمركززدايي به 
اين معني است كه فرصت ها و اختیاراتي را همراه با نظارت به مناطق 
مختلف كشور اعطاء كنیم به گونه اي كه احساس كنند با حضور و 
است.  فراهم تر شده  آن ها  براي  ثروت  تولید  آنجا فضاي  در  زندگي 
چیزي كه آمريكاي فعلي از دل آن شكل گرفته است. در آمريكا اين 
كار را راه آهن و راه انجام داد. راه باعث توسعه آمريكا شد. منابع را 
به گونه اي در اختیار همگان گذاشت، اما توازن را از بین نبرد. يعني 
منابع انساني جابه جا شدند و رونق را همراه با خود بردند.  اما در ايران 
راه چه كرد؟ در سفري كه به كرمان رفته بوديم جاده اي را ديديم 
كه آقاي مرعشي احداث كرده و نهبندان را به كرمان متصل مي كند 
و از شهداد عبور مي كند. بخشدار نهبندان مي گفت اين جاده را كه 
كشیدند مردم تازه فهمیدند چگونه مي توانند از اينجا مهاجرت كرده و 
بروند. مي گفت فوج فوج از اينجا رفتند. آنجا از سال 1304 بخشداري 
داشته ولي االن آدم هاي انگشت شماري را در منطقه مي ديديد. تا قبل 
از احداث راه آن روستايي در فكر رفتن نبوده و فكر مي كرده همانجا 
آخر دنیا است. بعد اين جاده را كه مي سازند همه به كرمان مهاجرت 

مي كنند. در اينجا مي توانید تفاوت ها را مالحظه كنید. 

خانوار   20 روستاهاي  تقسیمات  اين  به  قائل  خیلي  من  افشار: 

واجد شرايط براي داشتن شوراي اسالمي يا مثاًل روستاهاي 1500 
واجد شوراي  نفر  زير 1500  روستاهاي  يا  نفره   5 واجد شوراي  نفر 
مفروضات عددي  اين ها يك سري  مي كنم  فكر  من  نیستم.  نفره   3
است. ضمن اينكه معتقدم كه صرفًا تشكیل دهیاري يا شوراي روستا 
نمي تواند مشكالت ما را در اين حوزه حل كند. در برابر مسأله اي كه 
دهیاري  يا  شورا  كه  مناطقي  بالتكلیفي  بر  مبني  كرديد  طرح  شما 
ندارند يعني روستاهاي زير 20 خانوار، من شهرهاي زيادي را سراغ 
آنجا  امكانات  امكانات زيربنايي شهري را دارند. تمام  دارم كه تمام 
وجود دارد اما با اين وجود مهاجرت معكوس به شهرهاي بزرگ را 
آغاز كرده اند. ما االن مبنايمان براي تشكیل شهر 3500 نفر است. در 
گذشته 5000 نفر بود. بسیاري از شهرهاي زير 20000 هزار نفري ما 
االن به 1000، 1500 يا 2000 نفر تقلیل پیدا كرده است. اين واقعًا 
يك تهديد است. يعني قاعدتًا با تقسیم بندي هايي كه داريم بايد االن 
اين ها را تبديل به روستا كنیم. اين شهرها تمام امكانات زيربنايي و 
آن چه را كه يك شهر بزرگ مركز استان از لحاظ خدمات شهري 
نیاز دارد تأمین كرده اند اما باز هم جمعیت آن ها تقلیل يافته و 1500 
نفر شده است. بنابراين مؤلفه هاي تأثیرگذار بسیار زيادي شامل توزيع 
عادالنه ثروت، اشتغال، تولید وجود دارد براي اينكه دهیاري يا شوراي 
روستايي كه دارد تشكیل مي شود، در آنجا موفق عمل كند و ما را به 
اهداف مان برساند. بحث دوم اين است كه ما به برنامه هاي قبلي نگاه 
كنیم. يك شرط موفقیت ديگر ما در برنامه ششم توسعه اين است كه 
آن برنامه هاي قبلي كه خیلي از آن ها متأسفانه اجرا نشده اند بايد اجرا 
شوند. از برنامه سوم توسعه مثالي در خاطرم هست. ماده 176 به اسم 
برنامه  در  نهادهاي عمومي كه  به  واگذاري تصدي گري هاي دولتي 
سوم، چهارم و پنجم هم تكرار شده و حاال ما در آستانه برنامه ششم 
هستیم. خیلي از اين برنامه ها بايد اجرا شوند. يعني يك عزم جدي 
بین نخبگان چه در مجلس محترم شوراي اسالمي چه در دولت به 
شوند  اجرا  مي شود  نوشته  كه  برنامه هايي  اين  واقعًا  كه  بیايد  وجود 

وگرنه هر 5 سال در برنامه هاي توسعه جديد صرفًا تكرار مي شوند. 
در مورد نقاطي كه فرموديد، االن ما در اين ارتباط بحث شورايي آن 
را حل كرده ايم. يعني شوراي بخش جانشین شورا در روستاهايي است 
كه فاقد شوراي روستايي هستند. يعني شوراي بخش مي تواند يك 
نهاد مناسبي باشد براي مناطقي كه داراي شوراي روستايي نیستند. 

شوراي بخش  در حال حاضر متمركز بر روستاهاي داراي دهیاري 
است. بنابراين روستاهاي زير 20 خانوار باز هم مشكل دارند. قاعدتًا 
دهیاري بايد به آن منطقه روستايي تعلق داشته باشد. االن در خیلي 
از روستاها مثاًل در شمال كشور، هر چند روستا يك دهیاري مشترک 
فرايند  در  مي كنم  فكر  من  است.  خوبي  تجربه  مي كنم  فكر  دارند. 
گسترش اين نهادها، تعدادشان خیلي مهم نیست بلكه ما بايد به فكر 
كارآمدتر شدن آن ها باشیم. يعني حتي اگر شده يك دهیاري بیايد 
چند روستا را اداره كند اما دهیاري كارآمدي باشد الگوي بسیار خوبي 
است. يا شوراي بخش مي  تواند يك منطقه را تحت پوشش قرار دهد 
اما بايد شوراي كارآمدي باشد. بنابراين تعداد مهم نیست بلكه كیفیت  

و كارآمدي  مهم تر است. 
از دوستان بزرگوار و وقتي که در  با تشكر   :

اختیار ما قرار دادید. 
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طرح مسأله
انجام كارهای جمعي نیازمند هماهنگی است كه تامین آن بر عهده 
نیز  آن  به  باشد مديريت مربوط  كار ساده  است. هرچه  »مديريت « 
ساده و هرچه كار پیچیده باشد، نیازمند مديريتی پیچیده خواهد بود. از 
اين رو می توان  انواع مديريت را با بهره گیری از تقسیم بندي ماكس 
وبر)فروند، 1368( از انواع كنش ها به »مديريت سنتي« و »مديريت 
عقالني« تقسیم كرد. در جوامع ساده كه مسائل جمعي و عمومي از 
پیچیدگي و تفكیك كمتري برخوردار است نوع مديريت نیز ساده و 
ابتدايي است. از آن جايي كه در چنین جوامعي نیازهاي افراد پیچیدگی 
ندارد و مرزهای میان حوزه های خصوصی و عمومی روشن نیست، 
مذهب  يا  سنت  از  برخاسته  ماهیتي  جمعي  هماهنگي  سازوكارهاي 
و  به سبب ساده   مديريت سنتي  است.  آنها سنتی  مديريت  و  دارند 

سیاسي  و  اجتماعي  اقتصادي،  مختلف  ابعاد  از  ساختار  بودن  بسیط 
نوين  الگوهای  معرفی  و  جوامع  پیشرفت  با  اما  است.  شده  تشكیل 
كار و زندگی از سوی دولت، سازوكارهای سنتی برای انجام وظايف 
به  ناكارآمد  می شود  دولت  سیاست های  اجرای  به  مربوط  كه  جديد 
قوانین  اساس  بر  اين وضعیت، سازوكارهای جديد  در  نظر می رسند. 
و مقررات كه رويكردی عقالنی به امور دارند، تشكیل می شوند. در 
دوران جديد عرصه های خصوصی و عمومی زندگی از يكديگر تفكیك 
شده و مفهوم جديدی به نام امور عمومی و مديريت آن پديد می آيد.  
مديريت عمومي » براي نشان دادن آن بخش از اداره امور كه به طور 
اخص با دولت يا حكومت مالزمه دارد« )گولد، 1376: 764(  به كار 
می رود و مي توان آن را هماهنگ كردن كوشش هاي فردي و گروهي 
به منظور اجرا نمودن سیاست يا خط مشي عمومي دولت دانست. در 

دهیاري ها، مدیریت محلی و سیاست های کلی نظام

  دکتر حسین ايمانی جاجرمی
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
imanijajarmi@ut.ac.ir اهــــل قلم

مقدمه:
اگرچه در مورد مسائل روستايی ايران كتاب های زيادی وجود دارند اما موضوع چگونگی اداره روستا كمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
با اين وجود بايد به كار مهدی طالب )1372( با نام »مديريت روستايی در ايران« و كتاب منوچهر مزينی )1374( با نام »مديريت 

شهری و روستايی، مشكالت و امكانات آن« به عنوان دو كتاب مهم در زمینه مديريت روستايی اشاره كرد. 
دهیاری ها سازمان های عمومی غیر دولتی هستند كه در نقاط روستايی برای انجام خدمات عمومی مورد نیاز روستانشینان تشكیل می شوند. 
از تشكیل دهیاری در ايران چند سالی بیش نمی گذرد، اما اين به معنای نبود مديريت روستايی سنتی در ايران نیست. در واقع اشكال سنتی 
مديريت روستايی به ويژه در قالب نظام كدخدايی  قدمتی چند صد ساله در تاريخ اين سرزمین داشته اند. در زمان حاضر اثری از كدخداهای 
روستايی باقی نمانده است اما تا پیش از اصالحات ارضی در اوايل دهه 1340 خورشیدی، آنان نقش اصلی را در نظام مديريت روستايی كشور 
داشتند. از اين رو دهیاری را می توان تداوم سنت ديرينه مديريت روستايی در ايران دانست. با اين وجود به نظر می رسد كه كارآيی اين نظام 

نیازمند تكمیل عناصر ديگری بويژه تعیین جايگاه آن در سیاست های كلی نظام باشد.
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وضعیت جديد مديريت عمومی از قالب های سنتی خود خارج شده و 

ويژگي هاي جديدی می يابد كه می توان آن ها را به شرح زير برشمرد:
1- شخصیت  حقوقي آن  بر اساس قانون و نه سنت و عرف تعريف 

می شود.
2- مشروعیت خود را از قانون و حكومت می گیرد.

او  به  رسمی  شكل  به  كه  است  حكومتي  سیاست هاي  مجري   -3
ابالغ می شود.

4- میان  امور خصوصي و امور عمومی تفكیك قايل است.
موضوع دهیاری ها و سیاست های كلی نظام بحث جديدی است كه در 
اين نوشتار به آن پرداخته می شود. در ابتدا الگوهای مديريت روستايی 
تشريح می شوند. پس از آن به سیاست های كلی نظام پرداخته شده 
و با توجه به چالش های مديريت محلی در كشور، موضوعات مهمی 
كه می تواند در تنظیم پیش نويس سیاست های كلی نظام در خصوص 

مديريت روستايی مورد توجه قرار گیرند، بحث می شوند. 

روش تحقیق 
اين تحقیق را می توان سیاست پژوهی در عرصه مديريت امور محلی 
در ايران دانست. سیاست پژوهي به  منظور ارايه اطالعات و راه هاي 
مقتضي به سیاست گذاران براي حل مسايلي كه جامعه با آن مواجه 
)مجموعه اي  علم  از  آمیزه اي  سیاست پژوهي  می شود.  انجام  است، 
از  )مجموعه اي  فن  و  روش شناسي(  اصول  و  مفاهیم  و  نظريه  از 
تكنیك هاي كارآمد، قواعد تجربي و سر انگشتي و شیوه هاي عملیاتي 
استاندارد( و هنر )آهنگ، سبك و شیوه كار فرد ( است ) ماژرزاک، 
در  و  آغاز مي شود  اجتماعي  با مسالة  1379: 6(. كار سیاست پژوهي 
و  مي شود  پیدا  مساله  كاهش  مختلف  سیاست هاي  تحقیق  فرايند 
هم  سیاست پژوهي  مي رسد.  سیاست گذاران  اطالع  به  شقوق  اين 
گرايش عملي بااليي دارد و هم در پي مسايل اجتماعي اساسي است. 
شبیه  اساسي   اجتماعي  مسايل  به  پرداختن  لحاظ  از  سیاستپژوهي 
تحقیق بنیادي و تحلیل سیاست است. گذشته از اين سیاست پژوهي 
به خاطر گرايش عملي زياد خود شبیه تحقیق تكنیكي است. با وجود 
اين سیاست پژوهي تنها شیوه اي است كه هم به عمل گرايش دارد و 
هم به مسايل اساسي و مهم، پوت و اسپرينگر )1388( ويژگی های 
پژوهش برای سیاست گذاری يا سیاست پژوهی را شامل انسان محوری، 
و  تصمیم گیری  مناسب  منظم بودن،  چندديدگاهی،  كثرت گری، 

خالقانه بودن می دانند.

تحوالت مدیریت روستایی نوین در ایران
به  »كدخدا«  رسمی  پذيرش  از  نوين  روستايي  مديريت  تحوالت 
از پشت  عنوان مدير روستا در دوران مشروطیت شروع شده و پس 
و  چهل  دهه  در  ارضی  اصالحات  از  برخاسته  تجربیات  گذاردن  سر 
انقالب اسالمی در اواخر دهه پنجاه كه در آن »دهیان« مطرح شد، در 
زمان حاضر به سازمان اجرايي جديدي به نام »دهیاري« به مسؤولیت 

»دهیار« انجامیده است. 
در مجموع در خصوص مديريت روستايي در پیش از انقالب مي توان 
را  عمومي  امور  اداره  سنتي  اركان  روستا  در  دولت  دخالت  كه  گفت 

پايگاه  هیچ گاه  ده  انجمن  مانند  دولتي  تشكیالت  اما  پاشید  هم  از 
نظام  سلطه  دلیل  به  روستايی  جامعه  نیافت.  فعالیت  براي  استواري 
مديريت  نوين  الگوهای  پذيرفتن  برای  الزم  آمادگی  رعیتی  ارباب- 
امور عمومی مانند انجمن ده را نداشت و تمركز گرايی ساختار دولتی 
نمونه  برای  بود.  مشاركتی  سازوكارهای  راه  سر  بر  بزرگی  مانع  هم 
از مشكالتی  انجمن های ده نشان  بررسی های صورت گرفته درباره 
مانند: نداشتن قدرت واقعی، در اختیار نداشتن امكانات مالی، فنی و 
اداری برای اجرای وظايف، و كنترل همه امور محلی از سوی حكومت 
مركزی داشت )صبوری كاشانی، 1380: 234(. از سوی ديگر سیاست 
دولت در مورد روستاها نیز به شدت متغیر بود. تغییرات مكرر قوانین 
و احاله امور روستايي از وزارتي به وزارتي ديگر سبب از هم پاشیدگي 

مديريت روستائي در آستانه انقالب اسالمي شد. 
تا   1361 سال  از  ايران،  اسالمي  جمهوري  نظام  استقرار  از  پس    
قانون  شد.  تصويب  روستايي  مديريت  به   مربوط  قانون  سه   1375
كشوري«  اسالمي  شوراهاي  تشكیالت  »قانون  عنوان  با  نخست 
نهاد جديدي كه  بر عهده  را  مصوب سال 1361، مديريت روستايي 
انجمن ده شده بود،  نام داشت و جانشین  »شوراي اسالمي روستا« 

واگذار كرد. مدت اعتبار  شورا دو سال بود. 
ابهام قانون، وضعیت مقام مجري تصمیات شوراي روستا بود. دهبان 
انقالب  از  قبل  روستايي  مديريت  قانون  آخرين  در  كه  بود  مقامي 
وظیفه اجرايي در روستا داشت اما در قانون جديد، مقام داراي  نقش 
اجرايي در نظام مديريت روستا در نظر گرفته نشده بود. ابهامي كه در 

سال هاي بعدي مشكالت بسیاري را براي شوراها پديد آورد. 
قانون تشكیالت  نیافت »قانون اصالح  اجرا  قانون دوم كه فرصت 
شوراهاي اسالمي كشوري« مصوب سال 1365 بود. وفق قانون مدت 
اجرايي  مقام  به  بازهم  اما  يافت  افزايش  سال  چهار  به  شورا  اعتبار 
تشكیل  روستاها شوراها  از  بسیاري  در  نشد.  توجهي  روستا  مديريت 
شده بودند اما سازوكار اجراي تصمیمات مشخص نبود. جهاد سازندگی 
كه پس از انقالب خود را متولی امور روستايی می دانست براي حل 
اين مشكل اقدام به تشكیل »خانه هاي همیار روستائي« در تعدادي از 
روستاهاي كشور كرد. »همیار روستا« از سوي شوراي اسالمي معرفي 
روستاهاي  مي شد.  منصوب  خود  مقام  به  سازندگي  جهاد  حكم  با  و 
او  باشند.  داشته  همیار  مي توانستند  باالتر  و  نفر   1500 جمعیت   با 
عمراني،  ساالنه  برنامه  بود  موظف  شورا  مصوبات  اجراي  بر  عالوه 
بهداشتي، خدماتي و ... را تهیه و جهت بررسي و تصويب به شوراي 
اسالمي روستا اعالم نمايد. اين طرح تا پايان سال 1370 ادامه داشت 
از  برخي  در  همچنین   .)1371 رضوانی،  سعیدی  و  جاجرمی  )ايمانی 
روستاهاي كشور كه شوراها اسالمي به داليلي مانند فقدان مشروعیت 
مشاركت  جلب  براي  الزم  توان  و  زمینه  مديريت  ضعف  يا  مردمي 
»بنیاد مسكن  يعني  ديگر  نهادي  نداشتند،  را  روستايیان  و همكاري 
انقالب اسالمي« را وادار كرد تا »شوراي عمران و بهسازي« و »دفتر 
عمران« روستايي را تشكیل دهند. مرور شرح وظايف دفتر عمران و 
خانه همیار نشان مي دهد كه تفاوت چنداني میان اين دو تشكیالت 

مگر در نحوه ارتباط آن ها با شوراي اسالمي روستا وجود نداشت. 
از انقالب  با وجود آن كه تاسیس شوراهای اسالمی روستايی پس 
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میزان  و  روستاها  بر  چشمگیری  تاثیر  آغاز  در  بود  توانسته  اسالمی 
مشاركت آن ها در فعالیت های سیاسی و طرح های عمرانی گذارد اما 
بتدريج مشكالت دامن گیر آن ها شد. بر اساس نتايج تحقیقات صورت 
گرفته )حامد مقدم، 1365 به نقل از  توسلی، 1382( مهمترين اين 

مشكالت عبارت بودند از:
پايین بودن سطح آگاهی و سطح سواد روستايیان كه در برخی   .1

روستاها، همكاری و مشاركت الزم را با شوراهای روستايی نداشتند.
ارگان ها و سازمان ها و  از  از سوی برخی  2. كاهش همكاری الزم 

شوراها كه اهمیت چندانی برای فعالیت های شورايی قايل نبودند.
3. پايین بودن سطح شورای روستايیان و كم سوادی اعضای شوراها 

و نداشتن آموزش های الزم در اين مورد.
4. عدم تجديد به موقع انتخابات شوراها و رها كردن آن ها به حال خود.

5. منحصر شدن فعالیت های شورا به توزيع كاال و قرعه كشی و انجام 
امور روزمره روستايیان و فراموش شدن وظايف اصلی آن، كه موجبات 
بدبینی روستايیان را نسبت به اعضای شورا فراهم كرده بود )توسلی، 

.)306 :1382
اين بررسی ها نشان می داد كه مشخص نبودن چارچوب های قانونی 
و مقرراتی، سرمايه انسانی پايین روستايیان و اعضای شوراها در كنار 
بی توجهی و بی تفاوت های سازمان ها و ادارات دولتی و تمركز گرايی 
انگیره ها و  به تدريج  اداری، سبب شد كه  احیا شده نظام سیاسی و 
شور انقالبی كاستی گرفته و واقعیت های ساختاری و حقوقی در كنار 
كمبودهای انسانی، تجهیزاتی، مالی و برنامه ای خود را نمايان سازند. 

الگوهای مدیریت روستایی در ایران
الف. الگوی کدخدایی

تا پیش از مشروطیت مالكین نقش مهمي در اداره امور روستا داشتند 
را تمشیت مي كردند.  امور روستاها  از طريق عوامل منصوب خود  و 
بودند شامل »مباشر«،  تولید كشاورزي  نظام  اين عوامل كه سازنده 
»كدخدا«، »داروغه«، »دشتبان«، »سربنه«، »ساالر« و »خرمن بان« 
می شدند. در میان اين افراد كه عموما نقشی را در نظام تولید داشتند، 
كدخدا مقامی بود كه وظايف او فراتر از جنبه های فنی تولید، به امور 
اجتماعی و عمومی روستا نیز كشیده می شد. نقش كدخدا تعیین كننده 
بود.  زيرا او فردي بود كه از يك سو به روستا تعلق داشت و از سوي 
ديگر انتصاب او تنها زمانی ممكن می شد كه مورد تايید مالكان باشد. 
به  تا  داشت  عهده  بر  را  جماعت  امور  اداره  نیز  و  واسطه  »نقش  او 
گونه اي كدخدا منشانه و درحد توش و توان رعیت كار بهره كشي از 
رعايا را سامان دهد. در مناطق خشك و حاشیه كوير كه كار آبیاري و 
زراعت غالت دشوار بود براي تسهیل بهره كشي از رعايا نسق زراعتي 
به چند واحد مساوي  اراضي و جمعیت روستا  را، حسب وسعت  ديه 
بخش مي كردند و هركدام را به طور جمعي به چند رعیت به مزارعه 
مي دادند و اداره جمعي آن را زير نظر كدخدا به يكي از افراد تواناي آن 
جمع واگذار مي كردند و آن ها را به نام هاي محلي بنه، صحرا، پاكار، 

طاق، حراثه و مانند آن مي خواندند« )اشرف،1367، 7(. 
با پیروزي انقالب مشروطه و تشكیل مجلس شوراي ملي، نوگرايان 
و  اياالت  تشكیل  قانون  از شرايط عقب ماندگی،  رهايی  برای  ايرانی 

با هدف  را در سال 1286 خورشیدي  واليات و دستورالعمل حكام  
تنظیم و ساماندهی وضعیت مديريت بر سرزمین به تصويب رسانند. از 
مهمترين ويژگي هايي اين قانون اين بود كه حكومت كدخدا را كه از 
ديرباز وظیفه هدايت و هماهنگي امور عمومي ده را داشت به عنوان 
آن  نشان گر  قانون گذاري  از  نحوه  اين  برگزيد.  روستا  در  خود  عامل 
بود كه قانون گذار عرف مديريت سنتي روستايي و نقش مهم كدخدا 
را به رسمیت شناخته بود. اين اقدام سبب مي شد تا تحولي بنیادين 
در مناسبات روستايي بوجود نیايد و  تنها اصالحاتي در وضع موجود 
صورت گیرد. برای مديريت روستايي از جمله »قانون كدخدايي« در 
سال 1314 به تصويب مجلس رسید. »آيین نامه تكلیف كدخدايان« 
اين  اساس  بر  رسید.  وزيران  هیات  تصويب  به   1318 سال  در  نیز 
در  را  اجرايی  مختلف  وظايف  كدخدا  آن،  اجرايي  آيین نامه  و  قانون 
جهت تسهیل خدمات دولتي در روستا عهده دار شد. وظايف رسمی او 
اموری را مانند ثبت وقايع جمعیتي، تعیین و معرفي مشمولین، مراقبت 
در مورد مدرسه و نظافت آن، توقیف اشیاء مكشوفه، اعالم جنايات، 
قانون  اجراي  نباتي،  آفات  اعالم  مجرمین،  تعقیب  جرم،  آثار  حفظ 
تفتیش صحي حیوانات، قضاوت و داوري در دعاوي كوچك حقوقي 
و نظارت و نگهداري از موسساتي كه روستايیان تاسیس كرده اند، در 
را  كدخدا  كدخدايي،  قانون   1 ماده   .)13 )طالب،1372:  می گرفت  بر 
نامه هايي مي دانست  نظام  و  قوانین  اجراي  و مسؤول  مالك  نماينده 
كه از طرف دولت به او ارجاع مي شد. ماده 5 اين قانون نیز محاكمه 
نظامنامه اي  موجب  به  اداري  تخلفات  لحاظ  از  را  كدخدا  انفصال  و 
مي دانست كه مقرر بود به  تصويب وزارت داخله برسد. در سال 1316 
قانون تقسیمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران به تصويب  
رسید. اين قانون در بردارنده موادي بود كه با مديريت روستايي پیوند 
داشت. بر اساس  ماده 4 اين قانون »هر شهرستان را يك نفر فرماندار 
و هر بخش را يك نفر بخشدار و هر دهستان را يك دهدار و يك يا 
چند ده را يك كدخدا اداره خواهد نمود«. وفق ماده 8 قانون دهدار 
تعیین  فرماندار  حكم  و  بخشدار  پیشنهاد  به  بخش  ساكنین  بین  از 
دايمي  ساكنین  بین  از  »كدخدا  مي داشت:  مقرر  نیز   9 ماده  مي شد. 
ده يا دهات به معرفي مالك و به پیشنهاد بخشدار و حكم فرماندار 
تعیین مي گردد«. تبصره  ذيل اين ماده قابل توجه است كه براساس 
آن »هرگاه كدخدا از انتظامات امور زراعتي فروگذار نمايد به تقاضاي 
مالك يا مالكین منعزل مي شود«. اين تبصره نشان مي دهد كه مالكین 
قدرت فراواني در انتخاب و عزل كدخدا داشته اند و توجه دولت به امور 
روستايی محدود به واگذاری برخی امور برای تسهیل كار سازمان های 
دولتی شده بود. بنابراين می توان گفت كه سازوكار مديريت روستايي 
در اين دوران تفاوت چندانی با دوران مشروطیت نداشت. پس می توان 
نخستین گونه مديريت روستايی در ايران را »كدخدايی« دانست كه 
با  هماهنگی  در  دولت  های  سیاست  مجری  عنوان  به  عمده  بطور 

مالكین در روستاها به انجام وظیفه می پرداخت. 

ب. الگوی دهبانی
اما دومین الگوی مديريت روستايی با معرفی دهبان در دهه 1350 
مطرح شد. دهبان كه در لغت نامه دهخدا به معنی نگهبان ده و كدخدا 
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آمده است، مقامی رسمی بود. مقام دهبانی بر اساس  »قانون تشكیل 
انجمن ده و دهباني« كه در سال 1353 به تصويب مجلسین شورای 
اين  اساس  بر  آمد.  بوجود  بار  برای نخستین  بود،  و سنا رسیده  ملی 
تعداد  به  آن   اعضاي  كه  بود  ده«  »انجمن  با  ده  امور  اداره  قانون 
متناسب با جمعیت ده، حداقل 5 و حداكثر 11 نفر  مستقیما با راي 
مخفي و اكثريت نسبي از طرف ساكنان و اهالي  ده انتخاب مي شدند. 
مدت عضويت در انجمن ده چهار سال و افتخاري بود. فصل پنجم 
اين قانون به انتخاب »دهبان« اختصاص داشت. بر اساس ماده 28 
دهبان به انتخاب انجمن ده و تايید بخشدار بخش و به حكم فرماندار 
شهرستان منصوب مي شد. دوره خدمت دهبان چهار سال و انتخاب 
مجدد او بال مانع بود. دهبان در تمام اوقات سال بايد ساكن ده می بود 
و اگر ضرورت ايجاب می كرد و مجبور بود براي مدت كوتاهي مجبور 
به ترک محل شود بايد مراتب را بايد بهاطالع انجمن می رساند. در 
از ماموران يا سپاهیان مقیم ده به تعیین انجمن  غیاب دهبان يكي 
و تايید بخشدار مسؤول امور دهباني بود. مقرري يا حقوق دهبان از 
محل درآمد ده كه منابع تامین آن  عوارض ده، كمك هاي دولتي و 
هدايا بودند پرداخت مي شد. وفق ماده 48 قانون تشكیل انجمن ده 
و دهبانی، دهبان مسؤول امور مالي انجمن ده بود و در حدود قانون 
و بودجه مصوب انجمن، موظف بود درآمدها را وصول و هزينه ها را 
پرداخت نمايد. دهبان مجري كلیه مصوباتي بود كه از طرف انجمن ده 
به تصويب رسیده بود و عالوه بر آن وظايف متعدد اجتماعی، اقتصادی 

و انتظامی را  بر عهده داشت كه مهمترين آنها به شرح زير هستند: 
در  جنايت  و  جنحه  وقوع  از  اطالع  يا  و  بینظمي  بروز  محض  به 
بخشداري  و  ژاندارمري  پاسگاه  نزديكترين  به  را  مراتب  وقت  اسرع 
اطالع دهد ودر كشف جرم و دستگیري متهم يا متهمین با مأموران 
انتظامي همكاري نمايد؛ اتخاذ تصمیم در امور مربوط به حفظ نظم 
در حدود قوانین و مقررات؛ تهیه و نصب عاليم راهنما و مشخصات 
ده با نظر انجمن ده و استفاده از راهنمايیهاي بخشدار؛  همكاري با 

مأموران اجراي مقررات خدمت وظیفه عمومي براي اعزام مشمولین؛ 
احوال  ثبت  به  مربوط  مسايل  در  بخشدار  اداري  دستورهاي  اجراي 
مأموران سازمان هاي  با  و همكاري  آمار  و  و خدمت وظیفه عمومي 
اجراي  مینمايند؛  انجام وظیفه  ده  در  ثابت  و  دولتي كهبه طور سیار 
وظايف محول دستورهاي مربوط به امور عمراني روستاها و همكاري 
در  كامل  مراقبت  روستايي؛  و  تعاوني  شركتهاي  امور  پیشرفت  در 
طرح هاي  اجراي  اثر  بر  كه  تأسیساتي  از  بهرهبرداري  و  نگهداري 
عمراني ايجاد گرديده بود؛ حفظ و اداره اموال و دارايي ده؛ همكاري 
و  ترويج  و  دانش  كار سپاهیان  پیشرفت  در  ايجاد تسهیالت الزم  و 
آباداني و بهداشت و سپاهیان انقالب و هر نوع اقدام و كمك ديگريكه 
براي پیشرفت فرهنگ بهداشت و كشاورزي ده ضروري بود؛ اجراي 
دستورهايي كه از طرف سازمان هاي دولتي و يا وابسته به دولت در 
حوزه ده در حدود قانون به وسیله بخشدار ابالغ میگرديد؛ سعي در حل 
اختالفات بین ساكنین ده از طريق كدخدا منشي در صورتي كه در ده 
خانه انصاف تشكیل نشده باشد؛ اعالن فرامین و قوانین و تصمیمات و 
مقررات عمومي دولت كه از طريق بخشداري براي اطالع ساكنان ده 
ابالغ میشد به وسايل مقتضي؛ اعالم كشف آثار و اشیاء و مسكوكات 
جلوگیري  و  مربوط  مراجع  ساير  و  بخشداري  به  آن  نظاير  و  عتیقه 
ارسال گزارش  باستانشناسیغیر مجاز، تهیه و  از هر گونه كاوش هاي 
حوادث و وقايع و سوانح فوقالعاده به بخشداري با توضیحات كافي و 
به موقع، ثبت اسامي ساكنان ده بر حسب خانوار در دفتر مربوط و ذكر 
تغییرات آن برابر راهنمايي هاي مأموران ثبت احوال و مركز آمار ايران، 

و مراقبت در حفظ آثار باستاني با نظر سازمان هاي مربوط.
 اين قانون براي نخستین بار پس از قانون كدخدايي به بیان موقعیت 
اين دسته  انجام  براي  پذيرفت كه  و  پرداخت  ده  امور عمومي  مدير 
از امور الزم است تا فردي مناسب كه حقوق نیز دريافت مي دارد به 
استخدام انجمن ده درآيد. با توجه به آنكه ماده 70 اين قانون، ماده 
9 قانون تقسیمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 و قانون كدخدايي 
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ده  انجمن هاي  قانون تشكیل  آذرماه 1314 و اليحه  بیستم  مصوب 
و اصالح امور اجتماعي و عمران دهات مصوب سال 1342 و ساير 
قوانین و مقررات مغاير با اين قانون را لغو كرد، كدخدا به شكل رسمی 
از صحنه حیات اجتماعي روستاها حذف شد و دهبان به عنوان مقام 
رسمی جديد جايگزين آن گرديد. الزم به ذكر است كه پس از استقرار 
اسالمي  شوراهاي  تشكیالت  »قانون  ايران  اسالمی  جمهوری  نظام 
پیشین  قوانین  كردن  اعالم  ملغی  با   1361 سال  مصوب  كشوري« 
از جمله قانون دهبانی، دهبان را به شكل رسمی از صحنه مديريت 
اين  از  حكايت  نیز  دهبان  وظايف  به  نگاهی  نمود.  حذف  روستايی 
روستايی  مديريت  در  دولتی  عاملی  عنوان  به  بیشتر  او  كه  می نمايد 
از  پیش  در نگرش های مرسوم سیاست گذاری  و  داشته است  نقش 
انقالب اسالمی توجه به مردم و مشاركت آن ها در اداره امور روستايی 
جايی  بود،  سیاست گذار  نهادی  بیشتر  كه  ده  انجمن  از  نظر  صرف 

نداشت.

پ.الگوی دهیاری
سومین الگوی مديريت روستايی متعلق به »دهیاری« است كه در 
اواخر دهه 1370 مطرح شده است بر اساس قوانین مربوطه دهیاری ها 
با  را  امور محلی  اداره  به عنوان سازمان های عمومی غیر دولتی كه 
نظارت روستايیان از طريق شوراهای اسالمی روستا به انجام می رسانند، 
در حوزه و عرصه امور عمومی و خدمات عمومی وظیفه مند هستند. 
چون  فعالیت هايی  می گیرد،  صورت  عمومی  امور  از  كه  تعاريفی  در 
بهبود نظافت محیط، حفظ و نگهداری و بهره برداری از زيرساخت ها 
)آب، برق، گاز و تلفن(، فضای سبز محلی، آتش نشانی، امور بهداشتی 
در   1377 تیرماه  در  می شود.  شامل  را   ... و  فرهنگی  و  آموزشی  و 
مجلس  تصويب  به  خودكفا  دهیاری های  تاسیس  قانون  مجلس 
رسید و به وزارت كشور اجازه داده شد كه برای اداره امور روستا در 
توجیه  تاسیس كند. در  را  نام دهیاری  به  روستاهای كشور سازمانی 
پروژه های  كه  بود  اين  مسايل  مهمترين  از  يكی  دهیاری ها  تاسیس 
اجرا شده در روستا متولی نداشتند. حفظ و نگهداری از بناها، بلوارها 
يا جهاد سازندگی در  بنیاد مسكن  مانند  و میادينی كه سازمان هايی 
روستاها ساختند، مشكل عمده ای بود )دهیاری ها و مديريت روستايی، 
به عنوان سازمان مديريت روستايی می توانست  1382: 6(. دهیاری 

اين مشكل و مشكالتی مانند آن را برطرف نمايد. 

طرح  به  توجه  با  جديد  سازمان  اين  تاسیس  كه  می رفت  انتظار 
مباحث توسعه بويژه رويكردهای جديدی كه ضرورت توجه به مردم 
تغییری  می سازد،  مطرح  را  توسعه  برنامه های  در  آن ها  مشاركت  و 
قابل توجه در ساختار های موجود اداری دهد. اما نگاهی به توزيع 48 
وظیفه دهیاری ها كه در جدول شماره 1 آمده است، نشان می دهد كه 
همكاری با دولت و اجرا يا ترويج سیاست های آن ها بیشترين سهم 
را در میان وظايف دهیاری ها دارد. 25 درصد از وظايف دهیاری ها به 
اين موضوع اختصاص دارد. پس از آن انجام وظايف مربوط به دهیاری 
قرار دارد كه 23 درصد وظايف دهیاری ها را به خود اختصاص داده 
است. رسیدگی به امور مختلف روستا مانند مسايل بهداشتی و نظافت، 
بخش ديگری از وظايف دهیاری است كه 19 درصد وظايف دهیاری 
را شامل می شود. 16.5 درصد از وظايف دهیاری نیز به همكاری با 
شورا اختصاص دارد و نسبت مشابهی نیز وظايف دهیاری های نسبت 

به مردم روستايی را شامل می شود.
اين نسبت اندک در حالی است كه نگاهی به محتوای وظايف مربوط 
به مردم كه در جدول شماره 2 آمده نشان می دهد كه هیچكدام از 
آنها بطور مستقیم به موضوعات مهم توسعه اجتماعی مانند مشاركت 

در اداره امور، مشاوره و تعامل و مانند اين ها توجه ندارد. 
توسعه  كانون  عنوان  به  محلی  مردم  مشاركت  مفهوم  انتخاب  با 
در  شده  تجربه  روستايی  مديريت  گونه های  بررسی  و  اجتماعی 
ايران مشخص می شود كه تنها در آخرين گونه يعنی دهیاری است 
وظايف  دقیق تر  بررسی  وجود  اين  با  است.  شده  توجه  مردم  به  كه 
كه  می كند  مساله  اين  از  حكايت  دهیاری ها  اجرايی  راهكارهای  و 
مشاركت  مانند  مشاركت  از  گونه هايی  حداكثر  مذكور  سازمان های 
منفعالنه، مشاركت در اطالعات، مشاركت مشاوره ای و مشاركت در 
برابر انگیزه های مادی را تحقق خواهند بخشید. اين گونه ها در مقايسه 
با گونه هايی از مشاركت كه در آن ها نقش اصلی را مردم دارند، مانند 
مشاركت تعاملی سهم اندكی را به مردم خواهند داد. اگر اين موضوع 
با واقعیت منطبق باشد، آن گاه امكان تحقق رويكردهای نوين اداره 
امور مانند حكمرانی خوب در مديريت روستايی و پیدايش »حكمرانی 
روستايی خوب« امری آسان نخواهد بود. اين يافته ها لزوم توجه به 
بازنگری در قوانین و مقررات مديريت روستايی كشور و توجه بیشتر 
رو  همین  از  می كند.  الزامی  را  محور  مشاركت  اجتماعی  توسعه  به 

موضوعات زير پیشنهاد می شوند:

توضیحاتدرصدفراوانیبازيگر

بندهای 5، 7، 10، 11، 13، 31، 32، 34، 36، 39، 41، 1225.43دولت
بندهای 2، 4، 9، 15، 16، 17، 40، 816.5.42شورا
بندهای 3، 8، 26، 27، 35، 37، 38 و 816.547مردم

بندهای 6، 12، 18، 19، 21، 22، 28، 33، 45، 46، 1123.48دهیاری
بندهای 1، 14، 20، 23، 24، 25، 29، 30، 44. 919روستا
48100جمع

جدول1: توزیع فراوانی وظایف دهیاری ها نسبت به روستا و بازیگران مدیریت روستایی
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1. اصالح وظايف دهیاری ها و افزايش سهم مردم،

2. تغییر نقش مردم از بازيگران منفعل به بازيگران فعال در وظايف 
دهیاری ها،

مديريت  كالن  سیاست گذاری  و  اداری  سازوكارهای  اصالح   .3
روستايی با توجه به نگرش حكمرانی خوب.

 در اين نوشتار توجه خود را محدود به بحث »سیاست های كلی« 
خواهیم كرد. 

تعریف سیاست های کلی
گوناگون  شیوه های  به  و  ديدگاه ها  از  می توان  را  كلی  سیاست های 
مورخ  مصوبه  اساس  بر  اما   ،)1387 )موسی زاده،  كرد  تعريف 
1376/10/13 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست های 
كلی، اين سیاست ها به شرح زير تعريف شده اند: »اين سیاست ها برای 
و  می گیرند  قرار  آرمان ها  از مجموعه  اهداف پس  و  آرمان ها  تحقق 
حاوی اصولی هستند كه آرمان ها را به مفاهیم اجرايی نزديك می كنند 
و آن سیاست هايی هستد كه در درون نظام عمل می نمايند، اعم از 
نیروهايی  همچنین  و  سیما  و  صدا  مسلح،  نیروهای  سه گانه،  قوای 
می باشند كه در درون جامعه كل فعالیت دارند كه شامل سیاست های 

كلی بخشی و فرابخشی می شود. سیاست های ياد شده بايد:
آرمانی، جنبه تفصیلی و تشريحی شان  بیان های  با  الف: در مقايسه 

بیشتر باشد.
ب: بازتاب صحیح و عملی ارزش ها باشند.

را  جامعه  فعال  نیروهای  كلیه  و  مردم  عامه  بلكه  دولت  تنها  نه  ج: 
مدنظر داشته باشند.

د: در نتیجه، نیروهای اين جامعه و آرمان های آن ها را كه مورد قبول 
و  ارتباط  نظام  اجزای  مابین  و  نمايند  منسجم  و  هماهنگ  نظام اند، 

تقارب كافی )پیوند( برقرار سازند.
ه: در مقام تعیین اولويت ها، راهنمای عملی و معیار »بايد و نبايد« های 

تعیین اولويت ها را عرضه كنند.

و: اصول كلی تخصیص و توزيع منابع و امكانات كشور را با توجه به 
اولويت ها بیان نمايند.

ز: و سرانجام اجرای آن ها سیمای عمومی و كلی نظام را در زمینه های 
مختلف از جمله موقعیت ايران و ايرانی در جهان، امنیت در جامعه، 
توسعه، معنويت، عدالت، و برخورداری مردم از مواهب و نعمات موجود 
در ايران در مقاطع تاريخی مختلف )مثال سال 1400 و 25 و 50 سال 
تشخیص  مجمع  مصوبات  )مجموعه  نمايد  ترسیم   )... و  آن  از  پس 

مصلحت نظام، 1382: 5-3(. 
اين مصوبه همچنین ويژگی های سیاست های كلی را شامل پايداری، 
اهداف  از  يكی  تحقق  متوجه  بودن،  فراگیر  واقع بینی،  آينده نگری، 
بخشی يا فرابخشی و تامین آن ها و بیانگر خصوصیات اصلی و اساسی 

نظام می داند. 
قانون اساسی سندی است كه در آن آرمان ها و اهداف كشور بیان 
شده است. بررسی اصول قانون اساسی نشان می دهد كه آرمان های 
امور  اداره  در  مردم  مشاركت  اهمیت  و  محلی  امور  زمینه  در  مهمی 
كشور در قالب شوراها بیان شده است. اين آرمان ها كه می تواند الهام 
بخش تدوين سیاست های كلی مديريت محلی باشد در جدول شماره 

3 نشان داده شده اند:
سند  اساسی،  قانون  شامل  را  كشور  سیاست گذاری  اركان  می توان 
چشم انداز بیست ساله كشور، سیاست های كلی و قوانین و مقررات 
عادی دانست. قانون اساسی سندی است كه در آن آرمان ها و اهداف 
كشور ذكر شده اند. سند چشم انداز چارچوب زمانی حركت برای تحقق 
آن آرمان ها و اهداف در مدتی معین است، و قوانین و مقررات عادی 
مراتب  می توان  ترتیب  بدين  می روند.  شمار  به  اجرايی  هنجارهای 
هريك از اين عناصر و جايگاه سیاست های كلی را در شكل شماره 

1 نشان داد:

وظايفبندرديف
تشويق و ترغیب روستايیان به انجام اقدامات الزم در جهت رعايت سیاست های دولت.13
تشويق و ترغیب روستايیان به توسعه صنابع دستی و اهتمام به ترويج، توسعه و بازاريابی محصوالت كشاورزی و دامی روستا.28
مراقبت بر بهداشت ساكنان روستا 326
جلوگیری از تكدی گری و واداشتن متكديان به كار.427
معرفی خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت به سازمان بهزيستی كشور و كمیته امداد امام خمینی و مساعدت آن ها در حد 535

امكانات.
مساعدت و همكاری با كشاورزان در جهت معرفی محصوالت كشاورزی و تولیدات صنعتی و صنايع دستی روستا در مراكز 637

شهری و نمايشگاه های ذی ربط.
پیگیری و مساعدت در جهت ايجاد موسسات خیريه و صندوق های قرض الحسنه و موسسات فرهنگی738
شناسايی زمینه های اشتغال و مساعدت در جهت تامین كار برای افراد جويای كار با همكاری دستگاه های ذی ربط.847

جدول 2 : وظایف دهیاری های نسبت به مردم روستایی
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بر اساس مصوبه مورخ 1376/10/13 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درمورد سیاست های كلی، عناوين و موضوعات سیاست های كلی به 

شرح زير تقسیم شده اند:
الف( امور علمی، فرهنگی و اجتماعی.

ب( امور سیاسی )داخلی و بین المللی( دفاعی و امنیتی.
ج( امور اقتصادی )كالن(، بازرگانی و اداری.

د( امور زيربنايی و تولیدی.
تشخیص  مجمع  مصوبات  )مجموعه  قضائی  و  حقوقی  امور  ه( 

مصلحت نظام، 1382: 11(
بخش قابل توجهی از محورهای سیاست های برنامه های پنج ساله 
كشور بر موضوعاتی قرار دارد كه مديريت محلی می تواند مسؤولیت 
انجام آن ها را برعهده گیرد. با توجه به ويژگی ارتباط نزديك و مستمر 

میراث  حفظ  مانند  موضوعاتی  تحقق  مردم  با  محلی  مديريت  میان 
فرهنگی و تاريخی و حفظ محیط زيست يا مشاركت مردم تا اندازه 
زيادی از طريق مديريت مذكور ممكن است. با بررسی سیاست های 
عنوان  به  زير  موضوعات  می توان  كشور  توسعه  برنامه های  كلی 
محورهايی كه مديريت محلی می تواند در آنها نقش موثری ايفا كند، 

شناسايی كرد:
 توسعه روستايی و محرومیت زدايی از آن.

 حفظ محیط زيست.
 توسعه فرهنگی.
 مشاركت مردم.

 اشتغال زايی.
 آموزش.

اصول مربوطه در قانون اساسیآرمان
هفتممشورت در امور وفق دستور قرآن كريم

يكصدمشورايی اداره كردن امور محلی
يكصدممشاركت مردم

يكصد و يكمعدالت در توزيع امكانات میان مناطق كشور
يكصد و يكمنظارت شوراها بر برنامه ها ی عمرانی

يكصد و يكم جايگاه عالی شوراها در اداره كشور در قالب شورای عالی استان ها
يكصد و سومپاسخگو بودن  مقامات كشوری به شوراها

جدول 3: آرمان های قانون اساسی در زمینه حقوق محلی مردم

شكل 1: جایگاه سیاست های کلی در ارکان سیاست گذاری

 يكصد و يكم ها ي عمراني نظارت شوراها بر برنامه
جايگاه عالي شوراها در اداره كشور در قالب شوراي عالي 

 ها استان
 يكصد و يكم 

 يكصد و سوم پاسخگو بودن  مقامات كشوري به شوراها
 

هاي كلي و قوانين  چشم انداز بيست ساله كشور، سياستگذاري كشور را شامل قانون اساسي، سند  توان اركان سياست مي
انداز  اند. سند چشم ها و اهداف كشور ذكر شده ن اساسي سندي است كه در آن آرمانو مقررات عادي دانست. قانو

ارهاي مدتي معين است، و قوانين و مقررات عادي هنجها و اهداف در  ب زماني حركت براي تحقق آن آرمانچارچو
 1هاي كلي را در شكل شماره  ريك از اين عناصر و جايگاه سياستتوان مراتب ه روند. بدين ترتيب مي اجرايي به شمار مي

 نشان داد:
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 گذاري هاي كلي در اركان سياست : جايگاه سياست1شكل 
 

هاي كلي، عناوين و موضوعات  رد سياستمجمع تشخيص مصلحت نظام درمو 13/10/1376بر اساس مصوبه مورخ 
 هاي كلي به شرح زير تقسيم شده اند: سياست

 الف) امور علمي، فرهنگي و اجتماعي.
 دفاعي و امنيتي. ب) امور سياسي (داخلي و بين المللي)

 ج) امور اقتصادي (كالن)، بازرگاني و اداري.

 قانون اساسي

 سند چشم انداز

هاي كليسياست  

عاديقوانين و مقررات   
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بخش اجرايیبخش انتخابی/سیاست گذار
دهیاریشورای اسالمی روستا
شهرداریشورای اسالمی شهر
؟شورای اسالمی بخش

؟شورای اسالمی شهرستان
؟شورای اسالمی استان
؟شورای عالی استان ها

جدول 4: بخش های انتخابی و اجرایی مدیریت محلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلس شورای اسالمی

هاشورای اسالمی عالی استان  

شورای اسالمی 
 استان

شورای اسالمی 
 استان

شورای اسالمی 
 استان

شورای اسالمی 
 استان

شورای اسالمی 
 استان

شورای 
اسالمی 
 شهرستان

شورای 
اسالمی 
 شهرستان

شورای 
اسالمی 
 شهرستان

شورای 
اسالمی 
 شهرستان

شورای 
اسالمی 
 شهرستان

شورای 
اسالمی 

 بخش

 شورای اسالمی روستا شورای اسالمی شهر

شهرنشين                                             روستا نشين   

 مردم

شكل 2: ساختار نظام )هرم( شورایی در ایران
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 آراستگی محیط.

 اصالح نظام اداری.
 آمايش سرزمین.

 حفظ میراث فرهنگی و تاريخی.
 حضور در مجامع جهانی و سازمان های بین المللی.

 استفاده از فناوری های اطالعاتی.

چالش های ساختاری مدیریت محلی 
بررسی ساختار موجود مديريت محلی نشان می دهد كه اين ساختار 
سیاست گذار/ يك،  بخش  دو  يا  انتصابی  و  انتخابی  بخش  دو  از 
و  شهری  سطوح  در  می شود.  تشكیل  مجری  دو،  و  تصمیم گیری 
اجرايی  متناظر  بخش  انتخابی  بخش های  از  هريك  برای  روستايی 
تعريف شده است. اما در سطوح باالتر بطور مشخص سازمان اجرايی 
سازمان های  تنها  سطوح  اين  در  ندارد.  وجود  انتخابی  بخش  برای 
دولتی هستند كه ارتباط میان آن ها و بخش انتخابی روشن و دقیق 

نیست. اين موضوع در جدول 4 بیان شده است.
است  تعريف شده  اساسی  قانون  در  كه  چنان  آن  نیز  هرم شورايی 
نیازمند تصريح و روشن شدن نحوه ارتباط میان سطوح مختلف آن 
شورای  و  اسالمی  شورای  مجلس  میان  ارتباط  نمونه  برای  است. 
اسالمی عالی استان های به خوبی تعريف نشده است. شكل شماره 2 

اين هرم را نشان می دهد.

مدل وضعیت موجود مدیریت محلی در ایران
می توان مدل مديريت محلی در وضعیت موجود در كشور را به شرح 

زير بیان كرد:

 تمركزگرايی ساختار اداری كشور
 ماهیت رانتیری دولت

 تداخل وظايف با دستگاه های دولتی
 محدوديت در اختیارات

 نبود يا ضعف سنت های دمكراتیك و نوپايی تشكیالت دمكراسی 
محلی

 تمركزگرايی مديريت محلی
 شناخت اندک مردم از مديريت محلی

انسانی، مالی، تجهیزاتی، حقوقی، اجتماعی و   ضعف سرمايه های 
سیاسی

مهمترين ويژگی های مدل كنونی مديريت محلی ايران در شكل زير 
3 نشان داده شده است.

از آنجايی كه مهمترين خصلت مدل موجود مديريت محلی استقرار 
آن در نظام تمركزگرا است، ارايه توضیحاتی در خصوص تمركزگرايی 
و خصوصیات آن ضروری است. ابوالحمد )1370( كشورها را به دو 

دستة:
الف. متحده يا فدرال، و

ب. بسیط يا با نظام سیاسی متمركز
تقسیم می كند. 

الف. كشورهای فدرال
كشور،  مختلف  سرزمین های  و  استان ها  میان  كشورها  اين  در 
در  دارد.  وجود  بسیاری  اداری  و  اقتصادی  فرهنگی،  اختالف های 
اين اصل پذيرفته شده است كه ملت های  عرصه يك كشور بزرگ 
فدرال  يا  متحده  كشور  عضو  كشورهای  می كنند.  زندگی  گوناگونی 
ارتش،  از:  اين ها عبارتند  فقط در چند زمینه سیاست مشترک دارند. 

 
 

 : مدل مديريت محلي موجود در ايران3شكل 
يه توضيحاتي در گرا است، ارات محلي استقرار آن در نظام تمركزمهمترين خصلت مدل موجود مديريجايي كه از آن

 :ة) كشورها را به دو دست1370گرايي و خصوصيات آن ضروري است. ابوالحمد (خصوص تمركز
 الف. متحده يا فدرال، و

 ب. بسيط يا با نظام سياسي متمركز
 كند.  تقسيم مي

 الف. كشورهاي فدرال
هاي فرهنگي، اقتصادي و اداري بسياري وجود دارد.  هاي مختلف كشور، اختالف ها و سرزمين اين كشورها ميان استاندر 

كنند. كشورهاي عضو كشور  هاي گوناگوني زندگي مي در عرصه يك كشور بزرگ اين اصل پذيرفته شده است كه ملت
ا عبارتند از: ارتش، پول و امور مالي، روابط خارجي. ه ياست مشترك دارند. اينمتحده يا فدرال فقط در چند زمينه س

 هاي فرهنگي، اداري و ها هر دولت عضو در تعيين برنامه يس جمهور مظهر وحدت كشور است. غير از اين زمينهيشخص ر
ل اي از كشورهاي فدرال مانند سوييس و اياالت متحده امريكاي شمالي درجه آزادي عم در پاره«سياسي خود آزاد است. 

هاي عضو، بسيار باال است. هوده اين كه در كشورهاي فدرال نيز ما يك عرصه براي سياست نداريم  و اختيارهاي دولت

مدل موجود مديريت 
 محلي در ايران

ضعف سرمايه هاي 
انساني، مالي، 

تجهيزاتي، حقوقي، 
 اجتماعي و سياسي

تمركزگرايي ساختار 
 اداري كشور

 ماهيت رانتيري دولت

تداخل وظايف با 
 دستگاه هاي دولتي

محدوديت در 
 اختيارات

نبود يا ضعف سنت 
 هاي دمكراتيك 

تمركزگرايي 
 مديريت محلي

شكل 3: مدل مدیریت محلی موجود در ایران
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پول و امور مالی، روابط خارجی. شخص ريیس جمهور مظهر وحدت 
كشور است. غیر از اين زمینه ها هر دولت عضو در تعیین برنامه های 
از كشورهای  پاره ای  آزاد است. »در  اداری و سیاسی خود  فرهنگی، 
آزادی  امريكای شمالی درجه  اياالت متحده  و  مانند سويیس  فدرال 
كه  اين  هوده  است.  باال  بسیار  دولت های عضو،  اختیارهای  و  عمل 
در كشورهای فدرال نیز ما يك عرصه برای سیاست نداريم بلكه با 
همه  میان  كه  سیاسی  تصمیم های  و  روبروايم  مختلفی  عرصه های 

دولت های متحده مشترک باشد، كم است« )پیشین: 62(.
ب. كشورهای متمركز

ويژگی كشورهای دسته دوم يا كشورهای بسیط يا با نظام سیاسی 
مركزی  مقام های  میان  كشور  اداره  مسؤولیت  شدن  تقسیم  متمركز 
محلی  كارهای  سپردن  يا  تمركز  »عدم  است.  محلی  مسؤوالن  و 
انگیزه های فنی و  به منتخبان مردم محل دلیل بر اين است كه به 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، قدرت مركزی نمی خواهد يا نمی تواند 
كه همه كارهای كشور را روبه راه كند و مسؤوالن محلی يا نمايندگان 
نظام غیر متمركز حق دارند كه در اداره كارهای محلی تصمیم بگیرند. 
از اين رو در كنار سیاست دولت كه بايد همه شهروندان كشور را در بر 
بگیرد، عرصه های سیاسی كوچك تری هست كه مربوط به يك استان 

يا شهرستان می شود« )پیشین: 63-62(
می توان مهمترين مشخصات تمركز را در جدول 5 نشان داد. 

خوبروی پاک )1384( از منظر حقوق عمومی »تمركز« را عبارت از 
سازمان دهی كشور بر اساس آن كه همه اقدامات اداری در صالحیت 
و اختیار سازمان های مركزی باشد، می داند. اين سازمان ها از طريق 
را  اداری، خدمات خود  مراتب  اساس سلسله  بر  و  يكسان  ساختاری 
اداری مركزی  تنها سازمان های  متمركز،  انجام می دهند. در ساختار 
هستند كه می توانند برای سراسر كشور اتخاذ تصمیم كنند، زيرا دولت 
مركزی تنها شخصیت حقوقی عمومی به رسمیت شناخته شده و تنها 
دارنده حاكمیت است. به عبارت ديگر، می توان گفت تمركز، عبارت 
است از تصمیم گیری و آمريت انحصاری دولت مركزی در مورد همه 
اعمال حاكمیت و تصدی امور؛ حتی، در مواردی كه آن اعمال جنبه 
سطح  در  مركزی  قدرت  نمايندگان  روشی،  چنین  »در  دارد.  محلی 

كه  اموری  اجرای  از  است  عبارت  آنان  وظیفه  اما  پراكنده اند؛  كشور 
تصمیم گیری در باره آن ها تنها در مركز به عمل می آيد. بديهی است 
مقام های مركزی اعمال اداری خود را با الزام ها و مقتضیات هر محل 
تطبیق می دهند اما با توجه به دوری مركزهای تصمیم گیری از محل، 
)خوبروی  ندارد«  مطابقت  مردم  با خواست های  اداری  اعمال  عموما 

پاک، 1384: 67-66(.
درصد  صد  »دولت  می كند  اشاره  ابوالحمد  كه  همانطور  اين حال  با 
بدون شك  نداشته است.  ندارد و هیچ وقت هم وجود  متمركز وجود 
يا  حقوق خصوصی  حقوقی  اشخاص  از  اعم  حقوقی،  اشخاص  تمام 
عمومی، كم و بیش در امور مشخصی متخصص هستند. دولت هم 
كه مهم ترين شخص حقوقی حقوق عمومی است، قادر نیست كه تمام 
فعالیت های افراد كشور را زير نظر و انحصار خود داشته باشد، بعضی 
حیطه  از  فكری،  و  معنوی  مسائل  و  زندگی خصوصی  مثل  امور،  از 
حاضر  حال  در   .)12 )ابوالحمد، 1348:  می شود«  خارج  دولت  سلطه 
كارآمدی  افزايش  برای  ضروری  پیشنیازهای  از  يكی  تمركز زدايی 
)هابیتات،  است  مطرح  مشاركت  گسترش  و  محلی  های  سازمان 

 .)2009

محورهای اولویت دار سیاست های کلی مدیریت محلی
با توجه به مباحثی كه بیان شد، با تحلیل چالش های مديريت محلی 
می توان محورهای پیشنهادی سیاست های كلی مديريت محلی را به 

شرح زير دانست:
  ابهامات و چالش های قانونی در زمینه مديريت محلی 

 جايگاه در نظام مديريتی و اجرايی 
 مدل های مديريت محلی نوين مطابق خصوصیات فرهنگی ايران 

)اختالفات قومی، محلی، طايفه ای و سیاسی(
)تفكیك  از دولت  واگذاری  قابل  امور محلی  تفكیك  و   شناسايی 

امور ملی از امور محلی (
 توانمند سازی و توسعه ظرفیت ها 

 زمینه های مناسب جهت تحقق مديريت محلی الكترونیكی 
 شناسايی ظرفیت سازمان های مردمی در مديريت محلی 

 شناسايی زمینه های الزم جهت ايجاد سامانه آماری و اطالعاتی در 

توضیحابعاد
تمركز جامعه های محلی را نمی شناسند و يا آن ها را دست كم می گیرد. آن ها تنها واحدهايی جغرافیايی در فضای كلی اداری

كشور هستند كه زير نظر دولت مركزی اداره می شوند و تفاوتی با يكديگر ندارند.
تمركز بیان اراده دولت است تا قواعد و مقررات اداری يك شكل و مقتدری را به همه تحمیل كرده و از هرگونه سیاسی

شكوفايی ويژگی های محلی جلوگیری كند. در روش تمركز هیچ نهاد خود مديری نه ايجاد می گردد و نه به رسمیت 
شناخته می شود. 

حذف فنی با  ساختاری،  چنین  دارد.  را  بازده  باالترين  آن ها  اداری  دستگاه  كه  مدعی اند  متمركز  ساختار  با  دولت های 
خدمات محلی و همچنین با حذف پراكندگی مراكز تصمیم گیری و ابزارهای گوناگون آن، می كوشد به تشخیص خود 

برنامه هايی را طرح ريزی كند.

جدول 5: مهمترین مشخصات تمرکز، منبع: خوبروی پاک، 1384: 68-67
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حوزه خدمات محلی

 اصالح سامانه بودجه ريزی و حسابداری 
 تدوين برنامه های میان مدت در مديريت محلی

محلی)شوراها، شهرداری ها،  مديريت  اختیارات  و  وظايف  تصريح   
دهیاری ها (

 بسط تعامل بین المللی در حوزه مديريت محلی  
 تدوين منابع درآمدی پايدار 

 كاهش تصدی های اجرايی دستگاه ها و نهاد های مركزی
 تبیین زمینه های ايجاد رابطه پايدار میان دستگاه های آموزشی و 

پژوهشی كشور با مديريت محلی
پیرامون  كارشناسی  و  علمی  های  رويه  و  ها  استاندارد  تبیین   

مديريت محلی 
  تبیین تسهیالت قانونی و حقوقی برای سرمايه گذاری های داخلی 

و خارجی جهت ايجاد منابع پايدار مديريت محلی .
  گسترش اختیارات مالی و درآمدی

  ارايه كمك های فنی و آموزشی
  تخصیص اعتبارات مالی از مركز به مديريت محلی

از مشاركت و توان  از مديريت محلی و بهره گیری    تمركز زدايی 
بخش خصوصی و سازمان های مردمی

  توجه به ارتقا جايگاه شوراها به عنوان نمايندگان مردم
  ضرورت اطالع رسانی در مورد شوراها از سوی نهادهای آموزشی و 

رسانه ای مانند ادارات آموزش و پرورش و صدا و سیما.
  تاسیس اتحاديه های ملی و منطقه ای برای سازمان ها و كنشگران 

مديريت محلی 
مدل مطلوب مدیریت محلی در ایران

سیاست های كلی بايد مبتنی بر يك مدل مطلوب از مديريت محلی 
مهمترين  و  اساسی  قانون  آرمان هايی  به  توجه  با  اين جا  در  باشد. 
مطلوب  مدل  اصلی  ويژگی های  می توان  شده  تشريح  چالش های 

مديريت محلی در ايران را به شرح زير دانست:
دارای ضمانت  و  موثر  قانونی شفاف،  و  اختیارات حقوقی  دارای    

اجرا. 
  تجمیع امور محلی در مديريت محلی. 

  توانمندی سازمانی و انسانی . 
  توسعه گرا. 

  دارای منابع درآمدی پايدار. 
  دارای ظرفیت های حكمرانی خوب. 
  وجود مديريت های منطبق با شرايط.

  دارای توان چانه زنی با بازيگران در سطوح مختلف شامل دولت و 
سازمان های اداری. 

  آينده نگری و برنامه پذيری. 
 دوستدار محیط زيست، میراث فرهنگی و تاريخی و محیط مطلوب. 

  توجه به ايمنی. 
  خدمات رسان به شهروندان آگاه و مشاركت جو. 

  حضور بین المللی موثر و كارآمد. 
  دارای بنیان علمی.

متن پیشنهادی سیاست های كلی نظام در مديريت محلی
بويژه چالش ها و مشكالت مديريت  انجام شده  مباحث  به  توجه  با 
محلی«  مديريت  در  نظام  كلی  برای »سیاست های  زير  متن  محلی 

پیشنهاد می شود: 
برای تحقق آرمان های قانون اساسی در زمینه امور محلی و مشاركت 
مردم در قالب شوراها به عنوان ركنی از اركان اداره امور كشور و برای 
ايران  تبیین شده در سند چشم انداز  توسعه كشور  اهداف  به  رسیدن 

1404، سیاست های كلی نظام در مديريت محلی با اهداف زير: 
قانونی شفاف،  و  اختیارات حقوقی  دارای    تحقق مديريت محلی 

موثر و دارای ضمانت اجرا. 
و  سازمانی  توانمندی  دارای  و  توسعه گرا  محلی  مديريت  تحقق    

انسانی و منابع درآمدی پايدار. 
  مديريت محلی دوستدار محیط زيست، میراث فرهنگی و تاريخی، 

و محیط ايمن و مطلوب. 
  خدمات رسان به شهروندان آگاه و مشاركت جو. 

  حضور بین المللی موثر و كارآمد. 
ابالغ می شوند:

الف. تحقق مديريت محلی دارای اختیارات حقوقی و قانونی شفاف، 
موثر و دارای ضمانت اجرا.

با رويكرد: 
1. تمركز زدايی از مديريت محلی.

2. شناسايی و تفكیك اختیارات ملی از اختیارات محلی برای تعیین 
ابهامات حقوقی  جايگاه مديريت محلی در نظام اداری كشور با رفع 

و قانونی.
سازمان های  و  خصوصی  توان بخش  و  مشاركت  از  بهره گیری   .3

مردم نهاد در اداره امور محلی.
4. تاسیس اتحاديه های ملی و منطقه ای مديريت محلی.

و  توانمندی سازمانی  دارای  و  توسعه گرا  مديريت محلی  تحقق  ب. 
انسانی و منابع درآمدی پايدار.

با رويكرد:
5. توانمندسازی و توسعه ظرفیت های مديريت محلی.

6. تامین منابع درآمدی پايدار برای مديريت محلی.
7. تقويت پژوهش و ارتقا سطح دانش ملی و بومی مديريت محلی.

و  بلندمدت  برنامه های  و  انداز  چشم  سند  تدوين  به  توجه  لزوم   .8
میان مدت برای مديريت محلی.

پ. مديريت محلی دوستدار محیط زيست، میراث فرهنگی و تاريخی، 
و محیط ايمن و مطلوب.

با رويكرد:
9. توجه و اهتمام جدی مديريت محلی به حفظ محیط زيست، میراث 

فرهنگی و تاريخی، آراستگی محیط و معماری اسالمی.
مقاوم سازی  و  ايمن سازی  برای  محلی  مديريت  جدی  اهتمام   .10

محیط شهری و روستايی.
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ت. خدمات رسان به شهروندان آگاه و مشاركت جو. 
با رويكرد:

1.  توجه جدی مديريت محلی به بهبود وضعیت گروه های كم درآمد 
و نیازمند، بويژه در مناطق روستايی و بخش های فقیرنشین شهرها.

2. توجه جدی و پايه ای صدا و سیما و آموزش و پرورش به آموزش 
و اطالع رسانی در زمینه مديريت محلی.

ث. حضور بین المللی موثر و كارآمد.
با رويكرد:

در  عضويت  با  محلی  مديريت  بین المللی  فعالیت های  گسترش   .1
تشكل ها و سازمان های مربوطه.

2. حضور موثر و كارآمد در عرصه های جهانی و تالش برای بازتاب 
ديدگاه های نظام در دستوركارهای جهانی.

پانوشت:
بخش عمده اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشی »تدوين پیش نويس 
ايران«  در  امور محلی  مديريت  در خصوص  نظام  كلی  سیاست های 
كمیسیون  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیرخانه  كارفرمايی  به 
معاونت  استراتژيك،  تحقیقات  مركز  مشاورت  و  تولیدي  و  زيربنايي 
پژوهش های اقتصادی، گروه پژوهشی مديريت امور محلی و مديريت 

علمی دكتر حسین ايمانی جاجرمی به تاريخ 1388است.

منابع
تهران:  نخست.  جلد  سیاست،  مبانی   )1370( عبدالحمید  ابوالحمد، 

توس. 
ابوالحمد،عبدالحمید )1348( »انجمن های شهرستان و استان«. مجله 

دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. شماره دوم:12-22. 
اشرف، احمد )1367( »دهقان، زمین و انقالب« در مجموعه كتاب 

آگاه مسايل ارضي و دهقاني. تهران: انتشارات آگاه.
بررسی   )1371( نويد  رضوانی  سعیدی  و  حسین  جاجرمی  ايمانی 
روستايی،  همیار  خانه های  اجتماعی  و  اقتصادی  اثرات  و  عملكرد 
وزارت  اجتماعی  امور  معاونت  بررسی های  و  مطالعات  دفتر  تهران: 

جهاد سازندگی.
برای  پژوهش  روش های   )1388( فرد  اسپرينگر،  و  د  آلن  پوت، 
رضا  ترجمه  كاربردها.  و  روش ها  مفاهیم،  اجتماعی:  سیاست گذاری 

فاضل. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
جامعه  شرايط  در  اجتماعی  مشاركت   )1382( غالمعباس  توسلی، 
آنومیك، رابطه آسیب ها و انحرافات اجتماعی با مشاركت اجتماعی. 

تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
خوبروی پاک، محمد رضا )1384( تمركز زدائی و خود مديری. تهران: 

نشر چشمه. 
كريمی، وهاب )1381( بررسی الگوهای شناخته شده شوراهای محلی 

در جهان. تهران: معاونت امور اجتماعی و شوراهای وزارت كشور. 
گولد جولیوس/كلب ويلیام )1376( فرهنگ علوم اجتماعي، ويراستار 

فارسي محمد جواد زاهدي مازندراني، تهران: انتشارات مازيار.
سازمان ها:  شناسی  جامعه  منوچهر)1380(   ، كاشانی  صبوری 

بوروكراسی مدرن ايران. تهران: سخن.
انتشارات  ايران، تهران:  طالب مهدي )1372( مديريت روستايي در 

دانشگاه تهران.
فروند ژولین )1368( جامعه شناسي ماكس وبر، ترجمه عبدالحسین 

نیك گهر، تهران: رايزن.
 )1382( نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوبات  مجموعه 
دبیرخانه  ارتباطات  كل  اداره  تهران:  سوم.  جلد  كلی،  سیاست های 

مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ماژرزاک، آن )1379( سیاست پژوهی، پژوهشی برای سیاست گزاری. 

ترجمه هوشنگ نايبی. تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.
و  مشكالت  روستايي،  و  شهري  مديريت   )1374( منوچهر  مزيني 
امكانات آن. تهران: وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ملي زمین 

و مسكن.
مقیمی، سید محمد )1382( اداره امور حكومت های محلی: مديريت 
دانشكده  تهران،  دانشگاه  و  سمت  تهران:  شهرداری ها.  و  شوراها 

مديريت.
جايگاه  و  ماهیت  مفهوم،  در  تاملی   )1387( ابراهیم  زاده،  موسی 
شماره  مصلحت.  و  حقوق  فصلنامه  نظام.  كلی  سیاست های  حقوقی 

1. زمستان: 153-187(.
UN-HABITAT (2009) International Guidelines on De-

centralization and Access to Basic Services for all. United 
Nations Human Settlements Programme.
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مقدمه
در  بنيادي  ضرورت  يك  عنوان  به  منطقه اي  برنامه ريزي 
قلمرو  و  ديدگاه  و  شده  مطرح  كشورها  برنامه ريزي  سيستم 
به  توجه  اصلي  علت  است.  متفاوت  مختلف  جوامع  در  آن 
كه  است  آن  برنامه ريزي  نظام  در  منطقه اي  برنامه ريزي 
موارد  اكثر  در  بخشي  و  ملي  برنامه ريزي  يكسو  از  عمل  در 
پاسخگوي نيازمندي هاي مناطق كشور نميباشد، از سوي ديگر 
برنامه ريزي شهري و روستايي بدون توجه به روابط ارگانيكي 

در  روستا  يا  و  شهر  كه  منطقه اي  فضاي  با  آن ها  از  يك  هر 
توسعه هماهنگ شهر  پاسخگوي  به هيچ وجه  است،  واقع  آن 
وروستا نبوده است. مايك داگالس معتقد است، فوايد متقابل و 
وابستگي ها و پيوندهاي بين روستا و شهر نشان مي دهد كه الزم 
است دوره تقسيم شهر و روستا به سر آيد و پيرو آن چارچوبي 
براي برنامه ريزي منطقه اي پيشنهاد مي كند كه اين پيوندها را 

.)1998:3 ,Douglass( .با يكديگر نشان مي دهد
با  توسعه  حال  در  كشورهاي  از  بسياري  نظير  ايران  كشور 

 مروری بر آثار برنامه های توسعه منطقه ای در تمرکززدایي
 زهره فني
دانشیار و عضو هیات علمي گروه جغرافیا و برنامه ريزی شهری، دانشگاه شهید بهشتي
 سید عارف موسوي
دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ريزی روستايی، دانشگاه پیام نور تهران

چكیده
برنامه ريزي منطقه اي و در نتیجه برنامه ريزي آمايش سرزمین و برنامه ريزي فضايي به مثابه ابزاري براي اصالح و آرايش فضاي اقتصاد 
ملي و منطقه اي به كار بسته مي شوند تا با بررسي و مطالعه خصوصیات و ويژگي هاي كل فضاي ملي و بازيافت استعدادها و قابلیت ها 

در كل سرزمین؛ راه حلي براي براي ايجاد پراكندگي و تمركز زدايي در قالب الگو هاي توسعه ايجاد نمايد.
اين مقاله با هدف بررسي آثار برنامه هاي توسعه منطقه اي و تاثیر اين برنامه ها در تمركز زدايي  و توسعه روستايي در ايران در دو مقطع زماني 
با استنتاج مهم ترين متون به بررسي و  اين مقاله توصیفي تحلیلي است و سپس  انقالب تدوين شده است. روش تحقیق در  از  قبل و بعد 
تحلیل مطالب گرد آوري شده هم سو با هدف مقاله پرداخته شده است. با توجه به بررسي صورت گرفته، اصلي ترين مانع توسعه منطقه اي در 
كشور تمركز گرايي و بخشي نگري و از جمله ويژگي هاي اين نظام برنامه ريزي است كه در پي آن توسعه روستايي كشور نیز متاثر از اين نظام 

برنامه ريزي بوده است.  
واژگان كلیدي: تمركز زدايي، برنامه ريزي منطقه اي، توسعه روستايي، آمايش سرزمین.
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برو   رو  نقطه  چند  در  فعاليت  و  جمعيت  تمركزگرايي  مشكل 
همگام  اخير،  دهه هاي  در  شهرنشيني  رشد  به  رو  روند  است 
با مهاجر هاي شديد روستا- شهري و همزمان با سير  تحوالت 
اقتصادي-اجتماعي و سياسي از مهم ترين عوامل ايجاد الگوي 
نظام نامتوازن روستايي در ايران بوده كه  مي توان ريشه آن را در 
نحوه توزيع منابع در سطح اين مناطق جستجو كرد. همچنين 
و  برنامه ريزی  از عمر  از شصت سال  بيش  به گذشت  توجه  با 
بر  نگاه بخشی  اين دوران،  عليرغم تجربه ای نسبتاً طوالنی در 
نظام برنامه ريزی غالب بوده است تا جايی كه كشور ايران دچار 
در  بويژه  در جغرافيای خود  بااليی  منطقه اي  تعادل های  عدم 
اين  از داليل  يكی  است.  بوده  روستايی  و  ميان بخش شهری 
مسأله را می توان به عدم توجه الزم سياست گذاران و برنامه ريزان 
اگر  دانست.  منطقه اي  و  فضايی  ابعاد  به  بخشی  و  ملی  سطح 
به  نگاهی  انقالب  از  بعد  سال های  پنج ساله  برنامه های  در  چه 
برنامه های توسعه منطقه اي شده است اما اين برنامه ها از تاثير 
برنامه هاي  در  كه  می بينيم  چنانچه  نبوده اند.  برخوردار  الزم 
برای  جدی تری  سياست های  كشور،  توسعه  پنجم  و  چهارم  
تمركز زدايی در امر برنامه ريزی و تصميم گيری اتخاذ شده است 
و عزم جدی تری را بر توسعه منطقه اي نشان می دهد. با توجه 
روستايي  توسعه  برنامه ريزي  نظام  در  موضوع  اين  اهميت  به 
از  استفاده  با  تحليلي  توصيفي  صورت  به  حاضر  مقاله  كشور 
به  منطقه اي  توسعه  و  برنامه ريزي  با  مرتبط  موجود  منابع 
ايران  روستايي  توسعه  در  منطقه اي  برنامه ريزي  آثار  بررسي 
و برخي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مي پردازد 
و چالش ها و مشكالت پيش روي برنامه ريزي منطقه اي و نقش 

آن را در توسعه روستايي بررسي مي كند.  

برنامه ريزي  و  تمركززدايي  كننده  تبيين  نظري  مباني 
منطقه اي در توسعه روستايي

 زدودن فقر و كاهش محدوديت ها در جوامع روستايي بايد با 
اين هدف  با  باشد؛  سياست هاي تمركززدايي در جوامع همراه 
كه بتواند در ساختار كلي مديريت سرزمين تحول جداي ايجاد 
نمايد و سكونتگاه هاي روستايي را، به منزلة يكي از كانون هاي 
خارج  اقتصادي  و  سياسي  انزواي  از  بشري،  فعاليت  و  جذب 
نمايد. در زمينة مديريت سرزمين، مسايل مهمي چون كاهش 
افزايش  سرزمين،  بهتر  كنترل  خدمات،  عادالنة  اراية   ، فقر 
بنابراين، مي توان اظهار  ... مطرح است.  رضايت مندي مردم، و 
كرد كه سكونتگاه هاي روستايي، به منزلة فضاي زيست در پهنة 
جغرافيايي يك كشور، توان ايجاد تغييرات را دارند و اين مهم 
مديريت سياسي  تغيير سطوح  مؤثري چون  اقدامات  در ساية 
است.  تمركززدايي  نوعي  نشان دهندة  كه  اجراست؛  قابل  فضا 
در اين فرايند انواع سياست ها را مي توان اجرا كرد. همچنين، 
با تغيير نگرش دولت هاي مركزي به سكونتگاه ها، اين عرصه ها 
آن ها  ترقي  و  رشد  زمينة  و  مي كنند  تغيير  مختلف  جهات  از 
فراهم مي گردد. از طرف ديگر، با رشد جمعيت در سكونتگاه ها 

و نارضايتي مردم از نوع اراية خدمات به شهروندان، لزوم تغيير 
مديريت سياسي فضا احساس مي شود و زمينه براي اجراي آن 
فراهم مي گردد. بر همين اساس در اين تحقيق سعي شده است 
به رويكرد برنامه ريزي منطقه اي و تمركز زدايي در برنامه هاي 

عمراني كشور در قبل و بعد از انقالب پرداخته شود.
با اين مقدمه، تمركززدايي عبارت است از فرايندي كه در آن 
دولت مركزي، به تدريج، با هدف توسعه و ايجاد تحول، قدرت 
محلي  دولت هاي  به  را  مالي  منابع  و  مسؤوليت ها  و  سياسي 
از اختيارات و  اين فرايند دولت هاي محلي  واگذار مي كند. در 
منابع الزم براي اراية خدمات عمومي به مردم محلي برخوردار 
تمركززدايي  دنيس،  باور  به    .  )2009:5  ,Henry(مي گردند
انتقال يا واگذاري قدرت و اختيار برنامه ريزي  از  عبارت است 
سازمان  وابسته،  كارگزاري هاي  به  مديريت  و  تصميم گيري  و 
عمومي  شركت هاي  دولت،  تابعة  واحدهاي  ميداني،  هاي 
سازمان هاي  يا  اجرايي،  مقامات  محلي،  مقامات  مستقل،  نيمه 

 )2009:12 ,Dennis(. غيردولتي
به  برنامه ريزان  گرايش  توسعه  حال  در  كشورهاي  اغلب  در 
تبديل  كه  انجاميده  راهبردهايي  اتخاذ  به  اداري  تمركززدايي 
 ( است  تمركززدايي  مفهوم  در  آن  از  نمونه اي  شهر  به  روستا 
رويكردهاي  كار گيري  به  نگرش  اين  با   .)1 بدري،1391: 
تمركززدايي در كشورهاي  مختلف جهان يك ضرورت به شمار 
مي رود و كشورها براي تأمين خدمات الزم در مديريت سرزمين 
خود و اجراي سياست هاي تمركززدايي در تالش هستند. بر اين 
اساس، بايد اشاره كرد امروزه پرداختن به مباحث تمركززدايي، 
مختلف  كشورهاي  در  زماني،  و  مكاني  شرايط  به  توجه  با 
جهان امري اجتناب ناپذير است. بر اين پايه، منطقي است كه 
فاكتورهاي مهمي از قبيل كم رنگ شدن نقش عامل مركزيت در 
برنامه ريزي و فرايند توسعة ملت ها بعد از دهه 1980، پررنگ 
فضاهاي سرزمين  و  مناطق  توسعة  در  محلي  بعد  نقش  شدن 
و استفاده از ظرفيت آن در ترفيع اهداف ازپيش تعيين شده، 
جستجو براي به دست آوردن حداكثر كارايي خدمات تحويل 
شده در جامعه از سوي مردم، ضرورت هاي جهاني استفاده از 
برنامه هاي تمركززدايي و دولت محلي به شكل اراية دولت هاي 
دموكراسي، افزايش رويكردهاي توسعة مشاركت در جوامع، و 
و كاهش  متوازن  توسعة  براي  منطقه اي  و  برنامه ريزي محلي 
در  را  فضايي در سرزمين ضرورت درگيرشدن كشورها  فاصلة 
تمركززدايي تقويت كند. بر اين اساس، بعد از دهة 1980 و به 
خصوص دهة 1990، در كشورهاي مختلف جهان موج جديدي 
از تمركززدايي شكل گرفت كه توانست نقش اساسي خود را، به 
شكلي بارز، در قالب انواع دولت هاي محلي و كاركردهاي آن در 
جوامع نشان دهد .درنتيجه، اين امر توانست توسعه را در قالب 
امكان دسترسي برابر مردم به امكانات در قالب تمركززدايي و 

 )4 ,1977 ,Awal(.  محل گرايي تقويت كند
با اين ديدگاه، به طور يقين فرايند اجراي آن براي برنامه ريزان 
و مردم محلي منافع و خطرهايي را در پي خواهد داشت اين 
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منافع و خطرها بر محل و توسعة محلي تأثير مستقيم دارد و بر 

كارايي و اثربخشي برنامه ها نيز تأثير مي گذارد.
سه  در  داخلي  و  جهاني  مطالعات  براساس  تمركززدايي  انواع 

)14 ,1977 ,Awal(. شكل قابل بررسي است
قدرت  انتشار  از  است  عبارت  سياسي:  تمركززدايي   .1
تصميم گيري جمعي بين مردم يك جامعه و ايجاد دموكراسي 

الزم براي همه؛ 
و  اختيارات  واگذاري  از  است  عبارت  اداري:  تمركززدايي   .2
مسؤوليت ها و منابع به دولت هاي محلي در سطح يك جامعه 
شرايط  بهبود  براي  مركزي  دولت   اداري  نقش  كردن  كم  و 
اداري. اين نوع تمركززدايي سه شكل متفاوت دارد: عدم تمركز، 

نمايندگي، انتقال و واگذاري؛
بين  مالي  منابع  توزيع  از  است  عبارت  مالي:  تمركززدايي   .3
سطوح دولت هاي محلي براي دسترسي بهتر تا بتوان از ميزان 

وابستگي دولت هاي محلي به دولت مركزي كاست. 
سياست هاي تمركززدايي در مديريت سياسي فضا نقشي بسيار 
مهم و كارآمد دارد؛ به طوري كه تغيير سطوح مديريت سياسي 
ايالت ها  با شكل گيري  فضا در قالب سياست هاي تمركززدايي، 
يا استان هاي جديد، به دولت هاي مركزي در برنامه ريزي كمك 
مي كند و فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي را هدايت مي نمايد. 
اين سياست اصوالً بر پاية خدمت رساني به مناطق پايين دست 
است و به رفع نيازهاي محلي كمك شاياني مي كند. در اصل 
تصميم گيري  در  محلي  ساكنان  مشاركت  براي  سياست  اين 
ديگر  طرف  از  مي كند.  فراهم  بهتري  و  مناسب  فرصت هاي 
را در  راهبردي است كه رهبري، خالقيت، و مسؤوليت پذيري 
سياسي  پايداري  موجب  و  مي  نمايد  امكان پذير  محلي  مناطق 
روستا  و  شهر  در  برنامه هاي جمعي  كنترل  در  ملي  وحدت  و 
مي گردد. اين سياست مي تواند كاركردها و پيامدهاي مطلوبي 
توسعة  در  استاني  واحدهاي  كردن  فعال  به  و  باشد  داشته 
توسعة  فرايند  كردن  محلي  همچنين  كند.  كمك  كشاورزي 
اقتصادي روستاها را موجب مي شود و به حمايت از فعاليت هاي 
منجر  روستاها  در  غيردولتي  سازمان هاي  و  محلي  مدني 
اصلي  روش  را  سياست  اين  مي توان  اساس،  اين  بر  مي گردد. 
بالقوه در  و پيشتاز توسعة روستايي به شمار آورد؛ زيرا نقشي 
بهبود طراحي برنامه هاي توسعة روستايي دارد. به همين دليل، 
اخيراً برنامه هاي متعددي در كشورهاي  جهان، با توجه به اين 
سياست، اجرا شده است .)Suzanne, 2004:9( سياست هاي 
عدم تمركزگرايي و انتقال تصميم گيري ها به سطوح محلي، 
كه در پاره اي از كشورهاي جهان با تشكيل استان ها و ايالت هاي 
ترويج  و  توسعه  در  مفيدي  آثار  است،  شده  همراه  جديد 
كشاورزي و قابليت تحرك منابع دارد. در اين زمينه راندينلي 
شامل  تمركزگراي  عدم  هاي  سياست  گانة  سه  انواع  طرح  با 
انتقال قدرت به سطوح محلي، تفويض اختيارات به دولت هاي 
محلي، انتقال اختيارات به بخش هاي خصوصي آن ها را مكمل 
شكل گيري  راندينلي  اساس،  اين  بر  مي داند.  روستايي  توسعة 

را  تمركزگرايي  عدم  سياست هاي  اعمال  و  جديد  ايالت هاي 
توسعه،  برنامه هاي  در  روستاييان  مشاركت  افزايش  موجب 
شناسايي دقيق تر نيازهاي محلي، تقسيم قدرت، تقويت اقتصاد 
محلي، افزايش قابليت تحرك جوامع روستايي و ارتباط آن ها 
با سطوح باالدست، افزايش ارتباطات عمودي، افزايش احساس 
احساس  و  اطميناني  خود  و  كه  است  باور  اين  بر  وي  قدرت 
سياست ها  اين    )2000,5  ,Dennis(. مي داند  رضايتمندي 
و  كنند  خلق  برابر  فرصت هاي  روستايي  مردم  براي  قادرند 
با  وي  بنابراين،  شوند.  روستايي  توسعة  عملكرد  بهبود  موجب 
تأكيد بر تجربيات جهاني حاصل از اعمال اين گونه سياست ها، 
شكل گيري ايالت ها و استان هاي جديد را موجب جلوگيري از 
توان  افزايش  روستايي،  تحوالت  به  وقت، سرعت بخشي  اتالف 
در  كه  مي داند  حكمروايي  سياست هاي  زمينة  در  پاسخ گويي 
مي شود.  روستايي  مردم  رضايت مندي  افزايش  سبب  نهايت 
توسعه  حال  در  و  توسعه يافته  كشورهاي  اكثر  در  همچنين 
پيدا  تمايل  اداري  تمركززدايي  به  برنامه ريزان  و  تصميم گيران 
براي  كشورها  اين  در  دولتي  اساسي  نهادهاي  زيرا  كرده اند؛ 
مردم و توسعة آن ها خلق شده و شكل غالب اين پديده هم در 
حكمراني مناسب قابل بررسي و تفهيم است )نظري و ديگران، 

  .)415-414 :1392
مديريت  و  تمركززدايي  در  مناسب  حكمراني  توصيف  اين  با 
قدرت  افزايش  موجب  خود  سادة  شكل  در  فضا  سياسي 
سرويس هاي  اراية  براي  را  زمينه  و  شد  خواهد  پاسخ گويي 
براي  ابزار مناسب  نمود. وجود  فراهم خواهد  به مردم  مطلوب 
چند  يا  يك  از  برخورداري  زيرا  است؛  ضروري  تمركززدايي 
راهبرد براي تمركززدايي امري مهم تلقي مي گردد و در اصل 
بايد در كشورها به دنبال كشف راهبردها و فوايد تمركززدايي 

اداري باشيم.
برنامه ريزي منطقه اي و تمركز  به  داليل توجه دولت ها 

زدايي
و  منطقه اي  برنامه ريزي  به  دولت ها  توجه  داليل  از  برخي 

تمركز زدايي به شرح زير است: 

منافعخطر ها
ناهماهنگي در ظرفيت هاي 

محلي
بهترشدن اراية خدمات 

عمومي به مردم محلي
گسترش دموكراتيك دولت فرمانبرداري ناقص در محل

در محل
ناهماهنگي در اختيارات 

قانوني محل ها
بهبود عدالت و توسعه

عدم پشتيباني از رويه هاي 
مركزي در توسعة محلي

كاهش فقر

)7 ,2009 ,Source: )Corsi جدول1. منافع و خطرهاي تمركززدايي؛
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ايجاد   )Regional disparities( منطقه اي  تفاوت هاي   .1

دوگانگي – عدم تعادل
 تفاوت مناطق از نظر ويژگی های طبيعی، اجتماعی و فرهنگی 
در سطح يك كشور سبب گرديده تا كشورهای مختلف جهان 
به اين فكر بيافتند كه با شناخت نواحی و مناطقی كه از نظر 
همگونی  و  انسجام  از  اجتماعی  ويژگی های  و  طبيعی  ساختار 
بيشتری برخوردارند در جهت كاهش نابرابری ها و توسعه همگن 
مناطق برنامه ريزی در مقياس منطقه را به عنوان يك ضرورت 

در نظر گيرند.
2. شهرگرايي سريع )ايجاد حاشيه نشيني و زاغه نشيني(

به سبب   شهرنشينی سريع در كشورهای مختلف جهان كه 
كالن  و  شهرها  مادر  در  امكانات  و  صنايع  در  تمركزگرايی 
شهرهای اين كشورها شده موجب حاشيه نشينی و زاغه نشينی 
در اطراف مادر شهرهای كشورهای مختلف جهان به خصوص 
كشورهای در حال توسعه شده است اين عامل سبب گرديده 
از  زمينه  در  راه حل  نوعی  عنوان  به  منطقه اي  برنامه ريزی  تا 
گردد  مطرح  مناطق  در سطح  موجود  نابرابری های  بردن  بين 
و زمينه الزم را در از بين بردن اين ناهماهنگی های با تكيه بر 

برنامه ريزی در مقياس منطقه جبران نمود.
3. تمركز در توسعه شهرهاي بزرگ )كاهش رشد در شهرهاي 

كوچك و روستاها(
همانگونه كه در بند قبلی نيز اشاره گرديده شهر نشينی سريع 
سبب ايجاد مسايلی چند در سطح نواحی گرديده است كه در 

گروه های زير قابل تقسيم بندی اند:
  الفـ(: عدم تعادل اجتماعي

  نابرابر در توزيع خدمات و امكانات سبب عدم تعادل اجتماعی 
در سطح نواحی و مناطق مختلف يك كشور گرديده است اين 
اولويت  برنامه ريزی در سطح مناطق را در  امر زمينه توجه به 

قرار داده است.
ب(: ايجاد مشکالت زيست محيطی

 تمركز شديد صنايع در شهرهای بزرگ كه به دنبال خود تمركز 
تخريب محيط  است سبب  داشته  به همراه  را  شديد جمعيت 
كاهش  جهت  در  را  برنامه ريزی  امر  اين  است  گرديده  زيست 
را  تمركز در سطح مناطق و پخش آن در سطحی گسترده تر 
مطرح كرده است، اين عامل زمينه ساز توجه به برنامه ريزی در 

سطح مناطق گرديده است.
 ج(: نابودي و كاهش زمين كشاورزي

 تمركز توسعه سريع شهرنشينی به دنبال خود نابودی اراضی 
كشاورزی اطراف شهرها را به دنبال داشته با توجه به اينكه اين 
اراضی در بيشتر شهرها اراضی درجه يك كشاورزی می باشند 
تخريب  از  جلوگيری  و  تمركز  كاهش  راستا  در  برنامه ريزی 
در  تنها  مهم  اين  است.  داده  قرار  اولويت  در  را  اراضی  بيشتر 
قالب برنامه ريزی منطقه اي می تواند به بهترين شكل خود اجرا 

گردد.
د(: نواحي عقب مانده

تمركز شديد صنايع در بخش های خاص از يك كشور سبب 
عدم تعادل بين مناطق مختلف گرديده اين عامل به نوبه خود 
اين امر ضرورت  عقب ماندگی نواحی را به همراه داشته است. 
به عنوان يك اصل  را  برنامه ريزی منطقه اي  بر  تاكيد  توجه و 
مهم در كاهش تمركز در نواحی و مناطق مختلف يك كشور 

مطرح نموده است.

تجربه برنامه ريزی منطقه اي در ايران قبل از انقالب
• برنامه ريزي منطقه اي  قبل از برنامه اول عمرانی

 نظام آبياري، استفاده از آب هاي زيرزميني و قنات ها به شكل 
در  مدون  قوانين  با  آب  از  استفاده  و  اراضي  از  برداري  بهره 
گذشته هاي دور كه به صورت مجزا در مناطق مختلف كشورمان 
كوشش هاي  نخستين  از  نمونهاي  است،  مي گرفته  انجام 
برنامه ريزي ناحيه ای در ايران است )معصومي اشكوري، 1376: 

.)243
باختران  در  برف آباد  و طرح  بوشهر  استان  در  شبانكاره  طرح 
زمينه  در  كه  بودند  عمراني  طرح هاي  جمله  از  )كرمانشاه( 
آبرساني به روستاهاي اين نواحي قبل ازآغاز  برنامه اول به اجرا 

درآمده بودند.
• برنامه ريزي منطقه اي  و  برنامه اول عمراني كشور )1334-

)1327
 نخستين اقدام مهم در ارتباط با برنامه ريزي منطقه اي مربوط 
سال1332به  در  كه  است  مغان  دشت  عمران  برنامه  تهيه  به 
اجرا گذاشته شد )توفيق،1385 : 381(. بدين منظور قرادادي 
مطالعات  انجام  جهت  اگرونوميكس«  »هاوائيان  مشاوران  با 
شناسايي منطقه مغان منعقد گرديد. مطالعات شناسايي منطقه 

مغان با اهداف زير صورت پذيرفت:
- شناسايي و ارزيابي مناطق كشاورزي، دامپروري و اجتماعي 

منطقه مغان
- استفاده از آب رودخانه ارس به منظور فعاليت هاي كشاورزي

- اسكان عشاير
- تبديل اقتصاد دامداري و عشايري منطقه به اقتصاد مختلط 

كشاورزي و دامداري
• برنامه ريزي منطقه اي  و  برنامه دوم عمراني كشور )1341-

)1334
  در اين برنامه، برنامه ريزي منطقه اي به عنوان ابزاري براي 
توسعه مناطق عقب افتاده ولي مستعد مطرح گرديد )وحيدي، 
1370: 270(. منطقه خوزستان با برخورداري از امكانات بالقوه 
طبيعي و ظرفيت هاي توليدي قابل توجه، مورد نظر قرار گرفت 
و برنامه جامعي براي توسعه آن منطقه تنظيم گرديد و سازماني 

به نام سازمان آب و برق خوزستان تاسيس گرديد:
اقدامات انجام شده در سازمان آب و برق خوزستان:

- اجراي سد مخزني بر روي رودخانه دز 
- تشكيل شبكه هاي توزيع نيرو 

- ايجاد مزارع آزمايشي كشت نيشكر و بر پايي كارخانه قند



شماره 47ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی 36
با موسسه  قراردادي  انعقاد  با  برنامه   در سال 1336 سازمان 
»مشاوران ايتال كنسولت« در زمينه شناسايي امكانات اقتصادي  
منطقه  در  طرح هايي  اجراي  و  تهيه  نيز  و  طبيعي  منابع  و 
و  بلوچستان  و  سيستان  استان هاي  در  كشور  شرق  جنوب 
قسمتي از استان كرمان مبادرت ورزيد. با توجه به فقر منابع 
طبيعي، وسعت منطقه و پراكندگي جمعيت، اجراي يك برنامه 
همه جانبه عمراني از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبود و لذا 
اقدامات عمراني به اجراي طرح هاي كوچكي در نقاط مختلف 
منطقه اي  عمران  مطالعات  همچنين  گرديد.  محدود  منطقه 
كرمان از طريق شركت مهندسان مشاور »آلن آباسكو« بدليل 
ضعف بنيه مالي دولت در برنامه دوم باعث عدم اجراي طرح هاي 
عمراني  برنامه هاي  برنامه،  اين  در  شد  مشاوران  پيشنهادي 
پيشنهادي ديگري براي استان هاي آذربايجان، خراسان جنوبي 

و كردستان نيز پيشنهاد شد كه به مرحله عمل نرسيد.
• برنامه ريزي منطقه اي  و  برنامه سوم عمراني كشور )1346-

)1341
با توجه به نتايج حاصله از برنامه عمران خوزستان، در برنامه 

سوم دو اقدام عمده به شرح ذيل صورت پذيرفت:
- تاسيس سازمان عمران منطقه اي در مناطق جيرفت، گرگان 

،كهگيلويه و دشت قزوين
- منطقه اي كردن فعاليت هاي برنامه ريزي و ايجاد قطب هاي 

كشاورزي و صنعتي
1( در اين برنامه سازمان عمران منطقه اي در مناطق جيرفت، 

دشت قزوين ،كهگيلويه و گرگان تاسيس گرديد.
برنامه هاي  در سال 1345  منطقه جيرفت:  عمران  - سازمان 
مصوب در زمينه توسعه كشاورزي و دامپروري و صنايع وابسته 
اساس  بر  برنامه ها  اين  درآمد.  اجرا  مرحله  به  كشاورزي  به 

مطالعات مشاوران » ايتال كنسولت« تهيه و اجرا گرديد.
روستاهاي  نوسازي  منظور  به  قزوين:  دشت  عمران  طرح   -
آسيب ديده از زلزله و كمك به عمران منطقه اي قزوين تهيه 
و تدوين شد. هدف اصلي عبارت بود از بهره برداري اقتصادي از 
منابع طبيعي با استفاده از روش هاي پيشرفته كشاورزي و ايجاد 

زمينه اي مناسب براي كشت و صنعت.
اجراي  هدف  با   1345 سال  در  كهگيلويه:  عمران  سازمان   -
برنامه هايي جهت تسهيل بهره برداري از منابع طبيعي و امكانات 
بالقوه منطقه در زمينه كشاورزي و اجراي پروژه هاي نوسازي 

شهرها و روستاها اين سازمان ايجاد شد.
امكانات  هدف  با   1345 سال  در  گرگان:  عمران  سازمان   -
اقتصادي منطقه، پروژه هايي در زمينه ايجاد كارخانه هاي قند، 
اجرا  مرحله  به  غيره  و  آبياري  روش  ترويج  و  تشويق  و  شير  

گذاشته شد.
2( منطقه اي كردن فعاليت هاي برنامه ريزي و ايجاد قطب هاي 

كشاورزي و صنعتي
- قطب هاي صنعتي: در اصفهان، تبريز ، اراك، قزوين 

- قطب هاي كشاورزي: در گيالن، گرگان، اصفهان، خوزستان 

و آذربايجان
- ايجاد دفاتر فني: در استانداري هاو فرمانداري هاي كل براي 

بررسي نياز هاي منطقه و ارسال گزارش به سازمان برنامه. 
اين دفاتر پس از تاسيس وزارت آباداني و مسكن ادارات كل 
آن وزارت خانه را در استان ها تشكيل دادند. بطور كلي دراين 
برنامه توجه بيشتري به منطقه اي كردن برنامه ملي شد و لزوم 
كارشناسان  با  آنها  تجهيز  و  استانداران  هاي  ديدگاه  به  توجه 

سازمان برنامه تصريح گرديد)صرافي،1377: 74(.
كشور  عمراني  چهارم  برنامه  و  منطقه اي   برنامه ريزي   •

)1347-1351(
تمركززدايي  در جهت  موثري  نسبتاً  اقدامات  برنامه  اين  طي 
اداري و سازماني انجام گرفت و مقامات استاني اختيارات نسبتاً 
مناسبي يافتند )مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي،1381: 

.)36
تحقق اهداف زير مسير برنامه ريزي منطقه اي در برنامه چهارم 

توسعه بوده است:
1( شناسايي منابع و امكانات توسعه، مناطق مستعد و تعيين 

قطب يا قطب هاي توسعه 
2( تمركز سرمايه گذاري در مناطق مستعد به منظور تحصيل 

حداكثر بازده و تسريع آهنگ رشد اقتصادي كشور 
براي نيل به اهداف فوق برنامه هاي زير به مرحله اجرا گذاشته 

شد:
- شناسايي قطب هاي كشاورزي بر اساس استعداد و ظرفيت 

منابع طبيعي 
- توسعه پايگاه هاي صنعتي در نواحي مختلف: تجهيز قطب هاي 
صنعتي اهواز، اصفهان، تبريز ، اراك و ايجاد پايگاه هاي صنعتي 
جديد در شيراز، بندر امام خميني و قزوين و مطالعات پايگاه هاي 

جديد صنعتي، رشت، مشهد و باختران.
- شناسايي و انتخاب مراكز خدماتي 

توسط  اجتماعي  و  اقتصادي  توسعه  جامع  برنامه هاي   -
مهندسان مشاور براي نواحي هرمزگان، باختران و خراسان.

- در اواسط برنامه جهت بهبود وضع عمران نواحي با استفاده 
جامع  مطالعات  الكويي«  بتل  مشاور«  مهندسين  خدمات  از 

منطقه اي براي 11 منطقه كشور صورت گرفت. 
كشور  عمراني  پنجم  برنامه  و   منطقه اي   برنامه ريزي   •

)1352-1356(
ايران است. در  برنامه ريزي  تاريخ  نقطه عطفي در  برنامه  اين 
اين دوره عالوه بر افزايش گستره اعتبارات عمراني بر اثر افزايش 
قيمت نفت، تغيير ساختاري نيز در مكانيزم برنامه ريزي روي 

داد )حاج يوسفي، 1380: 206(.
در اين برنامه نظام برنامه ريزي منطقه اي با اصول و هدف هاي 

زير مسير خود را ادامه داد:
- توسعه اقتصادي متعادل استان هاي كشور

- توزيع عادالنه خدمات اجتماعي و رفاهي با توجه به مناطق 
كم رشد و عقب مانده
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اجتماعي،  توسعه  برنامه هاي  بين  الزم  هماهنگي  ايجاد   -

اقتصادي و فيزيكي 
- مشاركت هر چه بيشتر مردم در برنامه هاي عمراني مناطق

- ايجاد نظامي غيرمتمركز در امور زيربنايي، اجرايي، خدمات 
دولتي و عمراني و بانكي در مناطق

جهت دستيابي به اهداف فوق برنامه هاي زير در دستور كارقرار 
گرفت:

- برنامه هاي عمراني 5 ساله براي هراستان
- ايجاد دفاتر برنامه و بودجه در استان ها كوششي در برقراري 

نظام برنامه ريزي غير متمركز
به مسؤوالن  برنامه هاي خاص منطقه اي  از  - واگذاري برخي 

محلي
- ايجاد بانك هاي توسعه منطقه اي به منظور جلب سرمايه هاي 

كوچك محلي 
- طراحي  و اجراي طرح هاي متوسط و زير بنايي كه بيشتر 

جنبه توليدي داشتند و منطقه اي بودند
آرايش  تعيين  و  منطقه اي  مطلوب  سياست هاي  جهت   -

مطلوب فضاي اقتصادي مطالعات مشاوران ستيران آغاز شد.
• برنامه ريزي منطقه اي  و  برنامه ششم عمراني كشور )1361-

)1357
در اين برنامه، برنامه ملي به صورت تركيبي از طرح هاي ملي و 

طرح هاي استاني پيشنهاد شد.
طرح هاي ملي شامل طرح هاي سراسري و چند استاني بود و 
طرح هاي استاني نيز طرح هاي خاص منطقه اي  و منطقه اي را 

شامل مي شد.
اين امر بر اساس اهداف زير تدوين گرديد:

- برقراري توسعه متعادل اقتصادي، اجتماعي  و فيزيكي بين 
مناطق مختلف كشور

- توجه خاص به مناطق كم رشد )استخوان بندي روستايي كشور 
در قالب دهستان ها و براساس سلسله مراتب خدمات رساني به 
ترتيب از شهرهاي كوچك، روستاهاي مركزي، روستاهاي ميانه 

و روستاهاي ساده صورت گرفت(.
برنامه ريزي  امور  در  غيرمتمركز  نظام  برقراري  در  تسريع   -

خدمات دولتي عمراني و بانكي
افزايش  و  محل  مردم  مشاركت  و  محلي  منابع  تجهيز   -
اجراي  و  تهيه  در  محلي  مقامات  اختيارات  و  مسؤوليت ها 

برنامه هاي عمراني مناطق
عملکرد برنامه ريزي منطقه اي قبل از انقالب  و تاثير آن 

بر توسعه روستايي 
واقعيت امر اين است كه مجموعه هاي برنامه هاي عمراني قبل 
تشديد  و  نشدند  منطقه اي  تعادل  ايجاد  به  موفق  انقالب،  از 
نابرابريها به  قطبي شدن فضايي و بخش دامن زد. برنامه ريزي 
منطقه اي چه بسا هيچ گاه وجود نداشته و بيشتر سياست گذاري 
بوده  ملي  برنامه هاي  كردن  منطقه اي  حدي  تا  و  منطقه اي  
است )صرافي، 1377: 79(. پيامد بارز برنامه هاي قبل از انقالب، 

جهاني  بانك  مطالعات  طبق  بود.  منطقه اي  فاحش  اختالف 
شمال  از  جهان  برگزيده  كشور   17 ميان  در   1355 سال  در 
معيار  با  منطقه اي  اختالف  بيشترين  ايران  و  برزيل  و جنوب، 
همچنين  داشته اند.  را   )GRP( منطقه  ناخالص  توليد  سرانه 
اختالف درآمد شهر و روستا از 5/5 برابر در سال 1348 به 8 
برابر در سال 1355 افزايش يافته بود. بر چنين زمينه اي پس 
از تغيير رژيم، يكي از اهداف مهم جمهوري اسالمي ايران كه 
در اصل 48 قانون اساسي تصريح شده، ايجاد تعادل منطقه اي 

است )همان،80(.
تجربه برنامه ريزی ناحيه ای در ايران بعد از انقالب

• برنامه ريزي منطقه اي  در دهه اول انقالب 
به  ملي  و  منطقه اي  برنامه ريزي  مدتي  تا  انقالب  از  پس 
فراموشي سپرده شد كه به تدريج از سال 1361 انديشه آمايش 
پايه  طرح  به صورت  آن  نتيجه  و  شد  مطرح  مجدداً  سرزمين 
 :1370 )وحيدي،  شد  منجر   1362 سال  در  سرزمين  آمايش 

.)270
طرح  مطالعات   1362 سال  از  منطقه اي  برنامه ريزي  دفتر 
سال  در  و  كرد  شروع  را  ايران  اسالمي  سرزمين  آمايش  پايه 
مقدمات  و  استان ها  توسعه  نظري  چارچوب  تدوين  به   1364
تهيه طرح هاي آمايش استاني پرداخته است و بعدها خط مشي 
ملي-منطقه اي را از ديدگاه آمايش در برنامه دوم توسعه كشور 
براي  تدريج  به  استاني  بعد طرح جامع  مطرح ساخت. چندي 
و  برنامه  برنامه  سازمان  وسيله  به  كشور  استان هاي  يكايك 

بودجه استان ها تهيه شد )صرافي، 1377: 84(.
شرح  به  دهه  اين  در  ايران  در  منطقه اي  برنامه ريزي  اهداف 

زير بود:
مناطق،  از  مملوس تر  و  عيني تر  بهتر،  شناخت  به  -دستيابي 
و  قومي  طبيعي،  اقليمي،  تنوع  و  سرزمين  وسعت  به  توجه  با 
فرهنگي آن و نيز انعطاف پذير كردن برنامه هاي محلي-آمايشي 

در برخورد با شرايط و بستر هاي منطقه اي
- بستر سازي كاهش شكاف توسعه بين مناطق و ايجاد تعدل 
نسبي در توسعه منطقه اي و توجه ويژه به مناطق بازمانده از 

توسعه از طريق طرح هاي خاص منطقه اي.
مناطق  و  نقاط  فراگير  و  همه جانبه  بازسازي  زمينه سازي   -
ساير  و  آن ها  بين  مجدد  هم پيوندي  ايجاد  كشور،  جنگ زده 
مناطق كشور و بازسازي يا تعريف مجدد نقش و عملكرد آن ها 

در نظم جديد پس از جنگ تحميلي
سانحه خيزي  لحاظ  به  كشور  مختلف  مناطق  پهنه بندي   -
عامل  به  توجه  با  فعاليت ها  و  جمعيت  تدريجي  توزيع  با  و 
سانحه خيزي، تدوين ضوابط استقرار و تدارك نظام امدادرساني 

منطقه اي.
رشد  كنترل  و  روستايي  و  شهري  نظام  هدايت  و  كنترل   -

بي رويه و تنظيم رشد فيزيكي شهر ها.
- تمركز زدايي از نظام تصميم گيري و برنامه ريزي و بستر سازي 

توزيع سلسه مراتبي خدمات و زير ساخت ها در پهنه سرزمين.
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اقتصادي- توسعه  اول   برنامه  و  منطقه اي   برنامه ريزي   •
اجتماعي  و فرهنگي )1368-1372(

   در برنامه اول بعد از انقالب برنامه ريزي منطقه اي نسبت به 
از جايگاه ممتازي برخوردار شد به طوري كه  برنامههاي قبل 
تبصره 5 و 6 قانون اول به اين موضوع اختصاص يافته و براي 
هدايت و سرمايهگذاريها به مناطق محروم و توزيع عادالنه آن 
كشور  نوسعه  اول  قانون   5 تبصره  در  مختلف  مناطق  بين  در 

آمده است.
 در زمينه مكانيابي جمعيت، در اين برنامه سازماندهي فضايي، 
مزيتهاي  با  متناسب  ها،  فعاليت  و  جمعيت  جغرافيايي  توزيع 
نسبي هر منطقه، يكي از هدفهاي اساسي دهگانه برنامه تعيين 
شده است. در بخش خطمشيهاي برنامه نيز بر توزيع جغرافيايي 
آمايش  سياستهاي  سرزمين،  در  فعاليتها  و  جمعيت  منطقي 
با  كشور  توسعه  فضايي،  ساختار  اصالح  بخش  براي  سرزمين 
مراكز  بين  پيوند  تقويت  و  روابط  تنظيم  بر سازماندهي  تأكيد 
نواحي  و  از مراكز شهري  يافته  جمعيتي در شبكهاي سازمان 

روستايي و عشايري تأكيد شده است.
اقتصادي- توسعه  دوم  برنامه  و  منطقه اي  برنامه ريزي   •

اجتماعي  و فرهنگي )1374-1378(
 تهيه برنامه ايران 1400: در اين برنامه پنج گروه اقتصاد كالن، 
و  سياسي  اجتماعي،  استاني،  مطالعه هاي  و  سرزمين  آمايش 

نظامي طراحي شد.
 پيگيري موضوع آمايش سرزمين: از سال 1377 مطالعه هاي 
طرح پايه آمايش سرزمين كه در واقع ميتوان از آن به عنوان 
تجربه سوم ياد كرد، آغاز شد. اين بار مطالعه هاي با تفاوتهاي 
اين  انجام  اينكه  اول  شد.  آغاز  گذشته  به  نسبت  محسوسي 
مطالعه هاي زير نظر معاونت امور اقتصادي و هماهنگي سازمان 
برنامه و بودجه وقت، شروع شد كه اين امر باعث ادغام بيشتر 
فضايي  توسعه  در  اقتصادي  توسعه  رويكردهاي  و  مالحظه ها 
با  بيشتري  هماهنگي  و  تعامل  با  مطالعه ها  اين  دوم،  ميشد. 
آمايشي  رويكرد  تا دو  و شهر سازي شروع شد  وزارت مسكن 
آمايش  اهداف  تحقق  راستاي  در  يكديگر  با  بتوانند  كالبدي  و 

گام بردارند.
تحولهاي  گذشته،  با  آمايش  سوم  تجربه  تفاوتهاي  ديگر  از 
است.  بوده  و خارج كشور  داخل  در  اقتصادي، سياسي  عميق 
در  توسعه  رويكردهاي   )1362 )سال  آمايش  دوم  تجربه  در 
جهاني دو قطبي صورت ميگرفت، در حالي كه در اين مرحله 
كه  متفاوتي حاكم شد  رويكردهاي  با  در جهان  نظم جديدي 
بارزترين اين تحولها در حوزههاي خارجي، موضوع جهانيشدن 
و رشد شگفتانگيز فناوريهاي مختلف به خصوص در حوزههاي 
اطالعاتي صنعت گردشگري و غيره است كه بهطور قطع نگاه به 
توسعه به طور عام و آمايش سرزمين به طور خاص را متفاوتتر 

از گذشته ميكرد )پور اصغر،1380: 181(.
اقتصادي- توسعه  سوم  برنامه  و  منطقه اي   برنامه ريزي   •

اجتماعي  و فرهنگي )1379-1383(
امر  در  تمركززدايی  برای  جديتری  سياستهای  اين  در 
برنامهريزی و تصميمگيری را اتخاذ كرده است و زمينه را برای 
فراهم  را  منطقه اي  توسعه  برنامهريزی  به  پرداختن  و  توجه 
جامعتر  صورت  به  سوم  برنامه  برنامه ريزي  نظام  است.  كرده 
هم  برنامه  اين  در  شد.  تدوين  دستگاهها  تمام  مشاركت  با  و 
جنبه هاي توسعه و توازن منطقه اي به نحو بارزتري در فرآيند 
جلد  يكم  و  بيست  فصل  در  شدند.  داده  دخالت  برنامه ريزي 
اول سند فرابخشي، به موضوع توازن منطقه اي پرداخته شده 
است. در اين فصل، پس از برشمردن عوامل اصلي شكلگيري 
سازمان فضايي، تشريح وضع موجود توزيع فعاليتها و پراكندگي 
مي كند  پيشنهاد  نهايت  در  استانها،  انساني  توسعه  و  جمعيت 
برنامه ريزي  كار  در دستور  غيرمتمركز  تمركز  نوعي  ايجاد  كه 
و  قطبيشدن  از  جلوگيري  ضمن  وسيله  اين  به  تا  گيرد.  قرار 
از  به توسعه موزون مناطق،  برگشتي آن، دستيابي  پيآمدهاي 

مزاياي ايجاد تمركز و تراكم هاي مناسب و مفيد استفاده شود.
اقتصادي- توسعه  چهارم   برنامه  و  منطقه اي  برنامه ريزي   •

اجتماعي  و فرهنگي )1384-1388(
تعادل  سرزمين،  آمايش  تخصصي  كميته  سه  تشكيل  با 
منطقه اي و كميته محيط زيست و منابع طبيعي، كار تدوين 
مفاد قانوني آمايش سرزمين و تعادل منطقه اي در برنامه چهارم 

آغاز گرديد. 
عنوان  با  قانون  اين  ششم  فصل   83 تا   72 مواد  همچنين  
آمايش سرزمين و توازن منطقه اي به تصويب مجلس رسيد. بر 
اساس ماده 72، دولت مكلف شد سند ملي آمايش سرزمين را 
در سه سطح كالن، بخشي و استاني به اجرا گذارد. به موازات 
تدوين برنامه چهارم، ضوابط ملي آمايش سرزمين نيز در تاريخ  
1383/8/6 در هيأت دولت به تصويب رسيد. در اين ضوابط نيز 
احكام متعددي در زمينه آمايش سرزمين و ساماندهي فعاليتها 

و توزيع بهينه جمعيت در پهنه سرزمين مطرح شده است.
اقتصادي- توسعه  پنجم  برنامه  و  منطقه اي  برنامه ريزي   •

اجتماعي  و فرهنگي )1390-1394(
 در اين برنامه فصلي مشخص به نام توسعه منطقه اي گنجانده 
منطقه اي،  توسعه  موضوعهاي  با  فصل  اين  مواد  است.  شده 
شورای  تصريح  رويكرد  با  روستايی،  توسعه  و  محيطزيست 
برنامهريزی استان، پيشگيری از تداخل وظايف نهادهای مرتبط 
پنجاهم  اصل  تحقق  برای  زمينهسازی  منطقه اي،  توسعه  با 
قانون اساسی در حفظ محيط زيست، لزوم ارتقای سطح درآمد 
شكاف  كاهش  و  كشاورزان  و  روستاييان  زندگی  كيفيت  و 
شهری – روستايی را مورد نظر قرار داده است. در اين برنامه 
به اهداف چشمانداز و براي  سياست هاي كلي و براي حصول 
استفاده متوازن از امكان هاي كشور، توزيع عادالنه، رفع تبعيض 
و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته مورد نظر قرار داده 
است. همچين اين برنامه توجه خاصي به تمركززدايي داشته و 
براي نيل به توازن منطقه اي و بهرهمندي اقشار كم درآمد و 
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دهكهاي پايين جامعه از امكانهاي كشور سعي بر آن داشته كه 

بسته هاي ويژهاي را در نظر داشته باشد.
اقتصادي- توسعه  ششم  برنامه  و  منطقه اي  برنامه ريزي   •

اجتماعي  و فرهنگي )1399-1395(
اما  برنامه ششم توسعه تاكنون تهيه نشده است  هر چند كه 
آنچه از طرح  تهيه شده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت 
برنامه  برنامه ريزي  نظام  عنوان  با  جمهوري  رياست  راهبردي 
با  كشور  در  متوازن  نظام  به  توجه  است  برداشت  قابل  ششم 
برنامه  اين  مهم  اهداف  از  تمركز زدايي  و  منطقه اي  رويكرد 

مي باشد.
چالش ها و موانع برنامه ريزي توسعه منطقه اي در ايران 

با نگرش توسعه روستايي
• چالش مفهومي

قبل از هر چيز چالش مفهومي و معنايي بر سر تعريف اهداف 
ايران موجب سردرگمي و  و جايگاه برنامه ريزي منطقه اي در 
حركات آزمون و خطايي در اين زمينه شده است كه بخشي از 
اين سردرگمي به ماهيت اين سطح از برنامه ريزي و مديريت، 

ارتباط دارد )شيخي، 1380: 20(.
برنامه منطقه اي  تهيه  تجربه طوالني  از  نتايج حاصل  بررسي 
برنامه ريزي  سيستم  وجود  علت  به  مي دهد  نشان  گذشته  در 
بخشي،  برنامه ريزي  و  كالن  برنامه ريزي  تسلط  و  مركزي 
برنامه ريزي منطقه اي همواره تحت تاثير برنامه كالن و بخشي 

قرار داشته و هدايت مي شده است )وحيدي، 1370: 277(. 
• بخشي نگري در برنامه ريزي ها

تنظيم  و  تهيه  در  استان ها(   ( مناطق  بخشي نگري  نظام  در 
برنامه هاي توسعه كشور مشاركت جدي  و سازمان يافته ندارند. 
به همين دليل برنامه هاي توسعه فارغ از توانمندي ها، ظرفيت ها 
و محدوديت مناطق كشور تهيه شده اند و بنابراين، برنامه هاي 
باشند  كشور  براي  رشد  و  توسعه  متضمن  نمي توانند  مذكور، 
يك  عنوان  به  برنامه ريزي  نظام  و   )5  :1380 كشور،  )وزارت 
قرار  بر  منطقه اي  و  محلي  ملي  سطوح  بين  ارتباط  سيستم، 

سازد.
• فقدان نظام مديريت منطقه اي 

پيشنهادهاي  ماندن  معطل  يا  و  اجرا  عدم  عامل  مهمترين 
مديريت  نظام  فقدان  ايران،  منطقه اي  وبرنامه هاي  طرح ها 
منطقه اي و عدم تعريف نهادها و سازمان هاي اجرايي مشخص 
براي نظارت و كنترل بر توسعه فضايي و كالبدي منطقه اي بوده 

است )شيخي، 23،1380(.
• ابهام در جايگاه قانوني برنامه ريزي منطقه اي 

روند  و  نهادي  جنبه  از  چه  ايران،  در  منطقه اي  برنامه ريزي 
در  برنامه ريزي،  محصول  و  نظري  جنبه  از  چه  و  برنامه ريزي 
پيوند با برنامه ريزي ملي )عمدتاً با ديدگاه بخشي( و برنامه ريزي 
محلي )عمدتاً با ديدگاه كالبدي ( داراي جايگاه قانوني و نقش 
 :1377 )صرافي،  دارد  پيش  در  دراز  راهي  و  نيست  كارآمدي 

.)88

• وابستگي به درآمد هاي نفتي
وابستگي بخش اعظم درآمد ملي كشور به نفت و فراورده هاي 
جانبي آن، باعث افزايش ميزان آسيب پذيري نظام برنامه ريزي 
كشور شده است. به طوري كه ماهيت و عملكرد و نيز تحقق 
و  قبل  اجتماعي چه  و  اقتصادي  توسعه  برنامه هاي  از  بسياري 
چه بعد از انقالب به شدت تحت تاثير نوسانات قيمت نفت در 

بازارهاي جهاني بوده است )حبيبي، 1378: 18(.
• فقدان برنامه ريزي و برنامه پذيري در سطوح مديريتي 

كشور
نبود فرهنگ برنامه ريزي در نظام برنامه ريزي كشور را مي توان 
تشكيالت  در  دانست.  منطقه اي  توسعه  راه  در  موانع  ديگر  از 
اداري كشور مدت هاي طوالني است كه فرهنگ برنامه ريزي و 
نتوانسته است در  به مفهوم علمي و فني آن  برنامه هاي  تفكر 
شبكه كارگزاران دولتي به صورت حقيقي چهره واقعي خود را 

نمايان سازد )چمران،1378: 225(.
• فقدان نظام جامع اطالعاتي و بانك اطالعات منطقه اي 

نظام آماري كنوني، نظامي غيرمتمركز است؛ بدين معني كه 
خود  آماري  نيازهاي  تامين  براي  كشور  اجرايي  هاي  دستگاه 
توزيع  و  اجرا  ضوابط  تهيه  ولي  مي كنند،  آمار  توليد  به  اقدام 
فعاليت هاي عمده و اساسي آمارگيري  و اطالع رساني آماري به 
قانون اطالع رساني آماري  صورت متمركز صورت مي گيرد. در 
به صورت متمركز و به وسيله مركز آمار پيش بيني شده است 
حاوي  كه  آماري  سالنامه  انتشار  با  جز  تاكنون  امر  اين  ولي 
اطالعات آماري در بخش هاي مختلف است، كه از دستگاه هاي 
)نواب  است  نيافته  تحقق  آمار جمع آوري مي شود  توليدكننده 

پور، 1378: 298(.
• كمبود نيروي متخصص و ضعف برنامه ها 

در ايران به دليل فقدان يا تعطيلي نهادهاي آموزش و پژوهش 
در  متخصص  افراد  جدي  كمبود  و  منطقه اي  برنامه ريزي  در 
و  كليشهاي  يا  سنتي  روشهاي  و  شيوهها  عماًل  عرصه،  اين 
شكلگرا مورد استفاده قرار گرفته است. در تحليل نهايي نيز نظر 
كارشناسان و يا سليقه و ذوق طراح و برنامه ريز بيش از نتايج 
كاربردي الگوها و روش هاي تحليل، كاربري عيني و عملي پيدار 

كرده است )شيخي، 1380: 22(.
جمع بندي يافته ها

بررسي  و تحليل چالش هاي برنامه ريزي منطقه اي در كشور 
نشانگر آن است كه اصلي ترين عامل بر فرايند توسعه منطقه اي 
و به طور اخص در نواحي روستايي تمركزگرايي سياسي و اداري 
برنامه ريزي بوده است. باتوجه به بررسي برنامه هاي منطقه اي 
در برنامه هاي عمراني و توسعه قبل و بعد از انقالب، موضوعات 
اصلي كه به صورت آشكار و پنهان در اين برنامه ها در تحوالت 
در  نوسازي  از  مي باشد  تشخيص  قابل  پارادايمي  و  نظريه اي 
دوران قبل از انقالب تا انتقال فناوري و مكانيزاسيون، اصالحات 
راهبرد  و  سبز  انقالب  بر  تكيه  با  كشاورزي  ترويج  و  ارضي 
برنامه ها  اجراي  در  همزمان  و  تسلسلي  طور  به  صنعتي كردن 
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نيازهاي  راهبرد  انقالب  از  پس  طرفي  از  مي كند.  خودنمايي 
در  شهري  سوگيري هاي  با  محور  دولت  سياست هاي  اساسي، 

اويل انقالب نيز مشهود است.
نقد حاكم بر برنامههاي گذشته در ارتباط با  توسعه منطقه اي 
و توسعه روستايي همواره بر اين مسأله تأكيد داشته است كه 
نگرش بخشي و اثبات گرايي حاكم بر تدوين راهبردها، سياست ها 
و اقدامات توسعه سبب شده تا سكونتگاه هاي روستايي كشور 
توسعه  شاخص هاي  مطلوب  سطح  از  بايسته  و  شايسته  بطور 
توسعه  به  دستيابي  رو  اين  از  نگردند.  برخوردار  روستايي 
با نگاهي  بتوان  پايدار روستايي در صورتي محقق ميگردد كه 
فرابخشي، نگرشي جامع و يكپارچه به روستا در تدوين برنامه 

داشته باشيم. 
ايران در  ادبيات توسعه منطقه اي در  بر  با مروري  بطور كلي 
چارچوب برنامه هاي اجتماعي- اقتصادي نكته اي اساسي روشن 
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ــو
و گ

ت 
فــ

گــ

به  را  زدایي  تمرکز  زیادي  کشورهاي  امروزه   
اقتصادي،  سیاسي،  همه جانبه  توسعه  راهكار  عنوان 
کشورهاي  تجربیات  اند.  برگزیده  خود   ... و  اجتماعي 
از اعتماد به مردم  ناگزیر  گوناگون نشان داده،  دولت ها 
بنابراین براي شروع بحث  آنان خواهند بود.  به  و تكیه 
مفهوم  تبیین  و  تشریح  به  ابتدا  در  باشد  بهتر  شاید 

»تمرکز زدایي« بپردازید.

تمركز زدايي يا Decentralization يكي از سیاست هايي است 
كه در چند دهه اخیر،  در كشورهاي مختلف تعقیب شده كه در آن 
دولت به جاي آنكه از مركز و به تنهايي همه تصمیمات خرد و كالن 
كشوري و محلي را اتخاذ كند،  صرفاً به تصمیم گیري و تصمیم سازي 
در مقیاس حاكمیتي پرداخته و مابقي را به حكومت هاي محلي واگذار 
در  كه  جايي  تا  است  گسترده اي  پديده  محلي«  مي كند. »حكومت 
و  دارد  وجود  محلي  مجلس  حتي  آمريكا،   كشور  ايالت هاي  بعضي 

اين مجلس در سطح متفاوتي نسبت به مجالس كنگره و سنا نقش 
آفريني مي كند. يعني بر خالف كنگره و سنا كه در سطح كل كشور 
ايالت  در مقیاس همان  ايالتي صرفاً  قانون گذاري مي كنند؛ مجالس 
قانون وضع مي كند و حتي ممكن است در مسائل يكسان، به دلیل 
متفاوتي  قانون  ايالت،  هر  و شرايط خاص  موقعیت ها  نمودن  لحاظ 
وجود داشته باشد. نظام آموزشي و نظام قضايي، دو نمونه از نظام هايي 

هستند كه در هر ايالتي، تابع شرايط خاص همان ايالت هستند.
در بحث تمركززدايي،  ايده آل اين است كه »كار مردم به خود مردم 
واگذار شود«. در واقع بايد تا جايي كه امكان دارد وظايف و اختیارات 
محلي به مسئولین محلي واگذار شود و دولت ها صرفاً در امور حاكمیتي 
و مسائلي كه به اقتدار كشور و يا آينده و دورنماي ملي و محلي - كه 

مردم عادي قادر به تصمیم در خصوص آن نیستند- مشغول باشند.
توسعه  است،  مشهود  جهاني  تجارب  بررسي  در  كه  ديگري  اقدام 
بخش خصوصي و يا خصوصي سازي  است. در واقع دولت ها،  وظايفي 
را كه از جنس تصدي گري است دائماً به نهادهاي عمومي و يا بخش 

در گفتگو با دکتر پیروز حناچي مطرح شد:

تمرکز زدایي در روستا 
پیروز حناچی معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي، دانش آموخته دكتري معماري، دانشیار دانشگاه تهران  دكتر 
دانشگاه  هنر  و  فرهنگ  پژوهشي  موسسه  رياست  مي باشند.  تهران  دانشگاه  زيباي  هنرهاي  پرديس  معماري  دانشكده  ريیس  و 
نظام  معاون  و  فرهنگي  میراث  عالي  آموزش  مركز  رياست  ايران،  معماري  و  شهرسازي  تحقیقاتي  و  مطالعاتي  مركز  رياست  تهران، 
مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي در كنار معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي دولت هشتم 
مديريت  مشاركت،  رويكرد  با  تاريخي  بافت شهري  احیاي  كتاب هاي  است.  بوده  گذشته  سال هاي  در  ايشان  اجرايي  سوابق  از  بخشي 
ارزش  با  بافت هاي  در  توسعه  و  حفاظت  و  ايران  شهرهاي  اسالمي  شوراهاي  و  شهرداري ها  مشاركتي  تجارب  بررسي  پايدار:  شهري 

تألیفات ايشان است. از  روستايي تنها بخشي 
موضوع  در خصوص  ماهنامه  از  شماره  اين  در  روستايي،  و  مديريت شهري  مقوله  به  ايشان  توأمان  اجرايي  و  علمي  نگاه  به  توجه  با 

با ايشان نشسته ايم. »تمركز زدايي« به گفت و گو 

 زينب بیات
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خصوصي منتقل مي كنند. تا جايي كه در دولت آمريكا، حتي نیروي 
پلیس نیز، پیمانكاري اداره مي شود. »برقراري امنیت« در عراق نیز 
از همین نوع است كه توسط شركت هاي امنیتي تأمین مي شود كه 
اگرچه كار امنیتي انجام مي دهند اما در واقع از جنس بخش خصوصي 

و پیمانكاري هستند.
اما نكته مهم اينجاست كه تحقق صحیح و كامل اين پروسه نیاز به 
حضور و وجود نهادهاي مدني و احزاب دارد كه فاصله میان حكومت ها 
 ، يعني  مدني  نهادهاي  مي كنند.  پر  را،  مردم  و  محلي  شوراهاي  يا 
 نهادهاي غیر دولتي كه ممكن است بین دانش آموزان و دانشجويان 
باشند يا در بین كارگران و زنان خانه دار، پزشكان و مهندسان. اين 
نهادهاي غیر دولتي در زمان شكل گیري، خواسته هايي دارند و اهدافي 
براي خودشان تعريف مي كنند. يكي از وظايف اصلي احزاب اين است 
كه خواسته هاي اين نهادهاي مدني را شناسايي كنند و اين خواسته ها 
را به برنامه تبديل كنند. در زمان تبلیغات انتخاباتي، اين برنامه ها - 
شعار  عنوان  به  است-  اجتماعي  گروه هاي  نیازهاي  به  پاسخي  كه 
انتخاباتي مطرح مي شود. براي مثال آقاي »بلر« مطرح مي كند كه 
انگلستان  دولتي  موزه هاي  تمام  از  استفاده  آوردن،   راي  صورت  در 
رايگان مي شود. اين به معني صرفنظر كردن از يك منبع درآمدي 
عظیم است كه بنا به خواست بخشي از اليه هاي اجتماعي و ايجاد 
جذابیت براي گردشگر خارجي، در قیاس با ساير كشورهاي اروپايي، 
رأي  به  مداوم  طور  به  احزاب  چون  ديگر  طرف  از  مي شود.  مطرح 
مردم نیاز دارند و در معرض نقد مردم قرار دارند، براي تحقق شعارها 
و وعده هاي انتخاباتي تالش مضاعفي مي كنند، چرا كه در صورت 
عدم تحقق بايد پاسخگو باشند. در واقع احزاب دائماً در معرض نقد 
و محك مردم قرار دارند و درصورتي كه نتوانند به تعهداتشان عمل 
كنند يا برخالف خواست و نظر مردم عمل كنند،  رأي مردم را از دست 
خواهند داد،  به همین دلیل همواره به مردم پاسخگو هستند و مردم 

هم نسبت به آن ها شناخت دارند.
اين موضوع باعث مي شود كه احزاب بیانگر و ارائه كننده درخواست ها 
و نیازهاي واقعي مردم باشند و بنابراين حاكمیت محلي مي تواند به 

پشتوانه اين ارايه برنامه ها، متجلي اراده حقیقي مردم باشد.

 تحقق تمرکز زدایي در ایران چگونه بوده؟ آیا 
اساساً حكومت محلي محقق شده یا خیر؟

 موفقیت ما در اين حوزه به دو موضوع برمي گردد يكي گستره 
وظايف قابل واگذاري و ديگري كیفیت حاكمیت محلي. در بخش 
موضوع  اين  براي  قانوني  زيرساخت هاي  كه  گفت  بتوان  شايد  اول 
تا حدودي فراهم شده است. در قانون برنامه چهارم، واگذاري بخش 
مديريت  در حوزه  دولت- خصوصًا  وظايف تصدي گري  از  عمده اي 
شهري- به بخش خصوصي؛ هدف  گذاري شده بود و درآينده هم 
بیشتر محقق خواهد شد. در خصوص بخش دوم بايد توجه كرد كه 
ما در ايران حكومت محلي نداريم، شوراهاي محلي داريم. واگذاري 
بخش تصمیم گیري، به خود مردم انجام شده است. يعني نمايندگان 
مردم براي آن ها و نحوه اداره امور مربوط به آن ها تصمیم مي گیرند اما 
يك حلقه مفقوده در اين فرآيند وجود دارد كه اجازه نمي دهد اين روند 

كامل طي شده و زنجیره تكمیل بشود. اين حلقه مفقوده همان احزاب 
و نهادهاي مدني هستند. نبود اين »حلقه«  مي تواند بر روي كیفیت 
شوراها –خصوصًا  در شهرهاي بزرگ- تأثیر بگذارد و از اين طريق 
سیستم حاكمیت محلي مبتني بر مردم، دچار چالش شده و در معرض 
تهديد قرار گیرد. يعني در چنین شرايطي و در غیاب احزاب،  مردم از 
نمايندگان و منتخبین خود شناخت كافي ندارند و شوراها نمي توانند 
بازگوكننده خواسته هاي مردم باشند. مثال در شهري مثل تهران ديده 
مي شود كه 30 نماينده منتخب مردم در شورا براي شهروندان به قدر 
كافي »شناس« نیستند كه  از سرمايه اجتماعي مردمي بهره بگیرند 
از طرف ديگر، اساسا نیازها در چنین شهري، محله به محله متفاوت 
است. بنابر اين داليل در تمام مناطق شهر، شوراهاي محلي تشكیل 
شد كه هم نیازهاي خاص هر محله را شناسايي كند و هم از پشتوانه 
مردمي بیشتري بهره ببرد. از طرف ديگر نبود احزاب منسجمي كه 
شوراها را پوشش دهد و شورا از آن طريق به مردم ارائه شود باعث 
انجام شده به عهده گروه مشخصي  اقدامات  مي شود كه مسئولیت 
نباشد و در واقع،  همه از توبیخ و تشويق مبرا مي شوند و مسئولیت 
اقدامات اشتباه نه به عهده يك گروه بلكه بر دوش ايده »مديريت 

شورايي« مي افتد.

 پس به نظر شما نبود و یا ضعف احزاب، یكي از 
تهدیداتي است که متوجه شوراها و به تبع آن،  حاکمیت 
این شرایط در شهر و روستا  آیا  اما  محلي شده است. 
یكسان است؟ یعني این تهدید در کیفیت نظام مدیریت 

محلي شهر و روستا به یک اندازه تأثیرگذار است؟
 قطعاً تاثیر يكساني ندارد. روستا چند خصیصه دارد كه آن را با 
شهر متفاوت مي كند: اوال ارتباطات اجتماعي از شهرها بسیار قوي تر 
است، ثانیًا  سايه مسائل اقتصادي در روستاها خیلي كمرنگ تر است. 
تفاوت مهم ديگر اين است كه میزان مشاركت مردمي بسیار باالست 
يعني فقط كافي است كه دولت،  دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادهاي 
مداخله گر،  يك قدم به سمت مردم بردارند تا مردم چندين قدم به جلو 
بیايند. در گذشته هم روستاها به شیوه ريش سفیدي اداره مي شد، چون 
اين قابلیت در روستا و اين اعتماد به يكديگر و امكان استفاده از اين 

اعتماد وجود داشت.
مثال ملموس در اين خصوص روابط اجتماعي در بازار سنتي شهرها و 
خصوصًا بازار تهران است. در واقع ورود به چنین جوامعي و رشد درون 
بازار  آن ها بسیار سخت و زمانبر است. براي گرفتن يك حجره در 
تهران بايد سال ها زحمت كشید و از شاگردي شروع كرد و به زيرپله 
و حجره كوچك رسید تا نهايتاً بتوان مالكیت يك حجره معمولي را 
به دست آورد. اين سیستم اجتماعي، اگرچه در بدو امر سخت گیري 
فراواني براي ورود عضو جديد انجام مي دهد اما پس از جلب شدن 
اعتمادش،  حمايت بي پاياني از اعضا به عمل مي آورد و شكست آنان 
را، شكست خود قلمداد مي كند. در اين شبكه اجتماعي ارزش هايي 
به  مي كندو  پیدا  معني  مادي  كتاب هاي  و  و حساب  ارزش ها  وراي 

همین دلیل در اين شبكه كالهبرداري و خیانت رخ نمي دهد.
نظام اداره روستا هاي ما هم يك چنین شبكه اي داشته، سخت ترين 
كارهايي كه در روستا به نظر  قابل انجام نمي آمده، با پشتوانه سرمايه 
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اجتماعي موجود و از طريق ريش سفیدي حل مي شده است. اين روش 
منطقي بود و فايده هايي داشت كه بايد به آن توجه كرد و البته نسبت 
به ورود نمايندگان دولت تا سطح دهیاري  و در مقیاس دهیار – كه 
نه به نفع مردم است و نه به نفع دولت- به مراتب كم هزينه تر خواهد 

بود.

نیستند،  دولت  نماینده  دهیاري،  و  دهیار  اما   
نقش  نوعي  به  و  هستند  مردم  منتخبین  نماینده  بلكه 
شما  کنند.  ایفا  مي توانند  روستاها  در  را  ریش سفیدي 

چه قدر این نقش را در مجموعه دهیاران دیده اید؟
وابسته  دولت  به  بیشتر  نوعي  به  دهیاري ها  مي كنم  فكر  من   
شده اند تا به مردم. نهاد دهیاري در واقع بايد به مردم نزديك مي شد و 
به سیستم آراء مردم وابسته؛ كه بتواند از پتانسیل هاي مردمي استفاده 
كند. بايد در برابر مردم احساس مسئولیت كند و خودش را موظف به  
پاسخگويي به آن ها بداند اما آنچه كه اآلن اتفاق مي افتد اين است 
كه اگرچه سیستم رأي آن ها،  سیستم رأي شورايي است ولي بیشتر 
به دولت نزديك شده اند. چون خودكفا نیستند از لحاظ منابع مالي به 
دولت چشم دوخته اند. عالوه بر اين طبیعتاً مديريت روستايي تمايل 
دارد برنامه هاي توسعه اي تعريف كند، كه اجراي اين برنامه ها مستلزم 
تعريف منابع مالي جديد است كه يا بايد از طريق دولت تأمین بشود و 
يا از طريق فروش منابع روستا يا همان صدور پروانه و تغییر كاربري. 
اين موضوع هم وابستگي به دولت را به وجود مي آورد و هم اينكه 
به دلیل كمبود منابع مالي دولتي،  مديريت روستا براي تامین منابع 
مورد نیاز، تغییرات كالبدي وسیع و حتي نادرستي را در بافت روستا 
موجب مي شود. در نهايت اينكه بیش از آنكه مدير روستا و دهیار خود 
را موظف به پاسخگويي به افكار مردمي و شورا بداند، خود را در قبال 
دولت مسئول مي داند و باز به جاي آنكه اهتمام خود را معطوف به پیدا 
كردن منابع مالي مبتني بر مردم و با مشاركت مردم نمايد، از دولت 
انتظار كمك دارد و اين يعني خود مجموعه دهیاري  هم نقش خود را 

آن طور كه بايد نپذيرفته و باور ندارد.

مي رسد  نظر  به  بحث ها،   این  همه  وجود  با   
بازو  دو  فعالیتش  تدوام  براي  توانسته  دهیاري  نهاد  که 
البته ممكن است میزان  تعریف کند: دولت و مردم، که 
اما سوال  نباشد.  یكسان  و  برابر  آن ها  به  وابستگي اش 
اینجاست که دولت چه اندازه باید و مي تواند به این نهاد 

عمومي اعتماد کرده و وظایف را واگذار کند؟
 همان طور كه در ابتدا هم گفتیم در موضوع تمركز زدايي، وظايف 
تصدي گري به حكومت محلي واگذار مي شود و در حوزه اين وظايف، 
توازن  موضوع؛  مهمترين  اما  است.  كردن  اعتماد  از  ناگريز   دولت 
بايد  را  مسئولیت ها  و  اختیارات  يعني  مسئولیت هاست.  و  اختیارات 
به صورت متناسب ارائه كرد. اگر به يك نهاد محلي اختیاري داده 
مي شود،  مسئولیت متناسب با آن هم داده شود و از آن مهم تر اينكه 
ساز و كاري وجود  داشته باشد كه در صورت تخلف، بتوان با متخلف 
برخورد كرد. آنچه در حال حاضر رخ مي دهد اين است كه ما در بعضي 

از امور، اختیار را واگذار كرده ايم اما مسئولیت را نه. به همین دلیل هم 
نمي توانیم با اشتباهاتي كه رخ مي دهد مقابله كنیم. به همین دلیل 
صورت مسأله را پاک مي كنیم و باقي وظايف را واگذار نمي كنیم كه 
خود اين موضوع باعث مي شود مدير محلي در انجام وظايفش با مانع 

مواجه بشود و ... و اين تسلسل ادامه پیدا مي كند.

تحقق  به  اعتقاد  اگر  شرایطي  چنین  در   
یا به عبارتي  باید کرد  تمرکززدایي در جامعه داریم، چه 
امر  این  تحقق  شرایط  تسهیل  براي  شما  پیشنهاد 

چیست؟
 در باب »چه بايد كرد؟« پیش از هرچیز، يك آسیب شناسي از 
وضع موجود و فرصت هاي پیش رو نیاز است. بدترين قسمت موضوع 
تا  روستاها  شبكه  براي  سناريويي  حاضر  حال  در  ما  كه  است  اين 
شهرها و بعد تا كالن شهرها نداريم. يكي از بزرگترين داليل باالبودن 
نرخ رشد شهرنشیني، توجه نكردن به اقتصاد زمین به عنوان يكي از 
اقتصاد هاي پنهان است. وقتي يك روستا داراي دهیاري  مي شود و 
بعدتر به شهر تبديل مي شود، قیمت زمین بدون هیچ دلیل خاصي 
چندين برابر مي شود و اين عالقه و عطش زيادي را براي اين تبديل 
و تغییرها در بین مردم روستا ايجاد مي كند كه اثرات نامطلوبي دارد. 

متأسفانه يكي از چالش هاي فعلي اين است كه همان باليي را كه 
به سر مديريت شهري آمده، در كمین مديريت روستايي نیز نشسته 
است. در حالي كه روستا را نمي شود مثل شهر اداره كرد و اين يك 
حسن است. اما به نظر مي رسد به نوعي همان آفتي كه در شهرداري 
بروز كرده در روستا هم نمايان شده است و شدت و ضعف اين معضل 
براساس اندازه روستا متغّیر است يعني اگر روستا كوچك باشد اين 
شدت كمتر است و اگر روستا بزرگ باشد طبیعتاً اين مشكل بیشتر و 
عیان تر است. اين مشكل چیزي نیست جز راه اندازي يك تشكیالت 
عريض و طويل – كه به نوعي نهاد عمومي تلقي مي شوند – اما عاجز 
از تأمین هزينه؛ كه چون دخل و خرجش به هم نمي خورد مجبور به 

فروش ذخاير خود مي شود كه بتواند سرپا بماند.
در  نظر  تجديد  ديگر  يكبار  مگر  نمي شود  مسائل حل  اين  همه  و 
از قوانین ما بسیار قديمي است. مثاًل  قوانین صورت بگیرد. بعضي 
درحالي كه  است،   1364 سال  به  مربوط  كشوري  تقسیمات  قانون 
بسیاري از مشكالت امروز ما در اين حوزه، اصاًل و اساسًا  در سال 
1364 وجود نداشته كه بتوان پاسخي قانوني برايش در نظر گرفت. 
اما ما همچنان با همان سیستم كار مي كنیم. خب طبیعي است كه 
پاسخ مناسب دريافت نمي كنیم. حتي نمي توانیم مشكالت مربوط به 
تعیین حريم شهر و روستا را حل بكنیم. فقط واحدهاي تقسیماتي 
كوچك و متعدد در كنار هم ايجاد كرده ايم كه نمونه اش هم تهران 
است. اينجاست كه بازنگري در قوانین و به روزآوري آن ها ضروري 

مي شود.

مشغله هاي  علي رغم  که  شما  از  تشكر  با   
دهیاري ها  ماهنامه  براي  را  گفت وگو  فرصت  فراوان، 

فراهم نمودید.
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دهستان یــ در  كه  است.  سمنان  استان  روستاهای  از  يكی  خیرآباد، 
حومه، بخش مركزی شهرستان سمنان واقع شده است. خیرآباد در 3 
كیلومتری جنوب سمنان در سوی ديگر خط راه آهن تهران - مشهد 
جای گرفته است. مردم اين روستا به گويش سمنانی سخن می گويند. 
جمعیت روستای خیرآباد بر اساس نتايج سرشماری سال 1390، بالغ بر 
3527 نفر، معادل 1032 خانوار مي باشد. اين روستا در نزديكی روستای 
كوچكتر ركن آباد قرار داشته و به دلیل نزديكی زياد با شهر سمنان، بیشتر 
است. طبق سرشماري عمومي  بافت جديد  دارای  روستا  قسمت های 
نفوس و مسكن سال 1390 روستاي خیرآباد پرجمعیت ترين و بزرگترين 

روستاي بخش مركزي سمنان است.
 شوراي اسالمي روستاي خیرآباد

با توجه به جمعیت ساكن، اين شورا 5 عضو دارد كه اعضاي آن از 
تعامل خوب و سازنده اي با دهیار برخوردارند. مسؤولین شوراي اسالمي 
نظارت  شورا،  تصمیمات  اجراي  حسن  بر  نظارت  خیرآباد  روستاي 
طرح ها  تهیه  روستا،  مردمي  مشاركت هاي  جذب  دهیار،  عملكرد  بر 
وظايف  از  را  و...  مسؤول  مقامات  به  آن  ارايه  و  اصالح  و  پیشنهاد  و 
اصلي شورا دانسته و تمامي سعي خود را در نظارت بر اجراي طرح ها 
و پروژه هاي عمراني و گزارش اقدامات و عملكرد شورا و دهیاري به 
مردم روستا انجام مي دهند. رمز موفقیت مديريت روستا نیز همین تعامل 
و همكاري مابین دهیار و اعضاي شوراي اسالمي روستاست. شوراي 
اسالمي خیرآباد با توجه به عملكرد موفق خود در سال 1388 به عنوان 

شوراي نمونه در سطح استان انتخاب و معرفي شده است.

  دهیار روستاي خیرآباد

دارای مدرک كارشناسی  اعوانی دهیار روستاي خیر آباد و  محمد رضا 
حقوق قضايی، از سال 1389 تاكنون دهیار بزرگترين و پرجمعیت ترين 
روستاي بخش مركزي استان سمنان مي باشد. دهیاري خیرآباد داراي 
درجه 5 بوده و دهیار آن بصورت تمام وقت در دهیاري مشغول فعالیت 
است. بنا به گفته دهیار مهمترين عامل موفقیت در اداره روستا، تعامل 
و  مردمي  باالي  مشاركت  دهیاري،  با  شورا  اعضاي  سازنده  و  خوب 
است.  روستا  متولد  متخصصان  و  كارشناسان  همفكري  از  استفاده 
نمايشگاه  در  پروژه  ها  و  طرح ها  ارايه  و  شركت  ضمن  خیرآباد  دهیار 
دستاوردهاي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي كشور در سال 1391، 
تسهیل گري،  زمینه هاي  در  را  كوتاه مدت  آموزشي  مختلف  دوره هاي 

تجربه دهیاري روستاي خیرآباد در زمینه اجراي پروژه هاي عمراني، خدماتي و فرهنگي
 زهرا ديم کار
کارشناس دفتر برنامه ريزی و مديريت توسعه روستايی
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اصول و قوانین ساخت و ساز، مديريت پسماند روستايي ، قوانین مالي و 
معامالتي دهیاري و شركت هاي تعاوني دهیاري ها را نیز گذرانده است. 
دهیاري روستاي خیرآباد ضمن توجه به فعالیت هاي توسعه اي روستا 
اجتماعي، خدماتي،  فرهنگي،  قبیل:   از  توسعه  زمینه هاي مختلف  در 
نیز  اجراي پروژه هاي عمراني  ... در زمینه  هاي عمراني و  اقتصادي و 

عملكرد نسبتا خوبي را ارايه داده است. 
اين روستا با توجه به دلیل نزديكي به شهر سمنان و مهاجر پذير بودن 
نیاز به توجه و دقت نظر در زمینه مسايل بهداشتي، درماني و همچنین 
تامین فضاهاي تفريحي و تفرجگاهي دارد كه تاكنون بخشي از اين 
خدمات به همت شوراي اسالمي روستا و دهیاري در منطقه اجرا شده 

است.

• بخشي از طرح ها و پروژه هاي دهیاري خیرآباد
 سال 1391

كلیه اقدامات دهیاري روستاي خیر آباد در سال 1391 در حوزه هاي 
شامل  اجتماعي  فرهنگي-  و  اطالعات  فناوري   ، خدماتي   – عمراني 

موارد ذيل مي باشد.
 در بخش هاي عمراني- خدماتي :

• رايزني با اداره پست سمنان در خصوص واگذاري پالک و كد پستي 
شهرک الغدير و طرح جديد افزايش محدوده

• هماهنگي بخشداري مركزي – كالنتري 13 گلستان و بنیاد مسكن 
سمنان در خصوص ساخت و سازهاي غیرمجاز و كمیسیون ماده 99 

روستايي
• رايزني با بنیاد مسكن سمنان در خصوص اجراي دقیق طرح هادي

• رايزني با پلیس راهور استان در خصوص تعیین GPS و نصب عاليم 
ترافیكي از محل جرايم راهنمايي و رانندگي

با  مكاتبه   – الغدير  شهرک  مسكوني  زمین هاي  مابقي  واگذاري   •
تجاري  زمین هاي  واگذاري  خصوص  در  سمنان  مركزي  بخشداري 

شهرک الغدير 
• رايزني با مركز بهداشت در خصوص پیگیري دفع فاضالب خانگي و 

ارسال گزارش اتالف سگ هاي ولگرد
• اتمام نهضت آسفالت در معابري كه فاقد آسفالت بوده، از طريق اخذ 

20 درصد خودياري از اهالي 
در بخش فناوري اطالعات:

• افتتاح و راه اندازي سايت دهیاري و پروژه هاي دهیاري خیرآباد

• نصب و راه اندازي سامانه پیام كوتاه جهت اطالع رساني برنامه ها و 
افتتاح پروژه ها براي اولین بار 

• آماده سازي سیستم اتوماسیون اخذ عوارض ساالنه منازل و اماكن
• نصب و راه اندازي 2 دستگاه خودپرداز بانكي با همت بانك ملي ايران 

و پست بانك براي اولین بار
در بخش فرهنگي و اجتماعي:

و  احیا  خصوص  در  سمنان  شهرستان  امداد  كمیته  با  همكاري   •
جمع آوري فريضه زكات

  سال 1392
محمدرضا اعوانی دهیار روستاي خیرآباد اجراي طرح ها و پروژه هاي 
عمراني و خدماتي در سطح روستا را در سال 92 در قالب بودجه همان 
سال و با همكاری و نظارت شورای محترم اسالمی روستا و در راستاي 
اجرايي  كشور  ودهیاری های  شهرداری ها  سازمان  كلی  سیاست های 

نموده است.  
در بخش فرهنگي و اجتماعي:

• چاپ و انتشار گاه نامه وگزارش عملكرد دهیاری وشورای اسالمی 
خیرآباد برای اولین بار در استان سمنان

• رايزنی با رياست محترم نهاد كتابخانه های عمومی شهرستان و استان 
جهت استقرار يك واحد كتابخانه و آمادگی در اختیار گذاردن زمین

• اجرای مراسم جشن بزرگ انقالب در بهمن ماه 1392با همكاری 
شورای بخش مركزی و بخشداری سمنان

• ديوار نويسی با شعارهای مذهبی و اعتقادی جهت زيبا سازی معابر
• همكاری ومساعدت مالی در خصوص برگزاری يادواره شهدا خیرآباد

در بخش فناوري اطالعات:
• راه اندازی مقدمات اولیه سامانه اخذ عوارض دهیاری خیرآباد برای 

اولین بار در استان سمنان
 در بخش هاي عمراني- خدماتي:

• اجرای عملیات زيرسازی و ÷آسفالت خیابان ها و كوچه هاي اصلي و 
فرعي روستا

• اجرای عملیات زيرسازی وكفپوش معابر اصلي و فرعي روستا
• آغاز عملیات اجرای دومین بوستان خیرآباد با نام واليت

و  شبكه  انتقال  برق سمنان جهت  با شركت  رايزنی  و  هماهنگی   •
تیرهای برق در محدوده طرح های عمرانی وعقب نشینی- بهمن92

• اصالح و تعويض پل های عابر پیاده ورودی منازل و اصناف
• رايزنی با شهرداری سمنان جهت باز پیرايی واصالح ورودی خیرآباد

• آماده سازی و ساخت قبور اموات در وادی السالم و )20عدد(
• فراهم سازی مقدمات احداث سرويس های بهداشتی در مزار شهدا،  
احداث سالن پذيرايي در شهرک الغدير و ساختمان تجاري خدماتي در 

میدان اصلي روستا )مقدمات اداری(
• عقد قرارداد با بیمه رازی در خصوص بیمه مسؤولیت جامع شهروندی 

حوادث )فوت، غرامت و…( برای اولین بار در دهیاری ها
• اجرای پروژه نوار فضای سبز ورودی خیرآباد بلوار توسعه )غرس تعداد 

1000نهال در سطح معابر (
• اجرای نصب پالک ها وكدپستی منازل
• تعويض و اصالح مخازن فرسوده زباله



ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی شماره 4647

شهرداری  همكاری  با  ولگرد  حیوانات  نمودن  معدوم  طرح  اجرای   •
سمنان 

• تعمیر و راه اندازی سرويس های بهداشتی زمین ورزشی شهید نوروزی 
خیرآباد-آبان92

• اجرای عملیات زيرسازی وآسفالت خیابان ها و كوچه هاي اصلي و 
فرعي روستا

ثبت بودجه سالیانه دهیاری ها در سامانه بودجه سازمان، بهره برداري 
از سامانه جامع عوارض دهیاری خیرآباد، نهايی كردن مقدمات تصويب 
تمامي  مكانیزه شدن  و  خیرآباد  اسالمی  با همكاری شورای  عوارض 
وصول عوارض و مطالبات دهیاري در سال 1393 از جمله اقدامات دهیار 

روستاي خیر آباد مي باشد.

پروژه هاي عمراني دهیاري خیرآباد

پروژه بزرگ دیوار ساحلي

 بوستان طراوت در شهرک تالش)اولین بوستان محلي خیرآباد(

جدول گذاري و زیر سازي شهرک بهارو خیابان جدیداالحداث گلستان
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کفپوش پیاده روهاي خیابان فردوس، شهرک تالش، 
بلوار وحدت و...

تعریض خیابان فردوس ، بهشت

جمع آوري زباله هاي خانگي به صورت مكانیزه براي ساماندهي گلزار شهدا
اولین بار در روستا

نورپردازي بلوار توسعه و وحدت خیر آبادي

ایستگاه اتوبوس و تاکسي
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خط کشي معابر

دیوار نویسي و ایجاد طرح هاي زیباروي دیوار

احداث کتابخانه
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آمـ

 نقش مدیریت محلی در توسعه سكونتگاه هاي روستایي کشور
مطالعه موردي: دهیاري هاي بخش مرکزي شهرستان کوهدشت

 کورش خسروي
دانشجوي دکتري رشته جغرافیا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه پیام نور -
مربي دانشگاه پیام نور واحد کوهدشت
kourosh_kh57@yahoo.com

مقدمه:
انسانی  و  مادی  منابع  كارآمد  و  موثر  كارگیری  به  فرايند  مديريت، 
در برنامه ريزی، سازماندهی، بسیج منابع وامكانات، هدايت و كنترل 
ارزشی  نظام  براساس  و  سازمانی  اهداف  به  دستیابی  برای  كه  است 
و  تشكیالتي  واحد  كوچك ترين  روستا  می گیرد.  صورت  قبول  مورد 
اجتماعي در تقسیمات اداري – سیاسي ايران محسوب شده و واحد 
اجتماعی  واحد  اين  كه  است  بديهی  است.  كشوری  تقسیمات  مبدأ 
از  نمی تواند  اداری  و  اقتصادی  اجتماعی،  مناسبات  وجود  لحاظ  به 
تشكیالت سازمان مديريتی بی نیاز باشد، لذا همان طور كه واحدهاي 
سیاسي ديگر مثل دهستان، بخش، شهرستان واستان درسطوح باالتر 
نیازمند مدير و سیستم مديريتي است اين واحد نیز محتاج مدير و نظام 
مديريت مي باشد. مديريت روستايي فرايند سازماندهي و هدايت جامعه 
و محیط روستايي از طريق شكل دادن به سازمان ها و نهادها است. 

ايفای نقش می نمايند كه برخی  درتوسعه روستايی عوامل مختلفی 
مانند  می باشند  )درون زا(  دروني  نیروهای  عناصرو  عوامل،  ازاين 
مشاركت مردمی و برخی ديگر نیز متاثر از رخدادها و عناصر بیرونی 
اقدامات  و  تصمیم گیری ها  سیاست گذاری ها،  نظیر  می باشد  )برون زا( 
عمرانی دولت در مقیاس محلی، منطقه ای و ملی، اما به نظر می رسد 
كه  دهیاری  تاسیس  روستاو  اسالمی  شوراهای  باانتخابات  امروزه 
با  شان  ومشروعیت  روستاست  مردم  خود  ومتن  ازبطن  برخاسته 
مشاركت روستايیان است، عامل اولی) نیروها و عناصردرونی( نقش 

موثرتری در توسعه سكونتگاه های روستايی ايفا نمايند.
دهیاری ها نهادهای محلی، عمومی و غیردولتی هستند كه به منظور 
اداره امور روستا ها و توسعه پايدار روستايی تاسیس شده اند و آخرين و 
كوچكترين نهاد اجرايی در سطح روستا ها به حساب می آيند. ساختار 
مديريت جديد روستايی با الگوبرداری از مديريت شهری كه مشتمل 

بر دو نهاد شورای شهرو شهرداری است به وجود آمده است. دهیار نیز 
كه توسط شورای اسالمی روستا انتخاب می شود درمقام بازوی اجرايی 
شورا به عنوان مدير ده ) شهردار روستا ( عمل  می كند. شهرستان 
از 100  تا سال1390 در بیش  كوهدشت دارای 275روستا است كه 
روستای آن نهاد دهیاری تاسیس شده است كه از اين تعداد بخش 
مركزی دارای 33 دهیاری  فعال می باشد. دراين پژوهش ابتدا ضمن 
بررسی مسايل مديريت روستايی ايران و تبیین چگونگی شكل گیری 
مطالعه  عنوان  به  كشور،  روستايی  مديريت  جديد  درساختار  دهیاری 
اين شهرستان  مركزی  دهیاری های بخش  عملكرد  بیان  به  موردی 

پرداخته شده است.
روند تحوالت مديريت روستايي كشور ) از كدخدايي تا دهیاري(: 

اوضاع طبیعي و جغرافیايي ايران از زمان هاي باستان شیوة زندگي و 
سكونت مردمان اين مرز و بوم را تحت تأثیر قرار داده است و مسايل 
مختلفي همچون دفاع از خود، حوادث و بالياي طبیعي، وجود منابع 
آب و خاک در مناطقي خاص و... از جمله عواملي مي باشند كه باعث 
تداوم و بقاي روستانشیني در اين سرزمین گرديده است. ) شاه حسیني، 

1383، ص37(. 
بود  غیردولتي  كاماًل  روستاها  امور  مديريت  مشروطیت  از  قبل  تا 
آن  در  و...  دشتبان  سربنه،  ساالر،  كدخدا،  مانند  عناصري  عوامل  و 
نقش داشتند و مديريت امور جاري و عمراني روستاها بدون وابستگي 
از روستايیان تحت عنوان دهگان، ديهیك،  بر عهدة يكي  به دولت 
دهقان و يا كدخدا بود. بعد از مشروطیت ابتدا با تصويب قانون تشكیل 
اياالت و واليات و دستورالعمل حكام توسط مجلس دوره اول در سال 
1284، اداره امور ده به كدخدا و اداره امور ناحیه روستايي به شخص 
تحت عنوان ضابط محول گرديد. در آذرماه 1314 مجلس با تصويب 
قانون كدخدايي، امور جاري دهات را در زمینه هاي حقوقي و قضايي، 

چكیده
مديريت توسعه روستايی فرايند چند جانبه ای است كه شامل سه ركن مردم، دولت و نهاد های عمومی است كه در اين فرايند طرح ها 
و برنامه های توسعه روستايی مورد ارزشیابی قرار می گیرند. ساختار جديد مديريت روستايی ) شوراي اسالمي روستا و دهیاري ( با 
الگوبرداری از مديريت شهری كه مشتمل بر دو نهاد شورای اسالمی شهر و شهرداری است ايجاد شده است. اين پژوهش با روش 
پیمايشی و از طريق روش نمونه گیری طبقه بندی به بررسی عملكرد دهیاری های بخش مركزی شهرستان كوهدشت پرداخته است. نتايج 
تحقیق نشان داد كه عملكرد دهیاری ها در سطح متوسط و در برخی مولفه های ديگر در سطح متوسط به بااليی قرار دارد. از آنجاكه درسالیان 
اخیر دهیاري ها به عنوان پايه هرم نظام مديريت روستايي ايران مطرح شده اند بايستي سهم افزون تري ازمسؤولیت ها، قدرت واختیارات عهده دار 
ايفا نمايند. درچنین صورتي مي توان ادعا نمود كه مديريت  شوند ونقش وجايگاه عمده تري درنظام مديريت جديد توسعه روستاهاي كشور 

روستايي كارآمد و پويا عمل خواهد كرد و نهايتا درتوسعه محیط هاي روستايي نقش آفرين مي باشد. 
 واژگان كلیدی: مديريت محلي، مشاركت، توسعه روستايی، دهیاری، عملكرد، بخش مركزی شهرستان كوهدشت
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به  كشاورزي  و  انتظامي  اوقاف،  و  معارف  وظیفه،  نظام  احوال،  ثبت 
كدخدا واگذار كرد. در آبان ماه 1316 براساس قانون نخست تقسیمات 
منصب  كدخدا  كنار  در  ملي  شوراي  مجلس  مصوب  كشوري  نوين 
جديدي تحت عنوان دهدار تعريف شد كه نماينده دولت در دهستان 
معرفي گرديد. دهدار به پیشنهاد بخشدار و حكم فرماندار ولي كدخدا 
با معرفي مالك، پیشنهاد بخشدار و حكم فرماندار تعیین مي شد. به 
نظر مي رسد دولت براي كاستن قدرت مالكان و كدخدايان دهدار را 
به عنوان نماينده دولت در مجموعه چندين روستا )دهستان( منصوب 

كرده است )رضواني، 83، ص 217(.
در سال 1342 قانون تشكیل انجمن هاي ده و اصالح امور اجتماعي 
دهات تحت هدايت وزارت كشور تصويب شد. اين انجمن ها در سطح 
دهات بیش از 250 نفر جمعیت )40 درصد روستاهاي كشور( تشكیل 
شد. از سال 1350 ضرورت يكپارچه كردن امور روستاها مطرح شد و 
سپس در سال 1354 قانون تشكیل انجمن ده و دهباني به تصويب 
مجلس رسید اين قانون جامع تر از قوانین قبلي بود و بعد از حدود 40 
دهبان  عنوان  با  را  كدخدايي  موضوع   )1314-1354 سال  )از  سال 
امور  دهبان  دهبان جايگزين كدخدا شد.  ترتیب  بدين  و  كرد  مطرح 
اجرايي ده را زير نظر انجمن ده بر عهده داشت. اين قانون كه اجراي 
آن تا پیروزي انقالب اسالمي ادامه داشت، وظايف متعدد و متنوعي بر 

عهده انجمن ها گذاشت )طالب، 1371، ص 66(.
نظیر سپاه  بسیاري  و مؤسسات  نهادها  اسالمي  انقالب  پیروزي  با   
دانش، خانه اصناف، انجمن ده و ... منحل شدند و نهادهاي جديدي 
جهاد   1361 شهريور  در  آمد.  وجود  به  بودند  انقالب  حاصل  كه 
سازندگي مأمور برگزاري انتخابات شوراهاي روستايي شد كه اعضاي 
آن برحسب جمعیت بین 7 تا 5 نفر متغیر بود و به طور مستقیم و با 
رأي مردم و به مدت دو سال انتخاب مي شدند. در سال 1362 در 
اصالحیه قانون تقسیمات كشوري موضوع دهدار و دهداري ها مطرح 
گشت و طبق ماده ي 78 قانون مزبور دهدار نماينده دولت در دهستان 
است و با حكم استانداران منصوب مي شود و در قلمرو مأموريت خود 
مسؤول اجراي سیاست عمومي دولت و تأمین امنیت دهستان بوده 
و بر فعالیت سازمان ها و ادارات دولتي فعالیت مي نمايد حدود 2065 
وزارت  واحد دهداري در سطح كشور تشكیل شد و چارت سازماني 
مثل  ديگري  تشكیالت  و  واحدها  البته  شد.  گسترده  پايه  از  كشور 
دفاتر عمران روستايي، خانه هاي همیار و ... در روستاها شكل گرفتند، 
لیكن به داليل مختلف چندان موفقیتي حاصل نكردند. )همان منبع، 

ص76(. 
انتخابات  و  وظايف  تشكیالت،  قانون  تصويب  با   1375 خرداد  در 
برگزاري  زمینه  اسالمي  شوراي  مجلس  توسط  اسالمي  شوراهاي 
انتخابات شوراها فراهم گرديد در نواحي روستايي انتخابات شوراهاي 
)100نفر(  خانوار   20 از  بیش  با  آبادي هاي  در  روستايي  اسالمي 
جمعیت برگزار شد و با توجه به وجود حدود 35 هزار آبادي و روستاي 
باالي بیست خانوار در كشور به همین تعداد نیز شوراي اسالمي در 
در سال  انتخابات شوراها  دوره  اولین  تشكیل شد.  روستاهاي كشور 
و  در سال 1385  دوره  در سال 1381، سومین  دوره  دومین   ،1377
تصويب  با  اما  گردد  برگزار   1389 سال  در  بود  قرار  دوره  چهارمین 

يازدهم  دوره  جمهوري  رياست  انتخابات  با  اسالمي  شوراي  مجلس 
تجمیع گرديد. يكي از ابتكارات قانون فوق تعريف يك مقام اجرايي 
به نام دهیار در هر روستاست كه وظیفه اجراي مصوبات شوراي روستا 
را بر عهده دارد و براساس اين قانون دهیار با پیشنهاد شوراي اسالمي 

روستا و حكم بخشدار تعیین مي شود. 
جایگاه نهادهاي محلي در نظام حكمرویي روستایي کشور:

 تجربه بسیاري از كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما نشان 
دستاورد  پايین  به  باال  از  و  آمرانه  متمركز  برنامه ريزي  كه  مي دهد 
امكان  باشد  نداشته است. هرچه سطوح مشاركت محدودتر  مطلوبي 
اجرايي و كارآمد شدن برنامه ها كاهش خواهد يافت و هزينه هاي اجرا 
و نظارت مركزي افزايش يافته و آسیب پذيري طرح ها و سیاست ها باال 
خواهد رفت. در فرايند نظريه هاي مربوط به نقش مردم و دولت در 
امر توسعه، تشكیل سازمان هاي محلي توسط اجتماعات محلي مورد 
فعالي  تا سازمان هاي محلي غیردولتي نقش  قرار گرفته است  تأكید 
را در توسعه و اداره امور محلي بر عهده گیرند. دولت در اين زمینه 
نقش توانمند سازي اجتماعات محلي را خواهد داشت. امر تواناسازي 
از طريق تسهیالت قانوني، مالي و اعتباري، آموزش مداوم و فراهم 

كردن فرصت هاي مشاركت براي اجتماعات محلي خواهد بود. 
سازمان محلي، نهادي است عمومي كه با اختیاراتي وسیع در قسمتي 
از خاک يك استان، شهرستان، شهر، بخش، دهستان و ... براي اداره 
امور محلي آن قسمت به وجود مي آيد. نهادهاي محلي از اين جهت 
متمايز از حكومت هستند كه جزيیات مقررات اداره امور آن به وسیله 
ايالت يا حكومت مركزي كه حكومت محلي جزيي از آن است تعیین 
قانون  اختیاراتي كه طبق  به موجب  بلكه خود مردم محل  نمي شود 
اساسي يا قوانین عادي به آن ها داده شده مي توانند با تنظیم و تصويب 
مقررات جديد تا آنجا كه با قواينن مملكتي مغاير نباشد امور محلي 

خود را اداره نمايند )رضواني، 83، ص 216(. 
نهادهايي  و  گروه ها  غیردولتي،  سازمان هاي  جهاني  بانك  نظر  از 
و  حكومت  از  زيادي  حدود  تا  و  كلي  طور  به  كه  مي شود  شامل  را 
دولت مستقل هستند و بیشتر اهداف انسان دوستانه را دنبال مي كنند 
قبیل  از  فعالیت هايي  سازمان ها  اين  چنین  هم  تجاري.  اهداف  تا 
كاهش آالم افزايش منافع، حفاظت از محیط زيست، تأمین خدمات 
اجتماعي اساسي و يا توسعه اجتماع را تعقیب مي كنند. از ويژگي هاي 
سازمان هاي مردم نهاد مي توان به توسعه مدار بودن، استقالل سازماني، 
آزادي عمل، رقابت گسترده با يكديگر، همكاري گسترده در سطوح 
ملي، منطقه اي و بین المللي – شبكه گرايي، تخصص طلبي، خودجوش 
بودن، همكاري صمیمانه بین اعضا، مشروعیت مردمي و... اشاره كرد. 
و  راهكارها  از  يكي  مردمي  تشكل هاي  و  نهادها  توسعه  و  تشكیل 
براي  و همچنین  است  مشاركت  راهبرد  بنیادين  و  اساسي  ابزراهاي 
آن كه بتوان توسعه پايدار، سازگار و همخوان با محیط را گسترش داد 
است  غیردولتي  سازمان هاي  ايجاد  آن  روش هاي  مهمترين  از  يكي 
كه امكان مشاركت مردم را در تصمیم گیري هاي جامعه مدني فراهم 
مي آورد. اين گونه سازمان ها را مي توان سازمان هايي داوطلب محسوب 
كرد كه هدفشان توانمندسازي افراد جامعه و توسعه و توانمندساختن 
اجتماعات محلي است كه انرژي و فعالیت افراد كم توان و پراكنده را 
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)رضواني،  مي سازند  تبديل  متمركز  و  پرانرژي  پرتوان،  واحدهاي  به 
1383، ص 232(.

گرچه نهادهاي غیر دولتی )مردم نهاد( يك تشكل جديد با ويژگي هاي 
خاص است و در جامعه ايراني نهادي نوپا محسوب مي شود. تاريخ، 
فرهنگ و تمدن ايران سرشار از مشاركت اجتماعي، تشكل هاي سنتي 
و فعالیت هاي داوطلبانه اي بوده است. اما تشكل هاي مشابه با ساختار 
روستايیان  دور  از گذشته هاي  و  دارد  ايران سابقه طوالني  در  سنتي 
بنه،  مانند  مشاركتي  نهادهاي  خود،  مشكالت  از  بسیاري  حل  براي 
صحرا، حراثه، شیرواره و مانند آن ايجاد كرده اند )البته هر چند اين 
نهادها به شكل سنتي خود امروزه كارايي چنداني ندارند(، اما مي تواند 
زمینه ساز گسترش و تشكیل سازمان هاي غیردولتي – محلي باشد. 

)رضواني، 83، ص 233(. 
شوراهاي اسالمي روستایي و نظام حكمروایي روستایي: 

امروزه اكثر صاحب نظران مسايل اجتماعي، رسیدن به توسعه يكپارچه 
و پايدار را مستلزم مشاركت گسترده و عمومي مردم مي دانند و نهادينه 
نمودن مشاركت مردم در اين فرايند در گرو ايجاد تشكل ها و نهادهاي 
و  مردم  اراده  بر  تكیه  با  بتوانند  كه  نهادهايي  است.  مردم  بر  متكي 
ارتباط رسمي و منطقي با دولت ضامن برقراري ارتباط دوسويه و پايدار 
مردم و حكومت بوده و بخشي از وظیفه مديريت و تحول در جامعه را 
بر عهده داشته باشند از اين رو يكي از ويژگي هاي عصر حاضر توجه 
كه  به طوري  است  محلي  نهادهاي  سازمان هاي  توسعه  و  ايجاد  به 
تقريبًا تمام كشورهاي جهان تشكیل و تقويت نهادهاي محلي را در 
سرلوحه برنامه هاي اصالحي خود قرار داده اند. مشاركت روستايیان در 
ايران از قديم االيام در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... 
مطرح بوده است و در امور اجتماعي و فرهنگي نمونه هاي مشخصي 
را مي توان در واحدهاي  از همكاري و مشاركت در جامعه روستايي 
نهادهاي  نمود.  جستجو  مشاركتي  سنت هاي  و  جمعي  بهره برداري 
مشاركتي )بنه، صحرا، حراثه و...( از قرن ها قبل در جامعه روستايي 
ايران تشكل هايي  به  از ورود اسالم  ايران وجود داشته است و پس 
مثل مزارعه، مضارعه، تعاون، وقف، مشاع و شوراها شكل گرفته اند 
)قديري  گرديد  مشاركتي  و  واحدهاي جمعي  آمدن  پديد  موجب  كه 

ورياحي، 1383، ص 185(. 
ذيل  شرح  به  روستا  اسالمي  شوراهاي  اختیارات  و  وظايف  برخي 

مي باشد:
1- انتخاب فردي ذي صالح به سمت دهیار. 

تهیه  و  روستا  نارسايي هاي  نیازها،  كمبودها،  شناخت  و  بررسي   -2
طرح ها و پیشنهادات اصالحي و عملي. 

3- جلب مشاركت و همكاري عمومي در امور فرهنگي و ديني. 
4- نظارت و پیگیري در اجراي طرح هاي عمراني مخصوص روستا. 

تأسیسات  از  بهره برداري  و  احداث  براي  مسؤوالن  با  همكاري   -5
عمومي. 

6- تعیین و توصیه سیاست هاي دولت و ترغیب روستايیان به اجراي 
سیاست هاي مذكور. 

و  روستاها  و...  ورزشي  آموزشي،  فرهنگي،  مشكالت  شناسايي   -7
پیشنهاد به مسؤولین. 

8- تالش براي حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي، ورزشي، هنري و 
گلزار شهداي روستا. 

اسالمي  و مصوبات شوراي  تصمیمات  اجراي  بر حسن  نظارت   -9
روستا. 

10- همكاري در حفظ بناها – آثار تاريخي و محوطه هاي تاريخي 
– فرهنگي. )وزرات كشور، 1377، ص 17 (. 

روستایي  حكمروایي  نوین  نظام  در  دهیاري ها  جایگاه 
کشور: 

مشاركت  فرايند  در  مؤثر  اقدامي  روستا  اسالمي  شوراهاي  تشكیل 
كه  آنجا  از  اما  مي شود  محسوب  روستايي  نواحي  توسعه  در  مردم 
تشكیالت  بدون  است،  نظارتي  و  مشورتي  نهاد  يك  اساسًا  شورا 
اجرايي ناقص است و نمي تواند وظايف خود را انجام دهد، كما اينكه 
از  بعد  اولیه  سال هاي  در  شده  تشكیل  روستايي  اسالمي  شوراهاي 
پیروزي انقالب )تصويب اولین اليحه قانوني انتخابات شوراها در سال 
1358( نیز به دلیل نداشتن واحدهاي اجرايي موفقیت چنداني نداشتند. 
اما خوشبختانه قانون گذار به اين نكته مهم توجه داشته و در قانون 
جديد شوراها تشكیل نهادي به نام دهیاري را پیش بیني نموده است. 

در سال 1377 با تصويب مجلس شوراي اسالمي به وزارت كشور 
روستايي  پايدار  توسعه  و  روستاها  اداره  منظور  به  تا  شد  داده  اجازه 
سازماني به نام دهیاري با توجه به موقعیت محل و با درخواست اهالي 
با شخصیت حقوقي مستقل در روستاها  و  به صورت خودكفا  روستا 
غیردولتي  و  عمومي  نهادي  مصوبه  اين  در  دهیاري  نمايد.  تأسیس 
محسوب گرديد. در سال 1380 اساسنامه دهیاري ها به تصويب هیأت 
وزيران رسید و زمینه را براي تأسیس آن ها فراهم ساخت )رضواني، 

83، ص 229(. 
دهیاري ها آخرين شیوه مديريت روستايي در ايران محسوب مي شوند 
و به طور كلي وظايفي مشابه شهرداري ها را در سطح روستاها برعهده 
با شهرداري ها  بسیاري  از نظر تشكیالت و سازمان شباهت  و  دارند 
دارند، با اين تفاوت كه تأسیس دهیاري در روستا به هیچ عنوان مانع 
آباداني  اقدامات و كمك هاي دولت در جهت رسیدگي به عمراني و 

روستاها نخواهد بود )شاه حسیني، 1383، ص37(. 
با تأسیس دهیاري در هر روستا مديريت امور عمومي روستا به فردي 
به نام دهیار )شهردار روستا( سپرده مي شود. بديهي است كه شكل گیري 
نهادي قانوني و رسمي براي تثبیت امور عمومي در روستا براي اولین بار 

در قالب دهیاري تجلي يافته است ) اكبري، 1383، ص(. 
دهیار: دهیار، مسؤولیت اجرايي مديريت روستايي را برعهده دارد و از 
طرف شوراي اسالمي روستا به مدت چهار سال انتخاب مي شود و در 
مقام باز و اجرايي شورا به عنوان سرپرست دهیاري و مدير ده )شهردار 
روستا( عمل مي كند. دهیار با پیشنهاد وتصويب شوراي اسالمي روستا 
و حكم بخشدار منصوب مي گردد و عزل وي با رأي اكثريت اعضاء 
شوراي اسالمي صورت مي گیرد. اين نهاد داراي چارت تشكیالتي و 
از  اجرايي كشور كه  نهاد  وظايف مشخص است و به عنوان آخرين 
سوي وزارت كشور تشكیل مي شود مثل شهرداري ماهیتي مستقل از 

دولت دارد ) انصاري، 1374، ص206(
به  و  انتخاب مي شود  براي دهیار كه توسط شوراي اسالمي روستا 
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قانون  روستا عمل مي كند  اجرايي  مدير  و  دهیاري  عنوان سرپرست 
وظايف متعددي در يك ماده و 48 بند در نظر گرفته است. 

روش شناسي: 
اين پژوهش عمدتا از نوع توصیفي – تحلیلي مي باشد و به دو روش 
ذيل به جمع آوري و گرد آوري اطالعات و داده هاي مورد نیاز پرداخته 

شده است: 
- روش اسنادی )كتابخانه ای(: از طريق استفاده از  مجالت پژوهشی، 
آمارنامه ها و نتايج سرشماری های عمومی وفرهنگ آبادی ها، سازمان 
شهرستان  فرمانداری  و  لرستان  استانداری  ودهیاری ها،  شهرداری ها 
شده  جمع آوری  نیاز  مورد  اطالعات  مركزی  بخشداری  و  كوهدشت 

است.
منطقه  به  بامراجعه  روش  دراين  )میدانی(:  پیمايشی  روش   -
مشاهده  مصاحبه،  ازطريق  اطالعات  گردآوری  برای  موردمطالعه 

وتكمیل پرسشنامه اقدام شده است .
جامعه ونمونه آماری: 

جامعه آماری تحقیق 33روستای دارای دهیاری است و حجم نمونه 
كار  به  روش  در ضمن  می باشد.  نفر  مورگان 274  اساس جدول  بر 
رفته براي انتخاب اين تعداد روش نمونه گیري سیستماتیك و روش 

نمونه گیري متناسب با حجم نمونه بوده است. 
داده های  و  اطالعات  وتحلیل  تجزيه  منظور  به   spssافزار نرم  از 

)data( مورد استفاده  قرارگرفته است. 
سؤال تحقیق:

درجامعة  روستايی  توسعه  مديريت  نظام  در  دهیاری ها  عملكرد   -1

مورد بررسي چگونه ارزيابي مي  گردد؟
فرضیه:

1-عملكرد دهیاري ها از نظر روستايیان جامعه مورد بررسي در زمینه 
بهبود اوضاع اجتماعي – اقتصادي و كالبدی- فیزيكی سكونتگاه های 

روستايی خوب ارزيابي مي گردد.
وسعت، جمعیت، تقسیمات کشوری منطقه مورد مطالعه: 

وسعت: 
بخش مركزی شهرستان كوهدشت با مساحت حدود 1685كیلومتر 
و  است  گرفته  قرار  شهرستان  شرق  شمال  و  شرق  سمت  در  مربع 

همچنین بزرگترين بخش شهرستان می باشد.
 تقسیمات کشوری: 

دهستان ها و مراكز آ ن ها، تعداد روستاها و جمعیت بخش مركزی به 
قرارذيل می باشد: 

كوهدشت  قباد(،  اوالد  كوهدشت شمالی)نامجو  دهستان  شامل سه 
گل گل  اشتره  مركزيت  به  گل گل  دهستان  و  )خوشناموند(  جنوبی 
می باشد، مركزبخش نیز خود شهر كوهدشت است. اين بخش با تعداد 
140 روستا و30100 نفر جمعیت بیشترين تعدادروستاهای شهرستان 

را در خود جای داده است.
منبع: فرمانداری شهرستان كوهدشت،1390

توصیف نمونه و پردازش اطالعات به  دست  آمده:
را  نمونه  افراد  پاسخ هاي  الگوي  كه  است  آماري  توصیفي،  آمار 
تلخیص مي كند. از اين رو در اين بخش برای شفافیت داده ها از جداول 
استفاده  فراوانی تجمعی،  فراوانی مطلق،  آمارهای توصیفی هم چون 
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اندازه گیري  و  سنجش  براي  ابزار،  مهم ترين  از  جداول  است.  شده 
داده هاي يك تحقیق انساني- اجتماعي به شمار مي آيند.

مركزي  بخش  روستاهاي  آماري  جامعه  در  تحقیق  اين  نمونه هاي 
شهرستان كوهدشت با روش هاي نمونه گیري سیستماتیك و متناسب 
با حجم نمونه به تعداد 270 نفر انتخاب گرديد كه به دلیل همكاري 
نكردن برخي از آن ها پرسشنامه هايي برگشت داده نشده و يا از لحاظ 

لذا حجم نمونه  مورد بررسي در  نبوده، و  اعتبار برخوردار  از  تحلیلي 
قسمت تجزيه و تحلیل داده ها به 250 نفر رسید. 

4-3-2- فرضیه های جزیی: 
جدول 1 تمامی فرضیات را همزمان نشان می دهد.

همانطور كه در جدول  مشاهده می شود، تمامی فرضیات تحقیق جز 
فرضیه سوم  در سطح معنی داری 5 درصد مورد تايید قرار گرفتند. 

رد يا سطح معنی داریفرضیاترديف 
پذيرش

بین امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب  عملكرد تامین روشنايي نور در  جامعه  1.
مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.

تأيید0.000

بین امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عملكرد تامین امنیت  در جامعه  مورد 2.
مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.

تأيید0.000

بین امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عملكرد  مقاوم سازي خانه ها در مقابل 3.
بالياي طبیعي در جامعه  مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.

تأيید0.534

بین امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عملكرد جمع آوري و دفع فاضالب و 4.
زباله هاي سطحي در روستا در جامعه  مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.

تأيید0.000

معرفي خانواده 5. و  امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عملكرد شناسايي  بین 
هاي بي سرپرست در جامعه  مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.

تأيید0.000

معابر 6. و شن ريزي  آسفالت  عملكرد  مطلوب  وضعیت  و  موجود  وضعیت  امتیاز  بین 
روستا در جامعه  مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.

بین امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عملكرد تشكیل جلسات حضوري و 7.
نشست با روستائیان جهت جلب مشاركت هاي مردمي در جامعه  مورد مطالعه تفاوت 

معناداری وجود دارد.

تأيید0.000

امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عملكرد حمايت از صنايع دستي در 8. بین 
جامعه  مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.

تأيید0.000

بین امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عملكرد جلوگیري از تكدي گري در 9.
جامعه  مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.

تأيید0.000

بین امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عملكرد برگزاري آموزش هاي عمومي 10.
براي روستايیان  در جامعه  مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.

تأيید0.000

بین امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عملكرد حفاظت و نگهداري از تاسیسات 11.
و تجهیزات عمومي روستا  در جامعه  مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.

تأيید0.000

بین امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عملكرد رسیدگي و پیگیري مسايل و 12.
دعاوي روستايیان  در جامعه  مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.

تأيید0.000

امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عملكرد جلوگیري از مهاجرت هاي 13. بین 
روستا-شهري  در جامعه  مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.

تأيید0.000

اجراي 14. و  تهیه  بر  نظارت  عملكرد  مطلوب  وضعیت  و  موجود  وضعیت  امتیاز  بین 
طرح هاي هادي در جامعه مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.

تأيید0.000

 بین امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عملكرد نظارت بر ساخت و ساز در 15.
جامعه  مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.

تأيید0.000

جدول1-23. آزمون T فرضیات تحقیق
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سؤال و فرضیه اين تحقیق كه در واقع چارچوب تمام مراحل تدوين 
پژوهش براساس آن ها شكل گرفته است به شرح ذيل مي باشند: 

سؤال اصلی تحقیق عبارت بود از: 
- عملكرد دهیاری ها در نظام مديريت توسعه روستايی درجامعه مورد 

بررسي چگونه ارزيابي مي گردد ؟
  فرضیه ای كه برپايه سؤال فوق مطرح گشت: 

- عملكرد دهیاري ها از نظر روستايیان جامعه مورد بررسي در زمینه 
بهبود اوضاع اجتماعي – اقتصادي و كالبدی- فیزيكی سكونتگاه های 

روستايی خوب ارزيابي مي گردد.
5-3 آزمون فرضیه: 

پرسشنامه  از  حاصل  آماري  تحلیل هاي  از  فرضیه  اثبات  براي 
روستايیان استفاده شده است. 

عملكرد دهیاري هاي بر اساس جمع آوري و دفع فاضالب و زباله هاي 
مجموع   از  كه  می دهد  نشان  روستايیان  نظر  از  به  مربوط  سطحي 
ضعیف،  خیلي  طبقه  درصد   10/0 تحقیق،  اين  پاسخگوي  نفر   250
7/2 درصد ضعیف، 35/6 درصد متوسط، 30/4 درصد خوب و 16/8 
درصد  را پاسخ داده اند. به نظر مي رسد  بیشتر پاسخگويان  معتقدند 

كه  دهیاري ها براساس عملكرد مربوطه در وضعیت خوبي قرار دارند.
نتايج جدول توزيع فراواني مربوط به عملكرد دهیاري هاي بر اساس 
از  كه  می دهد  نشان  ستايیان  رو  نظر  از  معابر  شن ريزي  و  آسفالت 
مجموع  250 نفر پاسخگوي اين تحقیق  10/0 درصد طبقه خیلي 
خوب  درصد   40/8 متوسط،  درصد  ضعیف،6/0  درصد   5/6 ضعیف، 
پاسخگويان  بیشتر  به نظر مي رسد  داده اند.  پاسخ  را  و 37/6 درصد  
خوبي  وضعیت  در  مربوطه  عملكرد  براساس  دهیاري ها  كه  معتقدند 

قرار دارند.
بر  دهیاري هاي  عملكرد  به  مربوط  فراواني  توزيع  جدول  نتايج 
با روستايیان جهت جلب  اساس تشكیل جلسات حضوري و نشست 
مشاركت هاي مردمي از نظر رو ستايیان نشان می دهد كه از مجموع 
ضعیف،  خیلي  طبقه  درصد   7/2 تحقیق  اين  پاسخگوي  نفر   250
11/2 درصد ضعیف، 33/6 درصد متوسط، 43/6 درصد خوب و 4/4 
درصد خیلي خوب را پاسخ داده اند. به نظر مي رسد بیشتر پاسخگويان 
معتقدند كه دهیاري ها براساس عملكرد مربوطه در وضعیت متوسط 

به پايیني قرار دارند.
نتايج جدول توزيع فراواني مربوط به عملكرد دهیاري هاي بر اساس 
نشان  روستايیان  نظر  از  هادي  طرح هاي  اجراي  و  تهیه  بر  نظارت 
اين تحقیق 6/4 درصد  پاسخگوي  نفر  از مجموع 250  می دهد كه 
طبقه خیلي ضعیف، 4/4 درصد ضعیف، 10/8 درصد متوسط، 20/0 
نظر  به  داده اند.  پاسخ  را  خوب  خیلي  درصد   58/4 و  خوب  درصد 
عملكرد  براساس  دهیاري ها  كه  معتقدند  پاسخگويان  بیشتر  مي رسد 

مربوطه در وضعیت خوبي قرار دارند.
نتايج جدول توزيع فراواني مربوط به عملكرد دهیاري هاي بر اساس 
بر اساس نظارت بر ساخت و ساز  نشان می دهد كه از مجموع  250 
 15/6 ضعیف،  خیلي  طبقه  درصد   8/4 تحقیق   اين  پاسخگوي  نفر 
درصد ضعیف، 4/8 درصد متوسط، 19/2 درصد خوب و 52/0 درصد 
خیلي خوب را پاسخ داده اند. به نظر مي رسد بیشتر پاسخگويان معتقدند 

كه  دهیاري ها براساس عملكرد مربوطه در وضعیت خوبي قرار دارند.
نتیجه گیري و ارايه راهكارهاي اجرايي:  

بهبود مديريت توسعه روستايي با نظام مديريت توسعه كشور مرتبط 
مديريت  بهبود  زمینه  مي تواند  كشور  كالن  مديريت  توسعه  است. 
توسعه روستايي را نیز فراهم كند در برنامه چشم انداز توسعه كشور در 
افق 20 ساله )1404-1384( و برنامه چهارم توسعه )88-1384( يكي 
از محورها »توسعه مديريت دولت« است كه در اليحه آن مصوباتي 
كه  دارد  وجود  حاكمیت  اثربخشي  ارتقاء  و  دولت  نوسازي  زمینه  در 
اجراي آن مي تواند زمینه بهبود مديريت توسعه روستايي را فراهم كند. 
در محور توسعه مديريت دولت الزامات و راهبردهايي ارايه شده كه 
تحقق آن ها مي تواند ضمن بهبود مديريت و رفتار دولت در اداره امور 
جاري و توسعه كشور زمینه مشاركت مردم و تقويت و توانمندسازي 
نهادهاي محلي و مردمي را فراهم مي سازد و به نوبه خود در بهبود 
)رضواني، 83، ص241(. هرچند  افتد  مؤثر  روستايي  توسعه  مديريت 
عرصه  در  تجربه  و  سابقه  وجود  چون  هم  اساسي  فرصت هاي  كه 
مديريت و برنامه ريزي توسعه روستايي، وجود سوابق ديرينه در جهت 
مشاركت مردمي در تعیین امور مربوط به خود وجود شوراهاي اسالمي 
روستايي، دهیاري ها و قوانین و ضوابط مصوب و توجه ويژه به توسعه 
روستايي در سند چشم انداز بلندمدت توسعه محلي و سیاست هاي كلي 
وجود  نهادي  مديريت  نظام  عرصه  در  توسعه  چهارم  برنامه  و  نظام 
دارد لكن با توجه به نارسايي ها و محدوديت هايي كه ساختار مديريت 
توسعه روستايي كشور وجود دارد، بهبود و اصالح اين نظام ضروري 
بوده و مي توان نقش تعیین كننده اي در فرايند توسعه روستايي كشور 

داشته باشد كه به ذكر برخي محدوديت هاي آن اشاره مي شود: 
در  روستايي  توسعه  راهبري  و  مديريت  يكپارچه  ساختار  نبود   -1

سطوح ملي، منطقه اي و محلي
امر  تحقق  براي  الزم  مقررات  و  قوانین  پايه،  استراتژي  فقدان   -2

تمركززدايي
3- فقدان مشاركت مؤثر روستايیان در فرايند توسعه محلي

4- كمبود نیروي انساني كارآمد و تسهیل گر در نهادهاي مرتبط با 
جوامع روستايي

5- ضعف و كم تجربگي اعضاي شوراي اسالمي روستايي و دهیاران 
در فرايند توسعه روستايي

و  مديريت  در حوزه  كاربردي  و  بنیادي  تحقیقات  بودن  ناكافي   -7
برنامه ريزي توسعه روستايي

7-ناكارآمدي نظام مديريت داده ها، اطالعات و اطالع رساني
8- فقدان زمینه هاي مناسب قانوني، مقررات و ضوابط براي مديريت 

توسعه روستاهاي كوچك و پراكنده )كمتر از 20 خانوار(.
 )سند توسعه ويژه )فرابخشی( برنامه چهارم، سازمان مديريت وبرنامه 

ريزی كشور، 1382، ص27(.
 همچنین راهكارهايي ديگر جهت اصالح ساختار موجود ارايه شده 

است كه مهمترين آن ها به شرح ذيل مي باشد: 
1- تمركززدايي در سطوح تصمیم گیري، اجرا و نظام تخصیص منابع 

به  مديريت هاي محلي  )توانمندسازي(  تقويت  و  اختیار  تفويض   -2
منظور مشاركت بیشتر در توسعه محلي
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3- تشكیل و تقويت نهادهاي غیردولتي، تشكل هاي مردمي و محلي 
براي مشاركت بیشتر در توسعه محلي

و  نهادهاي محلي  مردم،  بر سه عنصر  متكي  تعاملي  مشاركت   -4
نهادهاي دولتي

5- ايجاد زمینه براي تشكیل نهادهاي تخصصي مدني براي توسعه 
روستايي

6- تشكیل سازمان عمران و توسعه روستايي با ديدگاه فرابخشي. 
)افتخاري و فیروز نیا، مؤسسه توسعه روستايي،1381(

با  اخص  طور  به  روستايي  ومديريت  اعم  طور  به  كشور  روستاهاي 
با  مي رسد  نظر  به  كه  است  درگیر  اساسي  چالش هاي  و  مشكالت 
تشكیل شورهاي اسالمي و تاسیس دهیاري در روستاها بخش عمده اي 
از مشكالت كالن مديريت روستايي كه ناشي از ناديده گرفتن مقام 
اجرايي و تغییرات مداوم ساختاري در روستاها بوده است تا حدودي 
كاهش يافته و روبه اتمام است. اما قطعا مسايلي باقي مي ماند كه الزم 
است نسبت به حل يا كاهش آن ها اقدام نمود، اين مسايل اغلب و 
عمدتا به جديدالتاسیس بودن سازمان تشكیالت دهیاري ها برمي گردد. 
تجربه اين نهاد اجرايي به همراه رسمي با مشروعیت قانوني و فعالیت 
زير نظر شوراي اسالمي روستا براي ارايه خدمات عمومي كامال جديد 
مي باشد. اين تجربه نو در ساختار مديريت روستايي كشور با مشكالتي 
مانند تامین منابع مالي واعتبارات، سازوكارهاي مشاركت  و شراكت 
اعضا  براي  تخصصي  آموزش هاي  به  نیاز  امور،  دراداره  روستا  مردم 

شورا و دهیاران و ... مواجه است . 
شباهت تشكیالت دهیاري ها باشهرداري ها گرچه اين تشكیالت را 
اين  داراي  لیكن  خواهدكرد،  مواجه  مشابه شهرداري ها  با مشكالتي 
الگوهاي موفق مديريت شهري  از  بتواند  مزيت ويژه خواهد بود كه 

استفاده كند.
اگر قراراست نهاد جوان و بالنده دهیاری ها جايگاه واقعی خويش را 
درچارچوب نظام مديريت توسعه روستايی كشور پیدا نمايند اول آن كه 
بايستی از پشتوانه و ضمانت قانونی و مالی الزم برخوردار باشند. ديگر 
آن كه دولت ودستگاه های اجرايی در انجام طرح ها وپروژه های توسعه 
اعم  مراحل  تمامی  در  بلكه  ننمايند  اقدام  مستقیمًا  و  رأسًا  روستايی 
پروژه هاي  و  بازده طرح ها  و  منافع  وارزشیابی،  اجرا  از تصمیم گیری، 
و  اسالمي  شوراهاي  و  مردم  موثر  و  مستقیم  مشاركت  مربوط، 
هستند  روستا  در  مردمي  نیروهاي  برآيند  واقع  در  كه  را  دهیاری ها 
و  دولت  اتصال  حلقه  )دهیاران  دهند  قرار  مشاركت  و  توجه  مورد  را 
روستايیان هستند( زيرا پیگیری طرح های انجام شده صرفًا با تعیین 
منظور  به  كه  اين  موفق خواهد شد. سوم  روستايی  مديريت  جايگاه 
تمركز تصمیم گیری، ثبات و پايداری مديريت روستايی شخصی كه از 
طرف شورای اسالمی روستا به عنوان دهیار انتخاب می شود و در واقع 
تحصیل كرده،  باسواد،  فردی  بايستی  روستاست  اهالی  تمام  منتخب 
آموزش ديده، فعال و در عین حال بومی و آشنا به محل و مشكالت و 
نیازهای روستايیان باشد و دارای تعاملی كامل با مردم و شورا باشد. 
باالخره آن كه گسترش چارت مديريتي در راًس كه با تمركز امور در 
سازمان ها و نهادهاي خدمات رساني در مراكز اداري و سیاسي كشور 
شدن  الغرتر  هرچه  به  نهايت  در  مي باشد  همراه  استان ها  مراكز  و 

قاعده هرم منجر مي شود اما از آنجا كه در سالیان اخیر دهیاري ها به 
عنوان پايه هرم نظام مديريت روستايي ايران مطرح شده اند، بايستي 
سهم افزونتري ازمسؤولیت ها، قدرت واختیارات عهده دار شوند و نقش 
و جايگاه عمده تري در نظام مديريت جديد توسعه روستاهاي كشور 
ايفا نمايند. درچنین صورتي مي توان ادعا نمود كه مديريت روستايي 
كارآمد و پويا عمل خواهد كرد و نهايتا در توسعه محیط هاي روستايي 

نقش آفرين مي باشد.
منابع و مآخذ: 

روستايي،  دفترامور  امورعمراني،  معاونت  لرستان،  1-استانداري 
دفترمناطق محروم 

2-استانداري لرستان، فرمانداري شهرستان كوهدشت و بخشداري 
مركزي، اموردهیاري ها

ومقررات  قوانین  مجموعه  عبدالهي،  مجید  و  غضنفر  3-اكبري، 
دهیاري ها، 1382

انتشارات سمت،  4-افتخاري، عبدالرضا، توسعه مشاركتي روستايي، 
1377

5-افتخاري و فیروزنیا، جايگاه روستا در فرايند توسعه ملي، موسسه 
توسعه روستايي، 1381

توسعه  در  مشاركت  رهیافت هاي  مارسدن،  ديويد  پیترو  6-اوكلي، 
روستايي، مركز تحقیقات و بررسي مسايل روستايي، 1371

7-الواني، مهدي، مباني مديريت، انتشارات ني، 1376
8-انصاري، ولي ا..، كلیات حقوق اسالمي، نشرمیزان، 1374

روستايي، سمت،  توسعه  نظريه هاي  يزدي، محمدحسین،  پاپلي   -9
1381

10-جمعه پور، محمود، برنامه ريزي توسعه روستايي، سمت، 1384
و1385(،   1375  ،1365  ( ومسكن،  نفوس  عمومي  11-سرشماري 

مركزآمارايران
پژوهش هاي  مركز  كشور،  ودهیاري هاي  شهرداري ها  12-سازمان 

شهري و روستايي، 1383
تا  كدخدايي  از  درايران  روستايي  مديريت  يونس،  13-شاه حسیني، 

دهیاري، ماهنامه جهاد، ش، 1383
14-شناسنامه آبادي هاي كشور )فرهنگ آباد يها(، انتشارات سازمان 

جغرافیايي نیروهاي مسلح كشور، 1385 و1375
15-طالب، مهدي، جامعه شناسي روستايي، انتشارات دانشگاه تهران، 

1384
تهران،  دانشگاه  انتشارات  روستايي،  مديريت  مهدي،  16-طالب، 

1376
17-طالب، مهدي، طرحي براي مديريت روستايي، فصلنامه تحقیقات 

روستايي،سال 10،  ش 3، 1373
18-قديري و رياحي، بررسي چالش ها و روندهاي مديريت روستايي 

در ايران، فصلنامه پژوهش هاي جغرافیايي، ش، 1383
روستايي،  توسعه  بربرنامه ريزي  مقدمه اي  محمدرضا،  19-رضواني، 

انتشارات قومس، 1383
مديريت  در  ديگر  تجربه اي  دهیاري،  كاني،  نجفي  و  مهدوي   -20

روستاهاي ايران، فصلنامه پژوهش هاي جغرافیايي، ش، 1383
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جایگاه مدیریت محلی ایران در تحقق حكمروایی خوب روستایی

 الوين رمضانی
دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ريزي روستايی
lavin.ramezani55@gmail.com

مقدمه و بیان مسئله:
حكمروايی روستايی، به طور كلی مشاركت روستايیان در اداره امور 
و  عمرانی  برنامه ريزی  و  طراحی  تصمیم سازی،  فرايند  نیز  و  روستا 
 .)336  :1388 )سعیدی،  است  روستايی  محیط های  در  توسعه ای 
حكمروايی خوب كه رويكرد جديد اداره امور عمومی است، در قلمرو 
ابعاد  از  يكی  است.  يافته  كاربرد گسترده ای  و محلی  ملی  و  فراملی 
منطقه ای حكمروايی، حكمروايی محلی است كه به كیفیت اداره امور 
آنچه كه محلی  دارد.  اشاره  روستايی  و  در حوزه های شهری  محلی 
بودن حكمروايی را تعیین می كند، میزان مشاركت مؤثر شهروندان و 
كنش گران محلی در تعیین آرمان ها و خواسته های محلی و تالشی 
است  محلی  جامعه  خواسته های  و  اهداف  تحقق  برای  مشترک 
توسعه  و  مردم ساالری  با  خوب  حكمروايی   .)22  ;2004.Margre(
اجتماعی- اقتصادی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و امری جوهری 

در فرايند توسعه پايدار به شمار می آيد )سعیدی، 1388: 333(. 
اصوال حكمروايی روستايی به عنوان رويكردی از مشاركت روستايیان 
برنامه ريزی  و  طراحی  تصمیم سازی،  نظام  و  روستا  امور  اداره  در 
عمرانی و توسعه ای، در محیط های روستايی تلقی می شود )سعیدی، 
1388: 336(. در حكمروايی خوب روستايی تأكید عمده بر اين است 
تقويت گردد و مردم  توسعه ای  انديشه و مديريت  كه مسیر عمومی 
روستايی، خود برای سرنوشت شان تصمیم گیری كنند و اين تضمین 
را می دهد كه اولويت های توسعه پايدار سرزمین، مبتنی بر اجماع و 
آسیب پذير ترين  و  فقیرترين  و صدای  باشد  محلی  جامعه  نظر  اتفاق 
اقشار نیز در فرايند تصمیم گیری درباره تخصیص منابع توسعه شنیده 
شود )U.N.D.P;2000( و در واقع فرايندی است كه بر اساس كنش 

از يك سو و  اداره روستا  نهادهای رسمی  و  متقابل میان سازمان ها 
سازمان های غیردولتی و تشكل های جامعه مدنی، از سوی ديگر شكل 

می گیرد.
در ايران ساختار مديريت جديد روستايی از دو بخش شورای اسالمی 
اجرايی  نهاد  عنوان  به  دهیار  و  تصمیم گیر  نهاد  عنوان  به  روستا 
تشكیل شده است كه دارای استقالل حقوقی و مالی است كه عالوه 
محلی  عوارض  وصول  و  وضع  توانايی  مالی،  عوارض  از  استفاده  بر 
غیردولتی،  نهاد عمومی  اين  دارد.  نیز  را  ارايه خدمات عمومی  برای 
متولی عمران و توسعه روستا در سطح نواحی روستايی است )معاونت 
امور دهیاری ها، 1387: 5(. امروزه رهیافت حكمروايی خوب روستايی 
مستلزم آن است كه مردم و جوامع روستايی در تشكل های مدنی به 
صورت شبكه های كوچك اجتماعی سازماندهی شوند تا از توانايی ها 
و استعدادها و خالقیت هايشان به گونه ای مناسب استفاده كنند و به 
مديريت آن ها بپردازند )افتخاری و همكاران، 1388: 43-72(. وجود 
نهادهای دولتی  به دستگاه ها و  بی اعتمادی جوامع روستايی نسبت  
روستايی  خوب  حكمروايی  تحقق  برای  مانعی  تا  است  شده  باعث 
ضروری  بنابراين  باشد.  خويش  سرنوشت  در  روستايیان  مشاركت  و 
است تصدی گری دولتی جای خود را به تسهیل گری دولتی دهد تا 
زمینه های عینی و سازمانی پذيرش نقش و مشاركت مردمی فراهم 
گردد. بنابراين ما در پژوهش حاضر به دنبال اين هستیم كه حكومت ها 
و نهاد های محلی مديريتی به عنوان نهادهای متولی توسعه روستايی  
بی اعتمادی  روحیه  رفع  اقداماتی می توانند در جهت  با چه  و  چگونه 

مردم و تحقق حكمروايی خوب در محیط های روستايی گام بردارند.

چكیده
اصواًل حكمروايی روستايی به عنوان رويكردی از مشاركت روستايیان در اداره امور روستا و نظام تصمیم سازی، طراحی و برنامه ريزی 
عمرانی و توسعه ای، در محیط های روستايی تلقی می شود و در واقع فرآيندی است كه براساس كنش متقابل میان سازمان ها و 
نهادهای رسمی اداره روستا از يك سو و سازمان های غیردولتی و تشكل های جامعه مدنی، از سوی ديگر شكل می گیرد. از اين رو به 
نظر می رسد كه نهاد مديريت روستايی كه در ايران از دو نهاد شورای اسالمی روستا، به عنوان نهاد تصمیم گیری و نهاد دهیاری، به عنوان 
نهاد اجرايی، تشكیل شده است، می تواند يكی از بهترين سازوكارها، برای تحقق حكمروايی خوب روستايی باشد. هدف از انجام اين پژوهش 
تحلیل جايگاه مديريت محلي ايران در تحقق حكمروايی خوب روستايی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از مطالعات اسنادی جهت 
جمع آوری اطالعات استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان می دهد كه مديران محلي در روستا به عنوان نهادهای تصمیم گیری و 
اجرايی می توانند با  جلب اعتماد و ايجاد باور و باور سازی به نهاد ها و دستگاه های دولتی، زمینه مشاركت و همكاری و همیاری روستايیان را در 
برنامه های عمرانی و توسعه ای فراهم نمايند، و آن ها را در سرنوشت خويش دخیل سازند، تا از اين طريق رهیافت حكمروايی خوب روستايی 

به سوی تعالی و پیشرفت روستا و مردم روستايی حركت كند.
کلید واژه: حكمروايي، حكمروايی خوب روستايی، مديريت محلی، مشاركت.
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مبانی و چارچوب نظری پژوهش
يكی از مباحث بسیار مهم و در عین حال جديد كه از دهه 1980 
به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده، موضوع حكمروايی خوب است. 
اين واژه برای اولین بار در سال 1979 توسط ويلیام سون در ادبیات 
خوب  حكمروايی   .)3  ;2004  .Haus( شد  گرفته  كار  به  اقتصادی 
شامل گستره وسیعی از مشاركت و همكاری های میان مردم، دولت 
مدل  خوب،  حكمروايی  ديگر  عبارت  به  است.  خصوصی  بخش  و 
NGOها،  )مثال  متنوع  بازيگران  توسط  تصمیم گیری  انعطاف پذير 
عمومی  مسايل  در  جامعه   )... و  دولتی  بخش  تجاری،  سازمان های 
است )John.2007; 9(. با توجه به رويكرد بانك جهانی، حكمروايی 
و  اقتصادی  منابع  مديريت  در  قدرت  كه  شیوه ای  از  است  عبارت 
حكمروايی  ديگر،  سخن  به  می شود.  اعمال  توسعه  برای  اجتماعی 
و  عمومی  بخش های  دخالت  با  توسعه،  روند  مديريت  به  مستقیما 
به  حكمروايی  كلیدی  ابعاد  مبنا،  اين  بر  می شود.  مربوط  خصوصی، 

تشخیص بانك جهانی عبارتند از:
• مديريت بخش عمومی

• پاسخگويی
• چارچوب قانونی برای توسعه

• شفافیت و اطالعات )سعیدی، 1388: 334(. 
گراهام و همكاران مدلی )شكل شماره 1( را برای دست اندركاران 
حكمروايی خوب ارايه داده اند. اين مدل دست اندركاران را جزء چهار 
محلی  حكومت های  و  مدنی  جامعه  دولت،  خصوصی،  بخش  نهاد 
اندازه ساير نهادها می داند و بر  می داند و نقش دولت مركزی را در 
حكومت محلی نیز تأكید دارد كه نشان از اهمیت اين نهاد در فرايند 

حكمروايی است.
در اين راستا حكمروايی روستايی عبارت است از فرايند تأثیرگذاری 

همه اركان دخیل روستايی بر مديريت روستايی، با تمام سازوكارهايی 
كه با آن ها بتوان به سوی تعالی و پیشرفت روستا و مردم روستايی 
حركت كرد. به عبارت ديگر حكمروايی روستايی همانا به اجرا درآوردن 
تصمیمات و سیاست های مردم روستايی، همسو با منافع خودشان است 
كه در عین حال با منافع ملی، منطقه ای و محلی نیز سازگار است. 
در اين میان نقش دولت ها بیشتر در چارچوب فراهم كننده بسترهای 
از  پاسداری  و  هماهنگ سازی  جمله  از  نرم افزاری،  و  سخت افزاری 

 .)2000.U.N.D.P( قوانین و میثاق های ملی محدود می شود
اصول و اهداف حكمروایی خوب روستایی 

قابل  قواعدي  و  اصول  روستاها،  در  خوب  حكمروايي  تحقق  براي 
كه  است  مؤلفه هايي  از  گرفته  نشأت  اصول  اين  كه  است  تعريف 
زير  به صورت  و  مي شوند  تبیین  مفهوم  اين  براي  به صورت كالن 

مي توان آن ها را برشمرد:
- مشاركت مردمی

- پاسخگويی
- مسؤولیت پذيري

- قانون محوری
- شفافیت

- كارايی و اثر بخشی
- عدالت و برابری

- اجماع گرايی )توافق جمعی(
- مشروعیت

با توجه به اين اصول و معیارها، مهمترين اهداف حكمروايی خوب 
روستايی به شرح زير می باشد.

• حضور و تقويت بخش های خصوصی و غیردولتی كارآمد
استقرار  جهت  در  مدنی  جامعه  نهادهای  بازساخت  و  تقويت   •

دموكراسی و مشاركت روستايیان

 
 اندركاران حكمروايي محلي ). دست1شكل(

Mengisteab,2009; 38منبع: 

بر مديريت گذاري همه اركان دخيل روستايي فرايند تأثيراز  تحكمروايي روستايي عبارت اسدر اين راستا 
ها بتوان به سوي تعالي و پيشرفت روستا و مردم روستايي حركت كرد. به  كارهايي كه با آنروستايي، با تمام سازو

هاي مردم روستايي، همسو با منافع  به اجرا درآوردن تصميمات و سياستعبارت ديگر حكمروايي روستايي همانا 
ها  در اين ميان نقش دولتاي و محلي نيز سازگار است.  نطقهعين حال با منافع ملي، م خودشان است كه در

ازي و پاسداري از قوانين س افزاري، از جمله هماهنگ ري و نرمافزا سختكننده بسترهاي  بيشتر در چارچوب فراهم
 ). U.N.D.P,2000( شود هاي ملي محدود مي و ميثاق

  روستايياصول و اهداف حكمروايي خوب 

كه اين اصول نشأت گرفته از براي تحقق حكمروايي خوب در روستاها، اصول و قواعدي قابل تعريف است 
 ها را برشمرد: توان آن د و به صورت زير مينشو هايي است كه به صورت كالن براي اين مفهوم تبيين مي مؤلفه
 مشاركت مردمي-

 پاسخگويي-

 پذيري ووليتمس-

 محوري قانون-

 شفافيت-

اصول و مباني 
 حكمروايي خوب 

نهادهاي حكومت  
 مركزي

نهادهاي بخش 
 خصوصي

نهادهاي حكومت  
 محلي

جامعه نهادهاي
 مدني

38 ;2009,Mengisteab :منبع

شكل)1(. دست اندرکاران حكمروایی محلی 
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• عدم تمركز قدرت و ثروت در دولت مركزی
• تربیت مديران محلی كارآمد و نخبگان اجرايی تأثیرگذار

در  منافع  صاحبان  و  افراد  تمامی  مداخله  و  مشاركت  افزايش   •
فرايندهای سیاسی درون جوامع محلی

• بهبود مديريت بخش عمومی و خصوصی
• بهبود كیفیت معاش و افزايش امكان زندگی برای همه روستايیان

• اعتالی امنیت، برابری و پايداری و كاهش فساد
• كاهش فقر و جدايی گزينی های اجتماعی، قومی و فرهنگی و ...

• كاهش فساد
• حفظ دموكراسی

دادن  نشان  منظور  به  روستايیان  برای  امكان  و  فرصت  ايجاد   •
خواسته ها و آمال آن ها در زندگی )افزايش اختیارات روستائیان برای 

ايفای يك نقش فعال(
 95;2002.Brakpoor( دستیابی به توسعه ای مردم ساالرانه و برابر خواهانه •

.)25-1;2004.Sarrafi ;2004:126.Kazemian
جامعه  حیات  در  مؤثر  نیروهای  و  كنش گران  تكثر  و  تعدد  بنابراين 
ای  منطقه  و  ملی  محلی،  مختلف  مقیاس های  در  )روستا(  محلی 
بر  مبتنی  چارچوب  يك  در  آن ها  همسويی  و  همگرايی  ضرورت  و 
را می توان مهمترين استدالل  مردم ساالری محلی و عدالت فضايی 
ضرورت استقرار الگوی حكمروايی محلی )روستايی( و جايگزينی آن 
از  كه  الگويی  دانست.  روستايی  نواحی  در  محلی  مديريت  جای  به 
تمام  و  عملكردی  نیروهای  تمام  همیاری  و  مشاركت  جلب  طريق 
سطوح جغرافیايی و جايگزينی همگرايی به جای واگرايی بتواند زمینه 
توسعه پايدار و سازمان فضايی- كالبدی كارآمد در نواحی روستايی را 
فراهم كند )كاظمیان، 1386: 6(. بر اين اساس حكمروايی روستايی 
بايد برخواسته از كل و منتخب جامعه، شفاف، پاسخگو و مسؤولیت 
اثربخش  و  كارآمد  عملكردی  دارای  و  خود  اقدامات  قبال  در  پذير 
در اداره امور عمومی باشد. حكمروايی روستايی بايد عادل و منصف 
سطوح  تمامی  در  و  باشد  روستايیان  به  عمومی  خدمات  ارايه  در 
برنامه ريزی، اجرا و نظارت از مشاركت روستايیان بهره برداری نمايد و 
بستر مناسب را برای توسعه نهادهای مدنی فراهم نمايد )دربان آستانه 

و همكاران، 1389: 78(.
تجزیه و تحلیل یافته ها

نقش مدیریت محلی در حكمروایی خوب روستایی
اسالمی  انتخابات شوراهای  و  وظايف  تشكیالت،  قانون  تصويب  با 
كشور و انتخاب شهرداران مصوب خردادماه   1375 )موسوم به قانون 
شوراها( و قانون تأسیس دهیاری ها در سال 1377، دهیاری در نوک 
مديريت  اجزاء  از  يكی  و عمال  قرار گرفت  روستايی  مديريت  پیكان 
و همكاران،  )عمادی  گرفت  روستايی شكل  نواحی  در سطح  محلی 
1383: 220(. بر اين اساس ساختار مديريت روستايی كشور بر پايه 
و  گیری  تصمیم  نهاد  عنوان  به  روستا«  اسالمی  »شورای  ركن  دو 
»دهیاری« به عنوان نهاد اجرايی پي ريزي شد. اين دو نهاد به عنوان 
ابزار تسهیل تعامل سیاسی و اجتماعی می توانند محرک گروه ها و 
جوامع روستايی برای مشاركت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی باشند.

با توجه به اينكه يكي از اصول حكمروايي خوب روستايي» مشاركت 
آمادگی  از  بايد  كشور،  روستايی  مديريت  نهادهای  است،  مردمي« 
الزم برای پذيرش واگذاری نقش به مردم برخوردار باشند. بايد اين 
و  مسیر  تعیین  در  تا  دهند  قرار  روستايی  جوامع  اختیار  در  را  امكان 
سرنوشت اجتماعی- اقتصادی خويش دخیل باشند. تشويق و ترغیب 
روستايیان به انجام اقدامات الزم در جهت رعايت سیاست هاي دولت، 
همكاري در نگهداري و تسطیح راه هاي واقع در حريم اراضي روستا، 
اجراي فعالیت هاي تولیدي، ايجاد و توسعه نهادهاي مدني و برخي از 
اقداماتي كه در حوزه وظايف و اختیارات مديريت محلي است مي تواند 
مصداقي براي جلب مشاركت و معاضدت هاي مردمي باشد. بنابراين 
زمینه های  دارند  وظیفه  كشور  روستايی  مديريت  محلی  نهادهای 
مشاركت روستايیان را در فرايند تصمیم سازی، طراحی و برنامه ريزی 
اجرا  روستايی  محیط های  در  كه  توسعه ای  و  عمرانی  فعالیت های 
می شوند را فراهم آورند. از آنجا كه مردم خود به عنوان افراد ذينفع 
و  همكاري  همفكري،  مطرح اند،  عمراني  برنامه هاي  مخاطبین  و 
به  اهمیت  از  برنامه ها  اين  اجراي  و  تهیه  فرايند  در  آنان  مشاركت 
مديريتي  نهادهاي  است.  سودمند  بسیار  و  بوده  برخوردار  سزايي 
ظرفیت هاي  از  استفاده  و  نقش  واگذاري  زمینه  مي بايست  روستايي 
نهادهاي مردمي، شامل:  ايجاد نهادي از جوانان و زنان تحصیل كرده 
روستايي و استفاده از نظرات و پیشنهادات آن ها در پیشبرد برنامه هاي 
در  خبرگان  انجمن هاي  و  فكر ها  اتاق  ايجاد  توسعه اي،  و  عمراني 
روستا، استفاده از ظرفیت هاي ريش سفیدان و معتمدان روستايي، در 
راستاي حل مسايل و مشكالت موجود و ... را فراهم آورند. لذا اين 
نهادهاي مديريتي مي توانند از سرمايه هاي اجتماعي موجود در روستا 
و انجمن هاي مردم نهاد، استفاده و زمینه مشاركت و مسؤولیت پذيري 

مردم روستا را فراهم آورند.
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مشترک  منافعي  به  دستیابي  نیازمند  مشترک  سرنوشت  يك  وجود 
است. مردم روستا و نهادهاي مديريتي مي بايست به اصول و قوانین 
استقرار  الزمه  قانون مداري«  و  »قانون مندي  باشند.  پايبند  موجود 
به  بايد  مديريتي  نهادهاي  بنابراين  است.  روستايي  حكمروايي خوب 
دستورالعمل و تشكیالت سازماني احترام بگذارند و مردم روستا را نیز 
نسبت به رعايت اين قوانین و مقررات آگاه سازند. نظارت بر حسن 
اجراي تصمیمات اتخاذ شده و مقررات مربوطه، وصول عوارض مصوب 
مراجع قانوني و مصرف آن در موارد معین و ... مي تواند مصداقي از 
قانونمندي نهادهاي مديريتي و كنش گران حكمروايي روستايي باشد. 
بنابراين برقراري رابطه اي درست و قانونمند بین مسؤوالن، مديران 
و تصمیم گیرندگان محلي و غیر محلي با روستايیان، »مشروعیت« را 
به ارمغان مي آورد. در اين شرايط بسیاري از تصمیمات توسط اكثريت 

مردم روستايي مورد حمايت و تأيید قرار مي گیرد. 
يكی از مسايل مبتال به سكونتگاه های روستايی از ديد دستگاه های 
و  تأسیسات  دوام  و  نگهداری  روستاها،  توسعه  و  عمران  متولی 
تسهیالت فراهم آمده در اينگونه محیط ها است. واقعیت اينست كه 
اقدامات عمرانی تنها نظاره گر  تا زمانی كه مردم در تعیین و اجرای 
هیچ گونه  خود  از  نیز  ايجادی  تأسیسات  نگهداری  در  باشند،  صحنه 
آمادگی و همراهی نشان نخواهند داد، بلكه اغلب از همان دستگاه ها 
و نهادهای ذی ربط انتظار دارند، نگهداری و پايدار ماندن تأسیسات را 
خود بر عهده گیرند. آشكار است كه اين فضای عدم مشاركت جدی 
معاضدت  و  به همراهی  را  است كه جای خود  تنها هنگامی ممكن 
محلی دهد كه روستايیان خود، هم در تعیین اولويت ها و هم در تأمین 
اقدامات  ساده هم  عبارت  به  و  باشند  اقدامات سهیم  انجام  و  اعتبار 
تقويت  نیازمند  يعني  بدانند.  خود  مال  را  شده  برپا  تأسیسات  هم  و 
روحیه اي »مسؤولیت پذير« در قبال فعالیت ها و پروژه هاي توسعه اي 
در روستا، كه الزمه تحقق حكمروايي خوب روستايي است، مي باشد. 
دهگردانی  واحدهای  عنوان  به  روستايی  مديريت  نهادهای  بنابراين 
محلی می توانند با برخورداری از زمینه ها و اساس حقوقی و سیاسی 
الزم، زمینه های مشاركت، همیاری و مسؤولیت پذيري تمام جماعت 

روستايی را ايجاد كنند. 
رواج روح سوداگرانه فرد گرا و بی اعتمادی رايج روستايیان به نهادها 
و دستگاه های دولتی منجر شده است تا همیاری محلی و مشاركت در 
امور عمرانی و توسعه بويژه آنجا كه نهادها و دستگاه های دولتی درگیر 
هستند، روز به روز به سمت حداقل سوق يابد. ايجاد باور و باورسازی 
در  همیاری  و  همكاری  در  روستايیان  مشاركت  و  حمايت  جلب  در 
زمینه های عمران و توسعه، ضرورتی است كه بیش از پیش بايد به آن 
توجه شود. با توجه به اينكه »شفافیت و پاسخگويي« يك اصل ديگر 
نهادهاي  اختیارات  و  وظايف  از  برخي  است،  روستايي  از حكمروايي 
خوب  حكمروايي  استقرار  جهت  مصداقي  مي تواند  محلي،  مديريتي 
درخواستي  گزارش هاي  ارسال  شامل:  وظايف  اين  باشد.  روستايي 
پاسخگويي  و  جلسات  در  حضور  مقرر،  موعد  در  باالتر  مراتب  به 
گردهمايي  تشكیل  مردم،  همچنین  و  باالدستي  مراتب  سؤاالت  به 
عمومي جهت ارايه گزارش كار و دريافت پیشنهادات و ... كه مي تواند 
روستا  مردم  باورسازي  و  اعتماد  و جلب  اجتماعي  تنش هاي  رفع  در 

و  اطالع رساني  با  مي توانند  روستايي  مديريت  نهادهاي  باشد.  مؤثر 
آگاه سازي مردم از نحوه هزينه كردن بودجه هاي اختصاص يافته به 
نهادهاي مديريتي، در راستاي شفاف سازي كه يكي ديگر از ابزارهاي 

تحقق حكمروايي خوب روستايي است تالش نمايند.
ارايه  و  روستا  در  موجود  نیازهاي  و  نارسايي ها  كمبودها،  شناسايي 
رفع  و  انتظامي  نیروي  با  همكاري  آن ها،  رفع  جهت  پیشنهادات 
اختالفات محلي و حكمیت میان آن ها، تالش درجهت ايجاد امكانات 
و خدمات رفاهي در روستا و ...  در حوزه وظايف و اختیارات نهادهاي 
مديريتي محلي، مي تواند  مصداقي جهت برقراري »عدالت و برابري« 
به عنوان يكي ديگر از اصول حكمروايي خوب  در روستا  باشد. چرا كه 
عدالت فضايی و مردم ساالری به عنوان مهمترين استدالل ضرورت 
نهادهای  تا  می كند  ايجاب  روستايی،  حكمروايی  الگوی  استقرار 
خدمات  ارايه  در  محلی  های  حكومت  و  روستايی  توسعه  مديريتی 
نحوی كه فرصت های  به  باشند.  و منصف  عادل  و  بیطرف  عمومی 
كافی و برابر برای افراد و گروه های ضعیف تر نیز فراهم آيد و موجبات 
میان  اجتماعی  تنش های  و  بی اعتمادی  رفع  و  جمعی  توسعه گری 
حالتی   چنین  در  تنها  كه  چرا  نمايند.  فراهم  را  روستايی  اجتماعات 
است كه رهیافت حكمروايی خوب روستايی می تواند قابلیت اجرايی 

پیدا كند.
در جامعه روستايي كنش گران متعدد و گروه ها با منافع مختلف وجود 
دارند، وظیفه حكمروايي خوب روستايي، میانجي گري بین ديدگاه ها و 
منافع مختلف موجود در سطح جامعه روستايي به منظور دستیابي به 
توافقات گسترده درباره آنچه كه بهترين منافع را براي احاد روستايیان 
به ارمغان مي آورد، مي باشد. بنابراين دستیابي به »توافق جمعي« به 
جريان  در  روستايي،  حكمروايي  تحقق  اصول  از  ديگر  يكي  عنوان 
مردم  و  ذي ربط  مسؤولین  حضور  با  كه  گردهمايي هايي  و  جلسات 
مردم   از  نظرخواهي  و  پیشنهادات  ارايه  همچنین  و  مي شود  برگذار 
امر  اين  به  دستیابي  است.  محلي ضروري  مديريت  نهادهاي  توسط 
مستلزم وجود ارتباط و تالش مشترک میان بخش هاي مختلف دولتي، 
نهاد هاي  و  غیردولتي  سازمان هاي  بويژه  روستايیان،  و  خصوصي 

اجتماعي موجود در روستا مي باشد.
محیط های  در  توسعه ای  و  عمرانی  فعالیت های  تمامي  واقع  در 
امكان  باشند كه مردم ذی ربط  اثربخش تر  زمانی می توانند  روستايی 
مشاركت و اظهارنظر در جهت دادن به اقدامات و مداخله در تعیین 
اولويت ها را داشته باشند و بتواند به هدف مورد نظر كه همان توسعه و 
بهبود فضاي زيستي روستاست، به عنوان مهمترين وظايف و اختیارات 
نهاد هاي مديريتي محلي، دست يابد. تنها در اين صورت است كه 
اقدامات و طرح هاي اجرايي در محیط روستا از »اثربخش و كارآيي« 
الزم، به عنوان يكي از اصول حكمروايي خوب، برخوردار خواهند شد. 

در نهايت مي توان گفت، مشاركت مردمي، پاسخگويي، مسؤولیت پذيري، 
برابري،  و  عدالت  اثر بخشي،  و  كارآيي  شفافیت،  قانون محوري، 
اجماع گرايي و مشروعیت به عنوان اصول حكمروايي خوب روستايي، 
با  و  همديگر  كنار  در  تنها  كه  هستند  زنجیري  حلقه هاي  همچون 
هم تضمین كننده كارآمدي سیستم مديريت روستايي است. بنابراين 
داشت،  را  روستايي  خوب  حكمروايي  استقرار  ادعاي  مي توان  زماني 
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كه مديريت روستايي، تمامي اين اصول را در سیستم مديريتي خود، 
اعمال كند و تنها در اين صورت، حكمروايي خوب روستايي قابلیت 

تحقق خواهد يافت.
نتیجه گیری

تحقق  راستای  در  اهرمی  عنوان  به  روستايی  خوب  حكمروايی   
توسعه پايدار روستايی تنها زمانی قابلیت تحقق پیدا خواهد كرد كه 
از دل مردم و برای مردم شكل گرفته باشد. اين نهادها تنها زمانی 
كه  يابند  روستايی دست  اجتماعات  باور  و  اعتماد  به جلب  می توانند 
عدالت فضايی و مردم ساالری را سرمشق تمامی فعالیت های عمرانی 
همكاری  و  مردم  مشاركت  به  دعوت  دهند.  قرار  خود  توسعه ای  و 
محیط های  در  كه  عمرانی  پروژه های  و  طرح ها  در  آنها  همیاری  و 
مردم  دادن  دخالت  برای  مناسب  سازوكاری  می شود  اجرا  روستايی 
نظاره گر  تنها  كه  زمانی  تا  مردم  كه  چرا  است  خويش  سرنوشت  در 
صحنه باشند، هیچ گونه آمادگی برای نگهداری و پايداری تاسیسات و 
همچنین مشاركت در تعیین اولويت ها و تأمین اعتبار و اقدامات انجام 
نقش  محلی  مديريت  بنابراين  داشت.   نخواهند  نشان  خود  از  شده، 
و  دارند  پايدار  توسعه  و  روستايی  خوب  حكمروايی  تحقق  در  بارزی 
مي بايست تمامي اصول حكمروايي روستايي را كه همچون حلقه هاي 
قرار دهند. چرا كه  به هم متصل هستند، در دستور كار خود  زنجیر 
تنها در صورتی حكمروايی خوب روستايی تحقق می يابد كه  با نظام 
محلی  و  منطقه ای  پايدار  توسعه  الزامات  از  كه  خوب  مردمی  اداره 
است، همراه باشد و مردم روستايی بتوانند از يك روستايی انفعالی به 
يك روستايی فعال و مسؤولیت پذير تبديل شوند و نهادهای مديريت 
روستايی، روستا و مردمانش را به سمت تعالی و پیشرفت و در نهايت 
توسعه پايدار سوق دهند و در نهايت آزادی و كرامت انسانی، عدالت 
اجتماعی و پايداری زيست محیطی، توسعه نهادهای محلی برای امنیت 
اجتماعی، اتكا بر سرمايه های اجتماعی، توانمندسازی روستايیان و ... 

تحقق پیدا خواهد كرد.
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جوامع  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  جوانب  همه  در  توسعه 
نیز  آن  پايداري  به  آن كه  مگر  شد  نخواهد  محقق  روستايي  و  شهري 
انديشیده شود. نظر به اقداماتي كه طي دهه هاي اخیر، در راستاي ارايه 
خدمات به روستانشینان صورت گرفته، حاكي از آن است كه جامعه روستايی 
نیز همچون جامعه شهري در نظر قانون گذاران و ايده پردازان توسعه قرار 
قوانین مشهود است.  اساسي و ساير  قانون  اين مهم در اصول  و  داشته 
همان گونه كه دراصل صد قانون اساسی و ماده 1 قانون تشكیالت، وظايف 
)مصوب 1375  انتخاب شهرداران  و  اسالمی كشور  انتخاب شوراهای  و 
برنامه های  پیشبرد سريع  برای  بعدی آن( مالحظه مي شود  و اصالحات 
امور  ساير  و  آموزشی  فرهنگی،  بهداشتی،  عمرانی،  اقتصادی،  اجتماعی، 
رفاهی، اداره امور روستا به اهالی روستا واگذار شده و نظارت بر اين مهم را 
نیز بر عهده شورای اسالمی روستا نهاده است. برنامه هايی كه در مفاد اصل 
و ماده موصوف به آن اشاره شده برنامه هايی است كه در صورت تحقق،از 
يك سو توسعه روستا محقق می شود و از سويی ديگر با واگذاری اداره امور 
روستا به شوراي منتخب مردم، اولین گام جهت تحقق تمركززدايی برداشته 
می شود. توسعه همه جانبه در روستا مستلزم برنامه ريزي دقیق و متناسب با 

مقتضیات و واقعیت های محلي جامعه روستايي است. 

تدوين قوانین جهت برنامه ريزی پنج ساله در كشور يكی ديگر از مهم ترين 
مستنداتی است كه به توسعه پايدار در ايران پرداخته است. آخرين برنامه 
پنج ساله توسعه كشور، برنامه پنجم می باشد كه پس از تحلیل ضعف ها و 
نواقص برنامه های قبلی در زمینه توسعه روستايی با نگرشی دقیق تر به 
فرآيند توسعه در روستاها پرداخته است. بر اساس اين قانون با برنامه ريزي 
صحیح جهت اصالح زيرساخت ها در روستا و مديريت يكپارچه می توان 
وضعیت روستاها را بهبود بخشید و تا حدی به توسعه در مناطق روستايی 
دست يافت.اين مهم صرفاً در يك ماده )ماده 194( اين قانون ديده شده 
است. لحاظ نقاط محروم و كم برخوردار كشور و تالش در جهت توسعه و 
پیشرفت اين مناطق از نكات مهمی است كه در اين ماده مشهود است. اين 
ماده شامل 17 بند است كه با اجراي آن ها، نابرابري هاي موجود بین جامعه 

روستايي، عشايري و شهري كاهش مي يابد.
بر اساس ماده 194 قانون برنامه پنج ساله توسعه كشور دولت مكلف شده 
تا به  منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاري، برنامه ريزي، 
راهبري، نظارت و هماهنگي بین دستگاه هاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و 
كیفیت زندگي روستائیان و كشاورزان حمايت هاي الزم را در حوزه روستايي 

جایگاه قانوني دهیاران به عنوان مدیران ارشد روستا 
 نیره میرزائی
کارشناس ارشد حقوق 
دفتر برنامه ريزی و مديريت توسعه روستايی

آشنایی با قوانین



ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی شماره 6247

آن ها شده  انجام  به  دولت مكلف  آورد. حمايت هايي كه  به  عمل  كشور 
به شرح ذيل مي باشد:

و  نوين  خدمات  ارايه  عشاير،  و  روستايی  توسعه  شاخص های  ارتقای 
شرايط  به  توجه  با  روستايی  خدمات  اولويت بندي  جهت  برنامه ها  تهیه 
ديده  ماده  اين  در  كه  است  مهمي  بندهاي  از  يكي  محلی  و  منطقه ای 
روستايي، صنايع دستي،  است. گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع  شده 
خدمات گردشگري، ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با لحاظ اولويت مراكز 
دهستان  هاي داراي قابلیت توسعه، تعیین الگوي مديريت در آبادي هاي فاقد 
شوراي اسالمي، تدوين سیاست هاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس 
از شهر به روستا، بهسازی ساختار كالبدي روستاها، آموزش فني و حرفه اي 
مستمر روستايیان، ساماندهي و استقرار فعالیت هاي كارآفريني و ساماندهي 
روستاها در قالب مجموعه هاي روستايي از جمله حمايت هايي است كه در 
الزام دولت جهت  اين ماده به صراحت برعهده دولت گذاشته شده است. 
حمايت ازاحداث، ترمیم و نگهداري و ايمن سازي شبكه راه هاي روستايي، 
پیش بیني مكان هاي ورزشي براي جامعه روستايي، اعمال حمايت های مالی 
با اعطای تسهیالت جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي اقدام قانوني 
احداث  و  راهبري  هدايت،  به منظور  كشاورزي  شهرک هاي  ايجاد  جهت 
و توسعه زير ساخت هاي مجتمع هاي كشاورزي، دامي و شیالتي از ديگر 

بندهاي مندرج در اين ماده است.
از ديگر بندهاي حمايتي اين ماده مي توان به سرمايه گذاري مشترک با 
بخش هاي غیر دولتي در زمینه توسعة كشاورزي با فناوري نوين، اقتصادي 
و بهره ور و طرحهاي زيربنايي و نوپديد در بخش هاي كشاورزي و منابع آب 
و توسعة مناطق روستايي و جوان سازي بافت جمعیتي مناطق روستايي و 
عشايري با رعايت ضوابط مقرر در اين بند، توسعه و هدفمند سازي پژوهش، 
آموزش تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الكترونیك فرش اشاره 
نمود. از مهمترين حمايت هاي تصريح شده در اين قانون از جامعه روستايي، 
كه تالش شده تا اين تاريخ اجرايي گردد، بندهاي )س( و )ف( ذيل اين 
ماده است؛ در بند )س( اين ماده دولت موظف شده بیمه روستايي را تعمیم 
و صد در صدروستايیان را از طريق تقويت صندوق بیمه اجتماعي روستايیان 

و عشاير تحت پوشش بیمه قرار دهد.
بند )ف( اين ماده نیز با تاكید بر تهیه طرح هاي هادي روستايي و تعیین 
محدوده روستاها در سراسر كشور، عنوان مي  دارد پس از پیشنهاد كارشناسان 
فني، زير نظر بنیاد مسكن و تأيید بخشداري هر بخش و با اطالع دهیاران و 
رؤساي شوراي اسالمي روستاها و تصويب آن در كمیته  اي متشكل از رئیس 
انقالب اسالمي استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان،  بنیاد مسكن 
بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئیس بنیاد 
مسكن انقالب اسالمي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، 
نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئیس شوراي اسالمي روستا به 
عنوان ناظر، دولت مكلف است از تهیه طرح هادي كلیه روستاهاي فاقد 

طرح، و اقدامات الزم جهت تعیین محدوده روستاها حمايت نمايد.
نكته بسیار مهمي كه در انتهاي ماده موصوف به آن اشاره شده، تقرير 
عنوان »تعیین مدير ارشد روستا«ست. آوردن اين لفظ در مفاد ماده اي كه 
اجراي آن منجر به توسعه روستاهاي كشور مي شود؛ گام مثبت و موثري 
ماده  تصويب  دنبال  پرداخته است.به  دهیاران  جايگاه  ارتقاي  به  كه  است 
194 در قانون برنامه پنجم توسعه، آيین نامه اجرايی اين ماده به اجرای 
طرح ها و برنامه های توسعه محور در روستاها با همكاری مديران استان، 
تاكید كرده است. با نگاهي اجمالي بر مفاد آيین نامه اجرايي اين ماده كه در 

تاريخ 92/02/15 با 23 ماده به تصويب هیات محترم وزيران رسیده است؛ 
در  تكالیفی  و  وظايف  تشريح  ضمن  آيین نامه،  اين  دريافت  مي توان 
بخش های مختلف اجتماعي، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی برای تعدادی 
از دستگاه های اجرايی متولي درروستا و تعیین تكلیف براي وزارتخانه هاي 
جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بنیاد مسكن انقالب 
اسالمي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، صدا و سیماي جمهوري اسالمي 
ايران، وزارت ارتباطات وفن آوري اطالعات، شوراهاي برنامه ريزي استان ها 
و وزارت كشور جهت ارايه خدمات نوين به روستايیان، به دهیاران وظايفي 
را محول و آنان را به عنوان مديران ارشد روستا تعیین نموده است. به واقع 
دهیاران را مي توان به عنوان مديران ارشد روستا قلمداد نمود و هماهنگي 
بین دستگاه هاي اجرايي متولي در روستا را به ايشان سپرد، واقعیت آن 
آيین نامه  اين  تكالیف محوله در  بر حسب  اجرايي  است كه دستگاه هاي 
مي توانند وظايف محوله در روستا را با هماهنگي دهیار با سهولت بیشتري 

ايفا نمايند.
انجام  بر  نظارت  و  پیگیری  جهت  آيین نامه،دهیاران  اين   2 ماده  وفق 
ارشد  مديران  عنوان  به  روستا،  در محدوده  و عمران  توسعه  فعالیت های 
در  مقرر  وظايف  بر  عالوه  دهیاران  اساس  اين  بر  شده اند؛  تعیین  روستا 
انتخاب شوراهاي اسالمي كشور و  ماده 69 قانون تشكیالت، وظايف و 
انتخاب شهرداران )مصوب خردادماه 1375 و اصالحات بعدي آن( و ماده 
10 اساسنامه، تشكیالت و سازمان دهیاري ها )مصوب بهمن ماه 1380( 

،وظايف دهگانه جديدي برايشان تعريف شده كه به شرح ذيل مي باشد:
1- تسهیل در اجرای سیاست ها و برنامه های دولت در روستا.

نهادهای  و  دولت  خدمات رسانی  فعالیت های  هماهنگی  و  پیگیری   -2
عمومی غیردولتی در سطح روستا و در صورت ضرورت ارايه گزارش به 

مراجع ذی ربط.
چارچوب  در  روستا  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  وضعیت  3-گزارش 

دستورالعمل ابالغی وزارت كشور.
4- جلب مشاركت مردم در پیشبرد امور، رفع مشكالت و تحقق برنامه های 

توسعه روستا.
اقتصاد  توسعه  و  سرمايه گذاری  قابلیت های  و  ظرفیت ها  شناسايی  5ـ- 

محلی روستا جهت انعكاس به دستگاه های اجرايی ذی ربط.
موافقت  صورت  در  عمومی،  اماكن  از  نگهداری  و  بهره برداری   -6

دستگاه های اجرايی ذی ربط.
7- ترويج الگوی معماری اسالمی- ايرانی در روستاها در چارچوب ماده 

169 قانون .
8- مديريت بحران در حوادث غیرمترقبه در محدوده روستا با رعايت قانون 

تشكیل سازمان مديريت بحران كشور و آيین نامه های مربوط.
9- تهیه گزارش ساالنه عملكرد ماده 194 قانون برای ارايه به بخشدار.

توسط  اعتباری  مالی-  تسهیالت  بازپرداخت  و  دريافت  تسهیل   -10
روستايیان.

ارايه گزارش عملكرد ساالنه دهیاري،توسط دهیار در خصوص اقدامات 
از مهمترين  پیرامون اجراي ماده 194 به بخشداري،يكي  صورت گرفته 
وظايفي است كه جهت شفاف سازي اقدامات،در اين ماده مالحظه مي شود. 
بندهاي 17 و 40 ذيل ماده 10 اساسنامه،تشكیالت و سازمان دهیاري ها 
نیزدهیار را موظف نموده،ضمن ارسال رونوشتي از گزارشات فعالیت هاي 
يا عدم پیشرفت فیزيكي طرح ها  ماهانه به بخشداري، گزارش پیشرفت 
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اين  در  دهیاران  به  محوله  وظايف  نمايد.ايفاي  ارسال  بخشدار  براي  را 
آيین نامه و ساير ضوابط مربوط، مستلزم همكاري همه جانبه بخشداران و 
ساير دستگاه هاي متولي امور روستايي با دهیاري است؛ بر همین اساس 
اقدامات  و  بررسي  را  گزارشات  دهیاري،  با  تعامل  ضمن  بخشداران  نیز 
الزم جهت رفع نواقص و ضعف در عملكرد دهیاري را معمول مي نمايند 
وهمان گونه كه در ماده 3 اين آيین نامه تصريح شده، مسئولیت هدايت، 
هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاه ها در محدوده مجموعه روستايي بر 
عهده بخشداران است كه به عنوان مديران مجموعه  هاي روستايي معرفي 

شده اند.
مركز توسعه روستايي نیز موظف شده است ضمن نظارت مستمر بر اجراي 
اين آيین نامه، ساالنه گزارشي را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 

وقت و هیات وزيران ارايه نمايد.  
در پايان امید است با نگاهي مبتني بر برنامه ريزي دقیق، بهره گیری از 
ضوابط و مقررات مندرج در ماده 194 برنامه  پنجم توسعه كشور و آيین نامه 
دستگاه هاي  پیش  از  بیش  تعامل  و  دهیاران  وظايف  ايفاي  آن،  اجرايي 
اجرايي متولي در روستاها شاهد تسريع در روند عمران و آبادانی روستاهای 

كشور باشیم. 
منبع: 

اكبري، صادق؛ عبداللهي، مجید، )پايیز 1392(. مجموعه قوانین و مقررات 
ده و دهیاري، تهران: نشر قلمستان هنر.

قانون  در  دهیاری ها  و  روستایی  امور  با  مرتبط  تبصره های  
بودجه سال 1395 کل کشور       

و  شهرداری ها  سازمان  روستايی  توسعة  مديريت  و  برنامه ريزی  دفتر 
دهیاری های كشور در راستای تصويب و ابالغ قانون بودجه سال 1395 
كل كشور، تبصره های مرتبط با امور روستايی و دهیاری ها را احصا نمود 

كه به شرح زير است:
بند)ه ( تبصره 1: وزارت نفت موظف است از طريق شركتهای دولتی تابعه 
و  بیست  مبلغ  تا سقف  رايگان  قیر  تن  میلیون  دو  ريالی  معادل  ذی ربط 
چهار هزار میلیارد )24.000.000.000.000( ريال به نسبت شصت و دو 
درصد )62%( در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روكش آسفالت و 
آسفالت راه های روستايی و بیست درصد )20%( در اختیار بنیاد مسكن 
انقالب اسالمی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های 
كشور  وزارت  اختیار  در   )%15( درصد  پانزده  و  دهیاری ها  با  مشاركتی 
)سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور( جهت آسفالت معابر شهرهای 
با جمعیت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد )3%( جهت نوسازی مدارس در 
اختیار وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس( 
قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری كل كشور اعمال و 
با آن تسويه كنند. وزارت نفت تا پايان سال مالی 1395 نسبت به تحويل 

كامل قیر اقدام می كند.
بند)و( تبصره 1: وزارت نفت از طريق شركت دولتی تابعه ذی ربط مجاز 
است به منظور اجرای خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه 
هزار میلیارد )3.000.000.000.000(ريال برای استان سیستان و بلوچستان 
و تا مبلغ دو هزار میلیارد )2.000.000.000.000(ريال برای شرق هرمزگان 
از محل ماده)12( قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقای نظام مالی 

كشور مصوب 1394/2/1 به پروژه های مربوط اختصاص دهد.
 )500.000.000( میلیون  پانصد  مبلغ  سال 1395  در   :  4 تبصره  بند)د( 
دالر از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانك كشاورزی قرار می گیرد تا 

صرفاً برای طرح های آبیاری تحت فشار به بخش های خصوصی و تعاونی 
پرداخت شود. اين اعتبار طی هشت سال از محل عوايد اجرای طرح به 
بازپرداخت می گردد. تضمین اعتبار مذكور بر عهدة  صندوق توسعه ملی 

دولت می باشد.
بند)ج( تبصره 6 : وزارت نیرو از طريق شركت های آبفای شهری سراسر 
هر  ازای  به  آب بهای  شهری،  نرخ  دريافت  بر  است عالوه  كشور مكلف 
مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه )150(  ريال از مشتركان 
آب دريافت و به خزانه داری كل كشور واريز كند. صددرصد)100%( وجوه 
دريافتی تا سقف هفتصد میلیارد )700.000.000.000( ريال از محل حساب 
مذكور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستايی و عشايری اختصاص می يابد. 
اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بین استان های كشور 
در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسی آب و فاضالب كشور توزيع 
برنامه ريزی  بین سازمان مديريت و  مبادله موافقتنامه  از  تا پس  می شود 
استان ها و شركتهای آب و فاضالب روستايی استان ها هزينه شود. وجوه 

فوق مشمول مالیات نمی شود.
به  وزارت كشور  )سازمان شهرداری ها و دهیاری ها(   : تبصره 6  )و(  بند 
تبصره  وجوه  از   )%20( بیست  درصد  در سال 1395  می شود  داده  اجازه 
میلیارد  هزار  هفت   معادل   ارزش افزوده  بر  مالیات  قانون    )39( ماده   )2(
)7.000.000.000.000( ريال كه در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد را 
برای كمك و تأمین ماشین آالت خدماتی و عمرانی شهر های زير يكصد 
هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد  درصد)70%( و سی درصد 

)30%( هزينه كند.
بند)ه ( تبصره 13 : مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد)13.500.000.000.000( 
محصوالت  بیمه  صندوق  تقويت  و  دولت  سهم  پرداخت  جهت  ريال 
از مقررات مالی  از محل منابع ماده)10( قانون تنظیم بخشی  كشاورزی 
دولت و ماده )12( قانون تشكیل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص 

می يابد.
و  غیردولتی  دولتی،  از  اعم  كشور  بانك های  كلیه   :  13 تبصره  بند)و ( 
مؤسسات مالی و صندوق های حمايتی كه به بخش كشاورزی تسهیالت 
پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی 
غیردولتی كه دچار خسارت خشكسالی يا سرمازدگی يا آفات و بیماری های 
همه گیر و يا حوادث غیرمترقبه و يا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را 
با تأيید كارگروهی متشكل از نمايندگان جهادكشاورزی شهرستان، بانك 
فرمانداری  و  شهرستان  كشاورزی  بیمه  صندوق  شهرستان،  در  مربوطه 
شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده )12( 
اعتبارات پیش بینی نشده  قانون تشكیل سازمان مديريت بحران كشور و 

قانون بودجه به مدت سه سال امهال كنند.
قانون مديريت  ماده)5(  اجرايی مشمول  كلیه دستگاههای   : تبصره 17 
به منظور  را  اعتبارات خود  از  تا دودرصد)%2(  خدمات كشوری مجازند 
با  مقابله  و  مقاومتی  اقتصاد  بنیان های  ويژه در بخش  به  فرهنگ سازی، 

آسیبهای اجتماعی- فرهنگی ازطريق سازمان صدا و سیما هزينه كنند.
تبصره 27 : شورای برنامه ريزی و توسعة استان و كمیته های برنامه ريزی 
اعتبارات  سرجمع  از   )%8( درصد  هشت  حداقل  موظفند  شهرستان ها 
عمرانی استانی اين قانون را در اختیار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان 
قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستاهای 

شهرستان مربوط شود.
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ش آماری

گزار

روستا و روستا  نشینی در ايران از جايگاه و اهمیت بسیار باال برخوردار 
است. عدم توجه به فضاهای روستايی، بی توجهی به توان و امكانات 
از مشكالت  پرتوان روستا  انسانی  نیروی  و  نواحی روستايی  تولیدی 
تحلیل  و  شناخت  است.  روستايی  توسعه  به  دستیابی  در  اساسی 
تحلیل  و  بررسی  و  كشور  روستايی  توسعه  برنامه ريزی  ويژگی های 
برای  را  راه  برنامه ريزی، می تواند  منظر  از  توسعه  تنگناهای  و  موانع 
نواحی  مسايل  و  مشكالت  سازد.  هموار  روستاها  يكپارچه  توسعه 
روستايی كشور بسیار است و هر ناحیه روستايی مسايل و مشكالت 
در مجموع  روستايی كشور  نواحی  اين،  با وجود  دارد.  را  خاص خود 
اينكه  بر  آن ها، عالوه  به  توجه  كه  مواجه اند  و مشكالتی  مسايل  با 
ضرورت برنامه ريزی توسعه روستايی را ايجاب می كند بلكه بايد توجه 
خاصی به برنامه ريزی منطقه ای و محلی و برنامه ريزی نامتمركز نمود 

تا اولويت های موجود در هر منطقه بطور دقیق مشخص گردد.
از منظر سامان دهی روستايی، برنامه ريزی برای روستاهاي ايران با دو 
چالش عمده روبروست. يكی پراكندگی نامناسب روستايی در سراسر 
كشور است كه تعداد روستاها در جنوب و جنوب شرقی ايران، اندک 
ولی در نقاط شمالی تعداد روستاها زياد است و ديگری توزيع نامناسب 
جمعیت در نقاط روستايی است. تعداد جمعیت در بعضی از روستاها، 
4000 نفر و در بعضی نقاط زير 40 نفر است. توزيع نامناسب جمعیت، 
برنامه ريزی براي روستاهاي داراي دهیاري را دچار مشكل كرده است 
ارايه خدمات  و مي بايست در قالب يك طرح ساماندهی، مديريت و 
برنامه  بنابراين پیش نیاز تدوين  را در سطح كشور سازماندهی كنیم. 
توسعه روستايی، داشتن يك طرح ساماندهی روستايی برای مناطق 
مختلف است تا مشخص شود كه آيا روستا برای ارايه خدمات آستانه 

جمعیتی دارد؟ و آيا ارايه خدمات از نظر اقتصادی توجیه پذير است؟

پايان خرداد ماه 1395، در كل كشور  تا  آمار جمع آوري شده  طبق 
31192 دهیاري فعال، مشغول فعالیت بوده كه جمعیت روستايي تحت 
پوشش اين تعداد، رقمي حدود 18 میلیون نفر  است. بر اساس نسبت 
دهیاري  تعداد  همچنین  و  ساكن  و  پوشش  تحت  روستايي  جمعیت 
برابر  داراي دهیاري در كشور،  میانگین جمعیت يك روستاي  فعال، 
ساكن  روستايي  جمعیت  آن  اساس  بر  كه  آمده  بدست  نفر   588 با 
در هر روستاي داراي دهیاري كشور، به تفكیك هر استان مطابق با 
نمودار )شماره 1( مي باشد. لذا همانطور كه مالحظه مي شود، استان 
استان  و   989 جمعیت  با  گلستان  استان   ،1406 جمعیت  با  تهران 
همدان با جمعیت 884 نفر، به ترتیب باالترين تعداد جمعیت ساكن 
در روستاهاي داراي دهیاري را دارند و در مقابل، استان های كرمانشاه 
با جمعیت 307، خراسان جنوبي با جمعیت322 و كردستان با جمعیت 
392 نفر، كمترين میزان جمعیت روستايي ساكن در روستاهاي داراي 
دارا هستند. همانطور كه  آمده  بدست  میانگین  به  نسبت  را  دهیاري 
اشاره شد، علت اين امر، پراكندگي نامناسب روستايي در كشور و توزيع 

نامناسب جمعیت در نقاط روستايي است.
 2608 تعداد  كشور،  در  فعال  دهیاري   31192 مجموع  از  همچنین 
دهیاري، داراي جمعیت باالي1500 نفر مي باشد )نمودار شماره 2( كه 
جمعًا داراي جمعیتی بالغ بر 7 میلیون نفر مي باشند و میزان پراكندگي 
خراسان  استان های  در  ترتیب  به  كشور،  استان هاي  سطح  در  آن 
رضوي، برابر با 257 روستا، فارس با 199 روستا و مازندران برابر با 
180 روستاي داراي دهیاري باالي 1500 نفر بوده  واستان هاي قم با 
6 روستا، استان سمنان با 17 روستا و استان يزد با 18 روستا، كمترين 

تعداد روستاي باالي 1500 نفر را در سطح كشور دارا می باشند. 

گستردگی و پوشش خدماتی نهاد دهیاری
 زهرا ديم کار
کارشناس دفتر برنامه ريزي و مديريت  توسعه روستايي
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كه  )2نمودار شماره ( باشد مي نفر 1500بااليداراي جمعيت  ،دهياري 2608 تعداد ،در كشور دهياري فعال 31192 مجموعهمچنين از 
، خراسان رضوي هاي استاندر به ترتيب  ،هاي كشور ميزان پراكندگي آن در سطح استان ود نباش مي ميليون نفر 7 بربالغ  يداراي جمعيتجمعاً 
 6قم با هاي  واستان نفر بوده  1500اراي دهياري باالي د روستاي 180با  برابر مازندرانو  روستا 199با  فارس، روستا 257با  برابر

 . باشند دارا مينفر را در سطح كشور  1500كمترين تعداد روستاي باالي  ،روستا 18با  يزدو استان  روستا 17با  سمنان استان، روستا
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 ميانگين جمعيت ساكن در روستاهاي داراي دهياري به تفكيك استان. 1نمودار شماره 

 جمعيت هر دهياري فعال در استان
 ميانگين هر دهياري در سطح ملي
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 تعداد دهياري هاي تمام وقت به تفكيك استان.  2نمودار شماره 

مأخذ: معاونت امور دهیاری ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 1395

مأخذ: معاونت امور دهیاری ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 1395
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مقدمهمـعــرفی روســتــا

آسیابسر، يكي از روستاهاي زيبا، تاريخي و گردشگري در استان مازندران 
است كه در 4 كیلومتري غرب شهرستان بهشهر و 17 كیلومتري شرق 
شهرستان نكا واقع شده است و از طـــرف شمال به جـــاده سراسري 
بهشهر و نكا و از جنوب به سلسله جبال البـــرز منتهي مي باشد. از 
طـــرف شرق نیز وصل به روستاي كوهستان و از ســوي غرب وصل 
به روستاي گرجي محله مي باشد و از لحاظ تقسیمات كشوري يكي 
از بخش مركزي شهرستان بهشهر  از روستاهاي دهستان كوهستان 

محسوب مي شود. 
روستا در سال 1350متشكل از 195 خانوار به تعداد 1082 نفر بوده 
به   1365 سال  مسكن  و  نفوس  سرشماري  استناد  به  تعداد  اين  كه 
360 خانوار و 1750 نفر رسید. ولي در سر شماري سال 1390 جمعیت 

روستاي آسیابسر، 499 خانوار و 1537نفر برآورد شده است.
در ورودي روستا تابلوي خوش آمدگويي شكیل و جالبي نصب شده كه 
نشان از ذوق و سلیقه مسئولین روستا دارد. اقدامات صورت گرفته براي 
آباداني و زيباسازي داخل روستا به ويژه نصب نمادي از يك آسیاب آبي 
و قديمي در میدان اصلي روستا و فضاسازي اطراف آن نشان از سعي و 
تالش وافر اعضاي شوراي اسالمي و دهیار روستا دارد تا روستاي آباء و 

اجدادي خود را كه از قدمت بسیاري برخوردار بوده و داراي آثار تاريخي 
بیشتر  آباداني  است  توجهي  قابل  و گردشگري  جاذبه هاي طبیعي  و 

بخشیده و زيبايي آن را دوچندان نمايند. 
ویژگي هاي طبیعي روستا

شكل ناهمواري هاي روستا به گونه اي است كـه به روشني مي توان 
آن را به دو قسمت جلگه اي و كوهستاني تقسیم كرد. رشته كوه البرز 
به صورت ديواري به طول تقريبي 700 متر ناحیه  جنوبي روستا را از 
ناحیه  شمالي آن كه به صورت جلگه اي مي باشد تقسیم مي كند بدين 
علت تقريبا در سراسر روستا ) ازجنوب به سمت شمال ( شیب زمین 

كاهش مي يابد. 
منازل مسكوني روستائیان در فاصله 1600 متري از جاده بهشهر- نكا 
واقع شده است كه با توجه به شیب بافت روستا در قسمت غربي آن، 
موجب قرارگیري منازل در ارتفاعات شده و منظره زيبايي را به وجود 

آورده است. 
كوه هاي روستا متعلق به رشته كوه البرز است كه از دل اين كوه ها 
چندين چشمه مي جوشد كه كوسان رود را پديد آورده و اين رود موجب 
در  همچنین  است.  گرديده  كوهستان  و  آسیابسر  روستاي  دو  جدايي 
قبیل  از  پیدايش و گسترش قسمت شمالي )جلگه اي( روستا عواملي 

آسیابسر
روستایي تاریخي و زیبا با جاذبه هاي توسعه گردشگري

 حسن قديانی
 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ريزی روستايی
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میزان آب، وسعت حوضه و شیب بستر كوسان رود، مقاومت سنگ ها و 
در نهايت عمق درياي خزر موثر بوده است.

در گذشته جنگل روستا، وسیع تر از امروز بوده ولي متأسفانه استفاده 
بي رويه و قطع درختان توسط مردم جهت احداث بنا و سوخت ، در زماني 
كه منابع سوختي مانند نفت و...، به آساني در دسترس نبوده و مانند 
امروز گازرساني به روستا انجام نشده بود، از وسعت جنگل هاي اطراف 
روستا بسیار كاسته است. قطع درختان توسط شركت هاي چوب بري و 
بعضاً تصرف حواشي شمالي جنگل توسط برخي از اهالي و ايجاد باغ ها 
و كشت انواع محصوالت نیز از جمله عواملي است كه موجب كاهش 
وسعت جنگل اطراف روستا شده است. ولي علیرغم از بین رفتن بخش 
عمده اي از جنگل هاي روستا، هنوز هم سرسبزي چشم اندازهاي روستا، 
چشم ها را نوازش مي دهد و دل ها را جال مي بخشد. نوع درختان موجود 
در جنگل هاي روستا بیشتر از نوع آزاد، ازگیل، افرا، انجیلي، اوجا، مازو، 

تمشك، راش و توسكا مي باشد.
آب موهبتي الهي است كه طراوت و شادابي را به مخلوقات خداوند 

هاي  نام  به  چشمه  سه  از  متشكل  روستا  رودخانه  مي دارد.  ارزاني 
سرچشمه، میان چشمه و شمشیربر مي باشد كه در فاصله 3/5 كیلومتري 

جاده اصلي بهشر ـ نكا در قسمت جنوبي روستاي آسیابسر قرار دارد. 
همه ساله در فصل هاي بهار و تابستان و اوايل فصل پايیز، دوست داران 
طبیعت با اقامت يكروزه در حواشي رودخانه روستا كه از چشمه هاي 
يادشده سرچشمه مي گیرد غبار خستگي را با بهره مندي از اين نعمت 
الهي، از چهره خود و خانواده مي زدايند و شادابي را به خود و خانواده 

هديه مي نمايند.
آب و هواي روستا

روستاي آسیابسر آب و هواي معتدل خزري دارد و به سبب نزديكي 
البرز و كمي فاصله بین كوه و دريا،  به درياي خزر، ديوار كوهستاني 
داراي دمايي معتدل و رطوبتي نسبتاً زياد مي باشد به طوري كه میزان 
بارندگي آن همانند ديگر مناطق شهرستان قابل توجه، توزيع فصلي 
باران متناسب و دوره خشكي كوتاه مدت است و به علت رطوبت نسبي 
باال و پوشش ابري مداوم آسمان و كمي ارتفاع، دماي هوا معتدل و 

خانه هاي قدیمي روستا

نماي کلي روستا از باالي کوه

چشمه و رودخانه روستا
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دامنه  گرماي آن محدود است و تابستان هاي گرم و مرطوب )شرجي( و 
زمستان هايي معتدل و مرطوب دارد و يخبندان به ندرت اتفاق مي افتد. 
هرچند كه روستا با بارش برف نیز بیگانه نیست و در برخي از ايام سرد 

زمستان، سپیدي برف جلوه اي زيبا به طبیعت روستا مي بخشد.
وجه تسمیه روستا

همانگونه كه در قسمت هاي قبل بیان شد روستاي آسیابسر در جوار 
رودخانه ای قرار دارد كه اين رودخانه مرز مشترک دو روستاي آسیابسر 
و كوهستان است. قرار گرفتن در كنار اين رودخانه و عوارض طبیعي 
مناسب زمین موجب گرديده كه اين روستا مكان مناسبي براي تاسیس 
آسیاب هاي آبي گردد. لذا اهالي اين منطقه از فرصت استفاده كرده با 
احداث 18آسیاب آبي در مسیر رودخانه، عالوه بر آسیاب نمودن گندم و 
شالي مصرفي خود، به دلیل عــدم وجود چنین آسیاب هايي در منطقه 
گندم و شالي روستاهاي اطراف خود را نیز آسیاب نموده و از اين طريق 
امرار معاش مي نمودند. بنابراين به دلیل عزيمت مدام افراد منطقه براي 
آسیاب محصوالت به اين مكان، با عنايت به لهجه  طبري، پسوند )سر 
( به آخــر اسم )آسیاب( كه در واقع نشان از مكان بوده و در ادبیات 
قديم به ويژه در ادبیات مازندرانــي نیز رايج و مرسوم بوده، قرار گرفته 
و روستا به نام آسیابسر )محل آسیاب كردن( معروف شده است. هم 
اكنون پس از گذشت ده ها سال آثار بجامانده از آسیاب هاي آبي قديمي 
بصورت مخروبه در حواشي رودخانه و نهر آِســـرو )آسیاب رو( به چشم 
مي خورد. در اذهان محلي تعداد اين آسیاب هاي آبي كه قدمت آن ها 
نزديك به چهار قرن است حدود 40 آسیاب بوده كه پس از گذشت 

زمان به 18 آسیاب تقلیل يافته است.
آثار تاریخي روستا

روستاي آسیابسر داراي چند اثر تاريخي با قدمت بسیار است كه از جمله 
آثار مذكور مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1- بقعه  امیر کمال الدین و امیر شمس الدین آسیابسر
بقعه دارای  بنای  بنا در مــركز روستای آسیابســر قــرار دارد.  اين 
نقشه تقريبی مكعبی شكل به  ابعـــاد  6 * 8.75 * 8.5 متــر است 
كه با مصالـــح آجر و گچ و آهـك ساخــــته شـــده كه ورودي آن 
در ضلع جنوبـــی واقــع شده است. گنبد بنا در اثـــر شلیك گلــوله 
توپ تخريب شده كه در مرمت جديـــد، گنبدي پـــخ و نیم دايـــره 
بنـــا نیز شامل  ايجاد كــــرده اند. تزيینات خارجی  بـــر باالی آن 
تزيین آجــری سینه كفتری و نیـــم دايـــره های طاســـی شكــل و 
تــورفتگـی های مستطیل و مربعی شكـــل است. در داخل بنا دو قبر 
وجود دارد كه بـنا بر روايت تــاريخــی مــزار  امیركمـال الدين و امیر 
شمس الدين است. با توجه به معماری بنا بقعـــه امیر كمـــال الدين 
يك برج آرامگاهی با گنبد هشت تــرک متعلق به  قـرن نهم هجری 

قمری بوده است.
2- قلعة شاه نشین طوس نوذر

نوذر  طوس  شاه نشین  قلعه   آسیابسر،  روستاي  تاريخي  آثار  ديگر  از 
اين  ارتفاعات جنوب روستای مذكور واقع شده است.  مي باشد كه در 
قلعه به طوس نوذر، فرمانده لشگر كیخسرو منسوب است كه چون در 
امور سلطنتي كارشكني مي كرد براي فرار از مجازات پادشاه، با جمعي از 
اهالي نوذر به جانب طبرستان و مازندران گريخت و پس از چندي وارد 

اين منطقه شد و در آن پناه گرفت.
 برای رسیدن به قلعه بايد از پنج خندق كه در جهت شمالـی و بخش هايی 
از غرب و شــرق قلعه ساخته شده عبور كرد. اين خندق ها در فاصله های 
متفاوت از يكديگر قـــرار گرفته اند. با توجه به حفاری های غیر مجاز 
به آسانی نمی توان ورودی اين قلعه را مشخص كرد ولــی به احتمال 
داشته  قرار  آن  غربی  شمال  گوشه   در  قلعه  ورودی  يقین،  بـه  قريب 
است. ديواره جنوبـی قلـعه به ارتفاع 2/7 متر باقی مانده كه 4 رديف 
سوراخ هايـــی به اندازه های مختلف بـــرای محافظت از قلعه توسط 
نگهبانان، در آن تعبیه شده است. آب اين قلعه به وسیله  چشمه  موجود 
در ارتفاعات بخش جنوبی تأمین مــی شد، عالوه بـر قلعة شاه نشین، 
دختر قلعه نیز در جنوب روستا و در میــان رشته كوه هاي البــرز و  در 

روستاي آسیابسر در فصل زمستان

بقایاي یكي از آسیاب هاي قدیمي روستا

مقبره  سادات بابلكاني
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حاشیه  شمالی رودخانه  نكا قرار دارد كه آن هم از معماري بسیار زيــبايي 
برخوردار است.

3-آتشكده کیوس بن قباد 
اين بنا در جنوب غربی روستای آسیابسر بر باالی يك كوه كم ارتفاع 
بنای مذكور همان  قرار دارد اگرچه هنوز كامال مشخص نیست كه  
آتشكــده تاريخی باشــد ولی با توجه به بقايای معماری و جزئیات آن 
مـــي توان نام آتشكده را بر آن اطالق كرد. بناي مذكور دارای نقشه 

مـربع و ابعاد  5 / 8 *  5 / 8 متر است.
 بقايای معماری و فرم مربع شكل اين بنـا القـا كننده  يك چهار طاقی 
است. مصالح اصلی بنا را سنگ و ساروج تشكیل می دهد. بخش ظاهری 
ديوارها با سنگهای منظم هندسی چیده شده و داخل ديوارها با الشه 
سنگ و خاک پر شده است، قطر ديوارها 110 سانتی متر است و ارتفاع  
ديوارهای سنگی باقی مانده در چهار ضلع بنا به ابعاد متغیر 1/5، 1/9، 

2/1 و 2/2 متر است.
 در تاريخ آمده بعد از حمله اعراب و مسلمانان به سرزمین ايران، نوه 
كیـوس ) باو (  از يزگرد سوم در ري جدا شد و به اين منطقه عزيمت 
كرد. وي ظاهرا قصـد داشت پس ازجمع آوري سپاه به يزگـرد بپیونـدد 
يــزگرد  زيرا  نرسید  خود  آرزوي  به  ولي  كند  نبرد  مسلمـانان  با   و  
هنگامـي كه به سـرزمین خراســـان رسید در همانجا كشته شد. زماني 
كه جريان قتل يزگرد به گوش باو ) نوه كیـوس ( رسیــد بر طبق رسوم 
و آداب زرتشتیان، در آتشكده  اين منطقه گوشه نشیني اختیار كرده و به 

عبـادت و نیايش مشغـول شـد.

گزارش تصویري از برخي از طرح هاي اجراء شده توسط 
دهیاري روستا

روستاي آسیابسر، پتانسیل بسیار خوبي براي توسعه گردشگري دارد. از 
اين رو اقدامات متعددي از سوي دهیاري و شوراي اسالمي روستا براي 
بهره برداري از اين ظرفیت صورت گرفته كه تعدادي از طرح ها به دلیل 
ضعف در برخي از زيرساخت ها و عدم همكاري بعضي از دستگاه ها و 
نهادهاي مرتبط به صورت نیمه كاره باقي مانده اند كه با توجه به ضرورت 
توسعه گردشگري و نقش آن در اشتغال زايي و رشد اقتصادي روستا، 
همكاري و اهتمام جدي كلیه دستگاه ها و نهادهاي مرتبط را مي طلبد تا 

تكمیل شده و به بهره برداري برسد.
روستاي  در  گرفته  صورت  اقدامات  و  شده  اجراء  طرح هاي  كلیه  در 
آسیابسر، تعامل و همكاري خوب اعضاي شوراي اسالمي و دهیار روستا 
به چشم مي خورد. بدون ترديد، رشد و آباداني در روستاها بدون تعامل 
مطلوب بین مسئولین آن روستا و مشاركت مستمر مردم امكان پذير 

نمي باشد. 
روستاي  دهیاري  قبول  قابل  و  خوب  عملكرد  به  توجه  با  پايان  در 
آسیابسر، گزارشي تصويري از برخي طرح هاي اجراء شده توسط دهیاري 
كه در سطح روستا به اجراء درآمده و در بهبود سیما و منظر روستا مؤثر 
بوده ارايه مي شود. الزم به ذكر است دهیار روستا در حال حاضر آقاي 
علوم  لیسانس  تحصیالت  و  سال سن  با 32  گرجي  خالقي  حبیب اله 
اجتماعي است كه از مهرماه سال1390 در دهیاري روستاي آسیابسر 
بسیار  همكاري  نیز  مطلب  اين  تهیه  در  كه  مي باشد  خدمت  مشغول 

مطلوبي داشتند كه صمیمانه از ايشان تشكر و قدراني مي شود. 

نمایي از دیوار قلعه طوس نوذر

آتشكده کیوس بن قباد 

نمادي از یک آسیاب آبي در میدان اصلي روستا

ایستگاه حمل و نقل عمومي در روستا
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پارک بازي کودکان

ساختمان دهیاري و شوراي اسالمي روستا

میدان ساعت

 غسالخانه روستا

ایجاد حفاظ براي رودخانه روستاپارک محله

 ایجاد مبلمان و زیباسازي روستا
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مقدمه:
پس از نظام كدخدايي، به عنوان الگوي سنتي مديريت روستايي 
و  داشت  وجود  روستاها  سطح  در  شمسي   30 دهه  اواخر  تا  كه 
دهباني كه در دهه 50 مطرح شد، سومین الگوي مديريت روستايي 
ايران دهیاري است كه در اواخر دهه 70 تأسیس شد. بر اساس 
روستاهاي  در  خودكفا  دهیاري هاي  تاسیس  قانون  واحده  ماده 
شد،  داده  اجازه  كشور  وزارت  به   )1377/04/14 )مصوب  كشور، 
تا به منظور اداره امور روستاها، سازماني به نام دهیاري، با توجه 
با  خودكفا،  صورت  به  و  اهالي  درخواست  به  محل،  موقعیت  به 
شخصیت حقوقي مستقل در روستاها تأسیس نمايد. واقعیت اين 
براي  نهادي  هیچ  موصوف،  قانون  اجراي  از  پیش  تا  كه  است 
انجام وظايف مديريت امور عمومي در روستاها كه مبنايي قانوني 
اين گونه  قانون،  اين  تصويب  از  پس  نداشت.  وجود  باشد،  داشته 
سازمان ها، نهادهاي عمومي غیردولتي محسوب شدند. دهیاري ها 
از طريق شوراهاي  روستايیان،  نظارت  با  را  امور محلي  اداره  كه 
عمومي  امور  عرصه  و  حوزه  در  مي دهند،  انجام  روستا  اسالمي 
را  عمومي  امور  دارند.  عهده  بر  وظايفي  نیز  عمومي  خدمات  و 
مي توان فعالیت هايي چون بهبود نظافت محیط، حفظ و نگهداري 
و بهره برداري از زيرساخت ها )آب، برق، گاز و تلفن(، فضاي سبز 
محلي، آتش نشاني، امور بهداشتي، آموزشي، فرهنگي و مانند آن 

دانست. 
در توجیه تأسیس دهیاري ها، يكي از مهمترين مسايل اين بود كه 
بدينسان، حفظ  بودند.  فاقد متولي  اجرا شده در روستا  پروژه هاي 
و نگهداري از بناها، بلوارها و میاديني كه سازمان هايي مانند بنیاد 
مسكن انقالب اسالمي يا جهاد سازندگي در روستاها مي ساختند، 
مشكل عمده اي بود. دهیاري به عنوان سازمان مديريت روستايي، 

نمايد.  برطرف  را  آن   مانند  مشكالتي  و  مشكل  اين  مي توانست 
نهادهايي  عنوان  به  روستايي  اسالمي  شوراهاي  همچنین 
سیاست گذار، نمي توانستند وظايف اجرايي را عهده دار شوند. از اين 
رو، دهیاري ها به عنوان بازوان اجرايي شوراهاي روستايي محسوب 

مي شوند )ايماني جاجرمي، 1388: 1384(. 
بنابراين مديريت روستايي در ايران از اوايل شكل گیري تا امروز، 
به گونه هاي متفاوتي نمود يافته است و فراز و نشیب هاي فراواني 
است.  نموده  سپري  قانوني  زيربناهاي  و  تشكیالت  لحاظ  به  را 
به موجب تبصره هاي ذيل ماده واحده قانون تاسیس دهیاري هاي 
خودكفا در روستاهاي كشور، وزارت كشور مكلف شده  بود اساسنامه 
و آيین نامه ها مالي و استخدامي دهیاري ها را تهیه نمايد. پس از 
تصويب اساسنامه و آيین نامه هاي اشاره شده توسط هیات وزيران، 
راستاي  در  وظايفي  ايفاي  به  موظف  و  تشكیل  رسمًا  دهیاري ها 

خدمات رساني به روستايیان شدند. 
با  سازگاري  مانند  ويژگي هايي  به سبب  روستايي  زندگي  محیط 
طبیعت و آسیب رساني كمتر به آن، وجود روابط گرم و صمیمانه 
و شبكه هاي اجتماعي، نوع خاصي از زندگي جمعي است كه در 
آن  نگهداري  و  حفظ  در  بسیار  تالش  يافته  توسعه  كشورهاي 
روستايي،  زندگي  تخريب  همچون  پیامدهايي  امروزه  مي شود. 
و  مسايل  از  بسیاري  و  روستاها  تخلیه  بي رويه،  مهاجرت هاي 
مشكالت موجود در جامعه روستايي كشور، ناشي از وجود تبعیضات 
میان شهر و روستا و عدم حمايت هاي الزم در تمامي ابعاد از جامعه 

 نیره میرزايي
کارشناس دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي

گامينوبرايانتظاموانتساققوانيندهياري
اليحهدهياريها
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اساسي  قانون  بوده است. در حالي كه طبق اصل سوم  روستايي 
جمهوري اسالمي ايران، دولت وظیفه دارد تا اين تبعیضات را از 
میان برداشته و امكانات عادالنه را براي همه فراهم نمايد. بي شك 
حفظ جامعه روستايي در كشور و ارتقاء كیفیت زندگي روستايیان 
از طريق سیاست بهبود سطح زندگي، معیشت و فرصت هاي ارتقاء 
كه  است  كشور  تاريخ  از  مقطع  اين  الزامات  از  يكي  روستايیان، 
دهیاري ها مي توانند نقش بسیار مؤثري در اين زمینه ايفا نمايند. 

عمومي  امور  مديريت  به  توجه  سیاست،  اين  تحقق  منظور  به 
نمودن  فراهم  روستايي،  پايدار  توسعه  تحقق  در  تسريع  روستا، 
مديريتي  نهاد  طريق  از  روستا  محیط  در  زندگي  استانداردهاي 
دهیاري در مناطق روستايي از ضرورت و اهمیت بسیاري برخوردار 
با ضوابط  متعارض  قوانین  از  بسیاري  به عدم اصالح  نظر  است. 
دهیاري ها و پراكندگي مقررات مرتبط با اين نهاد، به نظر مي رسید 
جامعه  از  حمايت  در  ملت  خانه  رسالت هاي  اصلي ترين  از  يكي 
تعارضات،  رفع  طريق  از  قانوني  حمايت هاي  انجام  روستايي، 
خالءها و ابهامات موجود بر سر راه نهاد دهیاري باشد. چرا كه با 
شكل گیري نهاد دهیاري در 32954 روستاي كشور و بهره مندي 
85 درصد از جمعیت روستايي كشور، بسترهاي الزم براي تحقق 
توسعه پايدار روستايي، رفع مسايل و مشكالت جامعه روستايي از 
ارايه خدمات مطلوب تر و  از مردم روستا،  برخاسته  نهادي  طريق 
توسعه عدالت اجتماعي بیش از هر زمان ديگر فراهم شده است. 
بي شك تداوم مقتدرانه و موثر اين تجربه جديد و ارزشمند نظام 
مقدس جمهوري اسالمي در ساماندهي مديريت مناطق روستايي 
يكپارچه  قانوني  داشتن  گرو  در  چیز  هر  از  بیش  مقطع،  اين  در 

مي باشد. 
بر همین اساس پیش نويس اليحه دهیاري ها تدوين كه به برخي 
از مهم ترين ضرورت هاي اصالح و بازنگري در قوانین و مقررات 

دهیاري ها به شرح زير مي پردازيم:
الف- تحقق اصول پیش بیني شده در قانون اساسي:

اصول مختلفي در قانون اساسي از جمله اصل هفتم، يكصدم و 
يكصدويكم قانون اساسي به مشاركت مردم و شورايي اداره كردن 
كشور  مناطق  میان  در  امكانات  توزيع  در  عدالت  و  محلي  امور 

اشاره دارد. 
واگذاري  و  تمركز  عدم  اصل  و  اصول  اين  تحقق  منظور  به  لذا 
اختیارات به نهاد هاي محلي و با عنايت به بیش از يك دهه تجربه 
اسالمي  شوراهاي  دوره  چهار  و  دهیاري ها  راه اندازي  و  تشكیل 
امور  اداره  در  مردم  مشاركت  تحقق  در  مهمي  نقش  كه  روستا 
روستاها داشته اند، ضرورت دارد نظام جامع حقوقي براي بازوهاي 
هستند،  دهیاري ها  همان  كه  روستا  اسالمي  شوراهاي  اجرايي 
روستايي  توسعه  و  عمران  امور  انجام  در  عمل  مالک  و  تدوين 

قرار گیرد.
ب( بسترسازي براي تحقق مدیریت واحد و یكپارچه 

روستایي:
پراكندگي  كشور  در  روستايي  مديريت  اصلي  مشكالت  از  يكي 
مسؤولیت مديريت روستايي در نزد سازمان ها، نهادها و دستگاه هاي 

اجرايي مختلف و متعدد است به گونه اي كه در حال حاضر حدود 
27 دستگاه در ابعاد مختلف توسعه اي و به صورت جزيره اي و با 
تعامل حداقلي به ويژه در سطح محلي و در محدوده روستا فعالیت 
دارند. بي شك چنین شرايطي تحقق توسعه يكپارچه و همه جانبه 
روستايي را با چالش هاي اساسي مواجه مي نمايد. اكنون كه نهاد 
دهیاري با يك دهه تجربه موفق در مناطق روستايي استقرار دارد، 
مي طلبد تا اين نهاد به عنوان نهادي مردمي و محلي، مسؤولیت 
مديريت واحد و يكپارچه روستايي در سطح محلي را عهده دار شود 
مختلف  دستگاه هاي  بین  تعامل  و  هماهنگي  ايجاد  طريق  از  و 
ضمن همسويي و تناسب اقدامات توسعه اي، از هدر رفتن منابع، 
امكانات و تجهیزات جلوگیري شده و فرآيند توسعه پايدار روستايي 

تسهیل و تسريع شود. 
ج( تقویت ضمانت اجرایي دهیاري در انجام وظایف 

محوله: 
عمومي  نهاد  يك  عنوان  به  دهیاري ها  بر  حاكم  حقوقي  نظام 
غیر دولتي كه متولي كلیه امور روستا مي باشند، با عنايت به تازه 
نظامي است در حال شكل گیري و مقررات مورد  بودن،  تأسیس 
استناد آن متناسب با ضرورت ها و اولويت هاي راه اندازي دهیاري ها 
به  كه  بوده  آيین نامه هايي  و  وزيران  هیات  مصوبات  قالب  در  و 

صورت پراكنده مي باشد.
تكالیف  و  وظايف  از  بسیاري  و صحیح  مقتدرانه  انجام  بي شك 
پشتوانه هاي  نیازمند  هرچیز  از  بیش  دهیاري  به  محوله  اجرايي 
قانوني الزم و ضمانت هاي اجرايي مربوطه مي باشد. متاسفانه در 
حال حاضر خال هايي در ضوابط و مقررات جاري دهیاري ها وجود 
دارد كه بعضًا فاقد اهرم هاي اجرايي و ابزارهاي قانوني مناسب بوده 

و از طرفي فاقد جامعیت كافي مي باشد.
با امعان نظر به اين موضوع كه قوانین و مصوبات هیأت وزيران و 
دستورالعمل هايي كه از بدو تأسیس دهیاري ها تاكنون به تصويب 
رسیده اند متناسب با ضرورت هاي مقطعي و اولويت هاي راه اندازي 
دهیاري ها بوده اند و همین موضوع خود باعث شكنندگي ساختار 
و  اجرايي  ضمانت هاي  فقدان  و  دهیاري ها  فعلي  حقوقي  نظام 

ابزارهاي قانوني الزم شده است.
د( توسعه تدریجي اختیارات دهیاري:

از  كه  است  اين  دهیاري  اجرايي  و  حقوقي  چالش هاي  از  يكي 
براي  بستري  مي تواند  دهیاري  قانوني  اختیارات  كاهش  يكسو 
عدم استحكام تصمیمات اين نهاد باشد و از سوي ديگر افزايش 
آن،  وظايف  و  صالحیت ها  توسعة  و  دهیاري  قانوني  اختیارات 
قانوني  تكالیف  افزايش  و  انتظارات  باالرفتن  باعث  قطع  طور  به 
كه  اصل  اين  به  توجه  با  لذا  بود.  خواهد  تأسیس  تازه  نهاد  اين 
امر  بدو  در  و  مي گردد  قلمداد  تدريجي  پروسة  يك  قانون گذاري 
نگاشتن قانوني كه الي االبد موجد كلیه تكالیف و اختیارات قانوني 
دارد  بود، ضرورت  نخواهد  باشد ممكن  نهاد حقوق عمومي    يك 
مناطق  در  دهیاري  نهاد  فعالیت  از  دهه  يك  از  بیش  كه  اكنون 
روستايي كشور گذشته است و تجربه عظیمي اندوخته شده است، 
مبتني بر اصل توسعة تدريجي اختیارات و تكالیف دهیاري ها و با 
اعتماد مضاعف به توانمندي و ظرفیت هاي نهادهاي مردمي و به 
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منظور كاهش تصدي هاي غیر ضروري دولت، زمینه بسط حیطه 
از  بیش  دهیاري ها  جامع  قانون  در  نهاد  اين  وظايف  و  اختیارات 

پیش فراهم شود. 
ه( رفع تعارضات قانوني:

داشته  بسیاري  پراكندگي  دهیاري ها  با  مرتبط  مقررات  و  قوانین 
و اصواًل به اين دلیل كه تأسیس چنین نهادي با اين خصوصیات 
مسبوق به سابقه نبوده است، وضع مقررات جديد با حجم عظیمي  از 
در  مي باشد.  تعارض  در  روستاها  حقوقي  روابط  بر  حاكم  قوانین 
داشتن  نظر  مد  با  كامل  قانوني  متن  تهیة  رهگذر،  اين  از  نتیجه 
تمامي قوانین جاري و ساري دستگاه هاي اجرايي متعدد و نهادها و 
دستگاه هاي نوظهور، طي سنوات گذشته، بسیار ضروري و اجتناب 

ناپذير است.
و( ترویج قانون گرایي:

گسترش  و  عمومي  سواد  و  دانش  سطح  افزايش  موازات  به 
ارتباطات، آشنايي آحاد مردم با قانون و لزوم رعايت آن در تمامي 
مناسبات روزمره نیز به طور مستمر در حال افزايش است. بر همین 
اساس فعالیت دهیاري به عنوان نهاد مديريتي در مناطق روستايي 
و استقرار نظام مديريت منسجم بیش از پیش نیازمند نظام حقوقي 
مشخص، مقتدر و جامع است. شايد پیش از اين بسیاري از امور 
عمومي روستا و مسايل و مشكالت جامعه روستايي، بدون وجود 
مرتفع  سنتي  و  عرفي  شیوه هاي  به  مشخص  و  مدون  قوانین 
مي شد، ولي امروزه انجام بسیاري از آنها نیازمند پشتوانه قانوني و 
حقوقي است. لذا با توجه به اين جزئیات بايستي به طراحي نظام 
حقوقي منسجم و پي ريزي نظام مديريتي مورد نیاز براي مناطق 
اين رهگذر روند توسعه تسهیل و تسريع  از  تا  روستايي پرداخت 
گردد و تلفیق مناسبي از توانايي ها و ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل 
تبديل  احتمال  رافع  و  واقعي  نیازهاي  پاسخگوي  كه  آيد  فراهم 

حركت مديريتي مورد نظر به يك جريان ناموفق و ناكارآمد باشد.
ز( تقویت جایگاه اجرایي و مدیریتي دهیاري ها:

وزن و اعتبار قوانین و مقررات مربوط به دهیاري ها در بسیاري 
چالش هاي  با  را  دهیاري ها  مديريتي  و  اجرايي  توان  موارد  از 
مقررات  اجراي  كه  مواردي  در  ويژه  به  مي سازد.  مواجه  جدي 
دستورالعمل هاي  و  وزيران  هیأت  مصوبات  به  عمومي  مستند 
ابالغي وزارت كشور )سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي كشور( 
بوده و با حقوق خصوصي اشخاص در تعارض باشد. در حال حاضر 
به جز ماده واحده قانون تاسیس دهیاري ها در روستاهاي كشور 
)مصوب 1377/4/14( كه اجازه تاسیس نهاد دهیاري را به وزارت 
اين  تقويت  راستاي  در  ديگري  قانون  است،  نموده  واگذار  كشور 
عمل،  نحوه  اختیارات،  حیطه  وظايف،  شرح  و  ندارد  وجود  نهاد 
ساختار و تشكیالت، ضمانت هاي اجرايي و . . . از طريق مصوبات 
)سازمان  كشور  وزارت  ابالغي  دستورالعمل هاي  و  وزيران  هیأت 
شهرداري ها و دهیاري هاي كشور( براي دهیاري تعیین مي شود و 
اين امر اقتدار، توان و ظرفیت دهیاري را در انجام وظايف محوله 
دچار اشكال نموده و شان و جايگاه دهیاري را در مقابل بسیاري 
از دستگاه هاي اجرايي كه به پشتوانه قانون در روستا حضور دارند، 

متزلزل نموده است و درچنین شرايطي از دهیاري نمي توان انتظار 
نمود و ضرورت  را مطالبه  متعالي توسعه روستايي  اهداف  تحقق 
دارد ابزار قانوني الزم براي مديريت در محدوده روستا به اين نهاد 

اعطاء شود. 
ح( توجه به ویژگي ها و شرایط جامعه روستایي:

تاسیس نهاد اداره كننده امور عمومي در شهرها داراي سابقه اي 
بیش از يكصد سال مي باشد و روستاها از اين حیث عقب ماندگي 
فرهنگي،  مقتضیات  همچنین  اند،  نموده  تجربه  را  توجهي  قابل 
و  جنس  از  را  ضوابطي  و  مقررات  روستا،  اقتصادي  و  جغرافیايي 
باتوجه  تا  لذا ضروري است  نوع روستا و روستايي طلب مي كند. 
به ويژگي هاي بومي   روستاها و روابط اجتماعي و فرهنگي حاكم 
بر مردم روستا و در نظر گرفتن اين رويكرد كه قوانین موضوعه 
موجبات تحقق توسعه پايدار و همه جانبه روستايي را درپي داشته 

باشد، قوانین مربوط به دهیاري ها تدوين و تصويب شود. 
نهاد  قانون گذاري  و  تشكیل  در  پیشین  ط(تجارب 

اداره کننده امور عمومي روستا:
اگرچه پیش از انقالب شكوهمند اسالمي ايران، حاكمیت كمتر به 
نقاط روستايي توجه داشت و از طرفي به دلیل دخالت حداكثري 
حاكمیت، اركان سنتي اداره عمومي روستا نیز از هم پاشید اما به 
دلیل سلطه نظام ارباب رعیتي، جامعه روستايي نیز كمتر آمادگي 
ده  »انجمن  مانند  عمومي  امور  مديريت  نوين  الگوهاي  پذيرش 
قانون  تجربه  از  پس  نیز  شرايط  همین  در  داشت.  را  دهباني«  و 
كدخدايي در سال 1314، در سال 1353 قانون تشكیل انجمن ده 
و دهباني مشتمل بر 72 ماده و 19 تبصره به تصويب رسید تا بتواند 
بخشي از پراكندگي ها و تشتت در نظام مديريت اجرايي روستا را 
سامان دهد. در پرتو اين تجارب ضرورت دارد براي قوام بخشي به 

نهاد دهیاري قانون جامعي تدوين و تصويب شود. 
ي( بهره گیري از تجربیات نظام:

پس از پیروزي انقالب اسالمي سازمان هاي فعال در عرصه توسعه 
روستايي بنا به تجربه به وجود خالء مديريت روستايي پي  برده و 
اقدام به تشكیالتي در اين راستا نمودند. به عنوان مثال مي توان 
به راه اندازي »خانه همیار« توسط وزارت جهاد سازندگي سابق و 
راه اندازي »خانه عمران روستا« توسط بنیاد مسكن انقالب اسالمي 
اشاره نمود. اين اقدامات هرچند بر اساس نیاز و بنا به تجربه انجام 
گرفته بود ولي بنا به عدم پشتوانه قانوني الزم عمر كوتاهي داشته 
و با شكست مواجه شدند. پس بنا به اصل درس آموزي از تجربیات 
گذشته ضروري است اكنون كه نهاد دهیاري در راستاي پر كردن 
شكل  كشور  روستاي   33000 حدود  در  روستايي  مديريت  خالء 
نیاز بر قوام و دوام  با تصويب قوانین حمايتي مورد  گرفته است، 

آن بیافزايیم.
براساس نكات مطرح شده، بي شك ساماندهي قوانین و مقررات 
و  تقويت  و شفاف جهت  مجموعه اي صريح  قالب  در  دهیاري ها 
امور،  بهینه  اداره  و  روستايي  مديريت  مطلوب تر  هرچه  استمرار 
جامعه   به  خدمت  راستاي  در  ارزشمند  و  ماندگار  مؤثر،  گامي 

روستايي خواهد بود. 

73شماره 47ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترويجی



شماره 47ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی 74

 ها
ـی

ونـ
عــا

با ت
مقدمه

و  شهرداري ها  سازمان  مشترک  همكاري  تفاهم نامه  استناد  به 
دهیاري هاي كشور با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تا كنون 
 20 از  بیش  عضويت  با  كشور  در  دهیاري ها  تعاوني  شركت   839
وجودي  فلسفة  است.  شده  تاسیس  كشور  در  دهیاري  نهاد  هزار 
شكل گیري تعاوني هاي مذكور، رفع نیازهاي دهیاري ها، كمك به 
انجام وظايف قانوني و تسهیل در فرآيندهاي اجرايي  آن ها جهت 
طرح ها و پروژه هاي عمراني و خدماتي در روستا مي باشد. در حال 
و  است  شده  تاسیس  كشور  در  دهیاري  هزار   32 از  بیش  حاضر 
اجتماعي  فرهنگي،  اقتصادي،  زمینه هاي  در  را  گوناگوني  خدمات 
سوي  از  داشته اند.  عرضه  روستايیان  به  خدماتي  و  عمراني  و 
دهیاري ها  براي  مغتنمي  فرصت  دهیاري ها،  تعاوني   شركت  ديگر 

را  بهره وري  و  كارآيي  آن ها،  از ظرفیت  استفاده  با  بتوانند  تا  است 
را  داده و همچنین هزينه هاي مديريت روستا  افزايش  در دهیاري 
كاهش دهند. مديريت كارآمد و راهبري مطلوب تعاوني ها، زمینه ساز 
تعامل سازنده و قانون مند في مابین آن ها با دهیاري ها شده و منجر 
از اين رو  به هم افزايي توان فني و اجرايي دهیاري ها خواهد شد. 
ابهامات  رفع  منظور  به  و  موضوع  اهمیت  و  ضرورت  به  توجه  با 
تعاوني   في مابین  تعامل  به  انتظام بخشي  و  شفاف سازي  حقوقي، 
صاحب نظران  و  كارشناسان  همفكري  با  دهیاري ها،  با  دهیاري ها 
ذي ربط، »ضوابط اجاره ماشین آالت عمراني و خدماتي دهیاري ها 
پروژه هاي  واگذاري  »ضوابط  و  دهیاري ها«  تعاوني  شركت    به 
عمراني و خدماتي دهیاري ها به شركت   تعاوني دهیاري ها« توسط 

 ضوابط واگذاري پروژه ها و اجاره ماشین آالت
دهیاري ها به شرکت هاي تعاوني دهیاري

 سیدسیامک جاهد
کارشناس دفتر برنامه ريزی و مديريت توسعه روستايی
jahed@imo.org.ir
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دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي تهیه و در ارديبهشت و 
خرداد ماه سال جاري به استانداري ها ابالغ شد. همچنین بايد اشاره 
نمود كه در تدوين ضوابط موصوف، عالوه  بر توجه به نكات اجرايي 
مقررات  و  قوانین  موجود،  چالش هاي  و  مسائل  مهمترين  فني،  و 
ذي ربط از جمله: آيین نامه مالي دهیاري ها )مصوب 1382/5/19(، 
قانون برگزاري مناقصات )مصوب 1383/11/3 و اصالحات بعدي(، 
عقد  در  دهیاران  راهنماي  دهیاري ها،  سنواتي  بودجه  بخشنامه 
بخشنامه هاي  و  دستورالعمل ها   خدماتي،  و  عمراني  قراردادهاي 
ابالغي وزارت كشور و تصويب نامه هیات وزيران در خصوص نصاب 

معامالت نیز مدنظر قرار گرفت.
1-ضوابط اجاره ماشین آالت عمراني و خدماتي دهیاري ها 

به شرکت   تعاوني دهیاري ها 
در راستاي كمك به دهیاري ها و تجهیز نهادهاي مذكور به امكانات 
و تجهیزات جهت انجام وظايف قانوني خود، تا كنون بیش از 15 
خودروهاي  همچون  خدماتي  و  عمراني  ماشین آالت  انواع  از  هزار 
و  بكهولودر  لودر،  میني  لودر،  كمپرسي،  زباله،  حمل  آتش نشاني، 
تراكتور بین دهیاري هاي كشور توزيع شده است. از اين رو مديريت 
هزينه و استفاده بهینه از ماشین  آالت و امكانات در اختیار دهیاري ها، 
بشمار  گذشته  سنوات  طي  نهاد  اين  پیش روي  موضوع  مهمترين 
مي رود. زيرا كه نگهداري و بهره برداري مناسب از اين ماشین آالت 
و تجهیزات، مستلزم صرف هزينه هاي مربوط و تامین نیروي انساني 
براي  تامین هزينه هاي ماشین آالت  اين رو  از  متخصص مي باشد. 
برخي از دهیاري ها با توجه به محدوديت منابع مالي به عنوان چالش 
اساسي است كه اجاره ماشین آالت به شركت  تعاوني دهیاري ها و 
دريافت خدمات مورد نیاز از آن ها مي تواند به عنوان راهكار اجرايي 
در اين زمینه بشمار رود. بر اين اساس و با در نظر گرفتن جنبه هاي 
خدماتي  و  عمراني  ماشین آالت  اجاره  ضوابط  قانوني،  و  اجرايي 
دهیاري ها به شركت   تعاوني دهیاري ها در 3 بخش ضوابط قبل از 
انعقاد قرارداد اجاره، حین اجراي قرارداد اجاره و پس از خاتمه قرارداد 
اجاره به همراه نمونه قرارداد اجاره ماشین آالت دهیاري تهیه و طي 

نامه شماره 8879 مورخ 1395/3/5 به استانداري ها ابالغ شد. 
الف- ضوابط قبل از قرارداد اجاره

• ماشین آالت دهیاري جزء اموال اختصاصي نهاد مذكور به شمار 
مي رود و دهیاري در اجاره ماشین آالت به تعاوني هیچ گونه الزام و 

اجباري ندارد.
• در اجاره ماشین آالت، صرفه و صالح دهیاري و توجیه پذيري آن 

از نظر اقتصادي بايد مدنظر قرار گیرد. 
• اجاره ماشین آالت دهیاري  به تعاوني بايد با رعايت مفاد آيین نامه 

مالي دهیاري ها صورت پذيرد. 
• ارزش و بهاي اجاره ماشین آالت دهیاري ها بايد توسط ارزياب 

مورد تأيید دهیاري يا كارشناس رسمي دادگستري تعیین شود. 
• در قرارداد اجاره ماشین آالت بايد جزيیات قرارداد اعم از طرف 
قرارداد، مبلغ قرارداد، مدت قرارداد، مشخصات خودرو/ دستگاه و ... 

قید شود )براساس فرم قرارداد پیوست(.
مورد  بايد  قرارداد  عقد  زمان  در  ماشین آالت  كارآيي  و  كیفیت   •

توافق طرفین باشد. 

• دهیاري حق اجاره ماشین آالت داراي پالک قرمز )ماشین آالت 
دهیاري  نام  به  آن  سند  كه  دولتي  منابع  محل  از  شده  خريداري 

نیست ولي در اختیار دهیاري است( را به تعاوني ندارد. 
ب- ضوابط حین اجراي قرارداد اجاره

• تعاوني حق واگذاري ماشین آالتي كه از دهیاري ها اجاره نموده 
است به ساير افراد و شركت ها را ندارد.

استفاده  جهت  را  دهیاري ها  ماشین آالت  است  موظف  تعاوني   •
در اختیار رانندگان واجد شرايط و ذي صالح قرار دهد و مسؤولیت 
نگهداري، نحوه استفاده و خسارات احتمالي برعهده تعاوني مي باشد. 

از  استفاده  ازاي  در  دهیاري  توافق  با  تعاوني  كه  صورتي  در   •
ماشین آالت دهیاري ذي ربط، خدماتي همچون جمع آوري پسماند 
و نظاير آن  را براي دهیاري مربوطه انجام دهد، بايد میزان اجاره 
ماشین آالت و ارزش و بهاي خدمات ارايه شده توسط ارزياب مورد 

تايید طرفین تعیین و مابه تفاوت آن به طرفین پرداخت شود. 
دو  تعاوني،  با  دهیاري  ماشین آالت  اجاره  قرارداد  انعقاد  از  پس   •
نسخه از قرارداد مذكور براي بخشداري ارسال و بخشداري نیز يك 
نسخه از آن را از طريق فرمانداري به دفتر امور روستايي و شوراهاي 

استانداري ذي ربط ارسال مي نمايد. 
•  تعاوني موظف است ماشین آالت مورد اجاره را به صورت دوره اي 
و منظم، سرويس و نگهداري نمايد و در زمان بهره برداري هزينه 

تعمیرات برعهده تعاوني مي باشد.
در  را  اجاره  مورد  ماشین آالت  مشخصات  است  موظف  تعاوني   •

بانك اطالعات ماشین آالت تعاوني ثبت نمايد. 
ج- ضوابط پس از خاتمه قرارداد اجاره:

• دهیاري موظف است در زمان واگذاري ماشین آالت به تعاوني و 
تحويل آن در پايان قرارداد از سالم بودن خودرو/دستگاه اطمینان 
حاصل نمايد و موارد در صورت جلسه اي با امضاي نمايندگان طرفین 

ثبت شود. 
زمان  مدت  طول  در  آمده  بوجود  سوانح  و  خسارات  مسؤولیت   •

قرارداد ماشین آالت بر عهده تعاوني خواهد بود. 
نظارت و رسیدگي به اختالفات

نظارت بر نحوه تعامل دهیاري با تعاوني برعهده دفتر امور روستايي 
و شوراهاي استانداري بوده و در صورت بروز هرگونه اختالف نظر و 
اعتراض در فرآيندهاي اجرايي، كمیته اي متشكل از نمايندگان دفتر 
امور روستايي و شوراهاي استانداري ذي ربط، فرمانداري، بخشداري، 
با  افراد  از  تعاوني، دهیاري و در صورت صالحديد اعضا، يك  نفر 
قوانین  چارچوب  در  و  تشكیل  مطروحه  موضوع  زمینه  در  تجربه 
نتیجه  حصول  عدم  صورت  در  مي شود.  اولیه  بررسي  مقررات،  و 
مراجع  طريق  از  موضوع  طرفین،  سازش  و  صلح  عدم  و  مطلوب 

قانوني و ذي صالح پیگیري خواهد شد. 
خدماتي  و  عمراني  پروژه هاي  واگذاري  ضوابط   -2

دهیاري ها به شرکت   تعاوني دهیاري ها
اجراي طرح ها و پروژه ها در مناطق روستايي از جمله برنامه ها و 
افزايش سطح عمراني و خدماتي در روستا  وظايف دهیاري جهت 
نیاز  مورد  منابع  تامین  و  برنامه ريزي  مستلزم  آن  تحقق  كه  است 
مي باشد. از اين رو با توجه به محدوديت منابع مالي، كمبود نیروي 
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انساني متخصص و همچنین امكانات فني مورد نیاز در سطح هر 
دهیاري، انجام اين مهم صرفًا با كمك ساير دستگاه ها و نهادهاي 
از مهمترين چالش هاي  اماكن پذير مي باشد. اين موضوع  ذي ربط 
پیش روي نهاد دهیاري است كه خوشبختانه با تاسیس شركت هاي 
از  است.  يافته  كاهش  دغدغه  اين  از  بخشي  ها  دهیاري  تعاوني 
سوي ديگر، انجام بسیاري از پروژه هاي خرد مقیاس در سطح روستا 
امكانات  تامین  و  هزينه  نظر  از  بخش خصوصي  پیمانكاران  براي 
پروژه  اجرايي  هزينه  انجام،  صورت  در  و  نبوده  صرفه  به  مقرون 
و  محلي  ظرفیت هاي  از  بهره گیري  رو  اين  از  مي دهد.  افزايش  را 
براي  راهكار مناسبي  به عنوان  تعاوني دهیاري ها مي تواند  شركت 
كاهش زمان و هزينه هاي اجرايي پروژه محسوب شود. اين داليل 
پروژه هاي  از  بسیاري  گذشته  سنوات  طي  كه  است  شده  سبب 
دهیاري ها، توسط تعاوني هاي مذكور اجرا شود. از اين رو به منظور 
شفاف سازي و جلوگیري از تخلفات احتمالي، تعیین چارچوب اجرايي 
بدين  است.  انكارناپذير  براي همكاري طرفین، ضرورتي  قانوني  و 
منظور با بهره گیري از نظرات كارشناسان ذيربط و شناخت مسائل 
و مشكالت موجود، »ضوابط واگذاري پروژه هاي عمراني و خدماتي 
نامه شماره  و طي  تهیه  دهیاري ها«  تعاوني  به شركت  دهیاري ها 

5167 مورخ 1395/2/15 به استانداري ها ابالغ شد. 
الف- ضوابط قبل از انعقاد قرارداد

توسط  بايد  پیمانكاران  به  دهیاري ها  واگذاري  قابل  پروژه هاي   •
شوراي اسالمي روستا تصويب و منابع مالي آن در بودجه سنواتي 

دهیاري پیش بیني شده باشد. 
برگزاري  قالب  در  بايد  تعاوني  به  دهیاري  پروژه هاي  واگذاري   •
در  مندرج  ضوابط  رعايت  با  مناقصه  تشريفات  ترک  يا  و  مناقصه 
آيین نامه مالي دهیاري ها و با تايید كمیسیون عالي معامالت انجام 

شود. 
• در واگذاري پروژه ها به تعاوني، صرفه و صالح دهیاري از نظر 

هزينه اجرايي و كیفیت فني مدنظر قرار گیرد. 
• دهیاري در واگذاري پروژه هاي خود به تعاوني هیچ گونه الزام و 
اجبار قانوني ندارد و نهاد مذكور مي تواند با رعايت قوانین و مقررات 
مربوط، پروژه هاي خود را به پیمانكار واجد صالحیت ديگر نیز واگذار 

نمايد. 
• تعاوني براي انجام پروژه دهیاري بايد از نظر منابع مالي، نیروي 
انساني متخصص و امكانات و تجهیزات، توان فني الزم را داشته 

باشد. 
• رعايت آخرين نصاب معامالت دولتي كه توسط هیات وزيران 
از  آن ها  مالي  تامین  كه  پروژه هايي  انجام  براي  مي شود  ابالغ 

اعتبارات دولتي است، الزامي مي باشد. 
ساالنه  سود  كه  نمايد  تصويب  تعاوني  عمومي  مجمع  چنانچه   •
اعضا در راستاي اجراي پروژه هاي عمراني و خدماتي در روستاي 
ذي نفع هزينه شود،  قبل از اجراي هرگونه پروژه عمراني و خدماتي، 
در  روستا  اسالمي  شوراي  مصوبه  اخذ  از  پس  مي بايست  مراتب 

خصوص واجد اولويت بودن پروژه مورد نظر و طي مراحل قانوني 
مربوطه انجام شود. 

)تصويب نامه  پیمانكاران  به  كار  ارجاع  آيین نامه  مفاد  رعايت   •
شماره 63007/ت 23331 ه مورخ 1381/12/19 هیات وزيران و 

اصالحات بعدي( الزامي مي باشد.
قرارداد  قالب  در  بايد  تعاوني  به  دهیاري   پروژه هاي  واگذاري   •
مشخص و با ذكر موارد مندرج در ماده 21 آيین نامه مالي دهیاري ها 

باشد.
ب- ضوابط حین اجراي قرارداد

پروژه،  انجام  بابت  تعاوني  به  دهیاري  تعهدات  پرداخت  مراحل   •
مالي  آيین نامه  در  مندرج  ضوابط  و  قرارداد  در  مندرج  شرايط  تابع 

دهیاري ها است.
• رعايت مفاد شرايط عمومي )شرايطي است كه اصول كلي حاكم 
بر پیمان را تعیین مي كند( و خصوصي پیمان )شرايطي خاص است 

كه در قرارداد به آن اشاره مي شود( توسط طرفین الزامي است.  
• تعاوني نمي تواند تمام مراحل اجرايي پروژه را به ساير شركت ها و 
پیمانكاران واگذار نمايد و اين امر بايستي در قرارداد منعقده تصريح 

شود.
• دهیاري موظف است پس از انعقاد قرارداد با تعاوني براي انجام 
و  ارسال  بخشداري  براي  را  مذكور  قرارداد  از  نسخه  دو  پروژه، 
بخشداري نیز يك نسخه از آن را از طريق فرمانداري به دفتر امور 

روستايي و شوراهاي استانداري ذي ربط ارسال مي نمايد.
• تعاوني بايد در زمان عقد قرارداد، تعهد و ضمانت الزم را مطابق 
با مفاد آيین نامه مالي دهیاري ها براي انجام پروژه وفق مشخصات 

قرارداد به دهیاري ارايه دهد. 
ج- ضوابط بعد از خاتمه قرارداد

پروژه  قرارداد  با  مرتبط  قانوني  كسورات  پرداخت  مسؤولیت   •
تعاوني  برعهده  ذي ربط  مراجع  به   )... و  مالیات  )بیمه،  في مابین 

مي باشد.
در  مندرج  تعهدات  انجام  و  تعاوني  توسط  پروژه  اتمام  از  پس   •
قرارداد، تايید فني و اعالم اتمام پروژه با نظر كارشناس فني دهیاري 
و مراجع ذي صالح بوده و درج اين بند در قرارداد منعقده ضروري 

است.
نظارت و رسیدگي به اختالفات

نظارت بر نحوه تعامل دهیاري با تعاوني برعهده دفتر امور روستايي 
و شوراهاي استانداري بوده و در صورت بروز هرگونه اختالف نظر و 
اعتراض در فرآيندهاي اجرايي، كمیته اي متشكل از نمايندگان دفتر 
امور روستايي و شوراها و دفتر فني استانداري ذي ربط، فرمانداري، 
اعضا، يك نفر  تعاوني، دهیاري و در صورت صالحديد  بخشداري، 
از افراد با تجربه در زمینه موضوع مطروحه تشكیل و در چارچوب 
حصول  عدم  صورت  در  مي شود.  اولیه  بررسي  مقررات،  و  قوانین 
طريق  از  موضوع  طرفین،  سازش  و  صلح  عدم  و  مطلوب  نتیجه 

مراجع قانوني و ذي صالح پیگیري خواهد شد. 
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•چهارمحال و بختیاري-معاونت امور عمراني

• استان هرمزگان ـ فرمانداري بشاگرد

• استان هرمزگان ـ فرمانداري حاجي آباد

• ایالم ـ فرمانداري دهلران

• استان قزوین ـ فرمانداري آوج

• استان قزوین ـ اداره کل امور روستایي و شوراها

مراسم روز دهیار در استان های مختلف

ش تصـویـری
گزار
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• استان گیالن-شهرستان رشت

• گیالن-بندر آستارا

• آذربایجان غربي-شهرستان شوط

• خراسان جنوبي
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• سیستان و بلوچستان ـ اداره کل امور روستایي و شوراها

• همدان-مالیر• همدان-کبودرآهنگ

• همدان-نهاوند• همدان-مالیر
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انی
جهــ

ه 
ــرب

تـج

مقدمه
در چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان، 
عقب ماندگی مناطق روستايی بیشتر عیان گرديده است. از آنجايی 
دارای درآمد كمتری  به شهرنشینان  كه عمومًا روستايیان نسبت 
اقشار  مي باشند،  برخوردار  ناچیزی  اجتماعی  خدمات  از  و  هستند 
بعضًا  كه  می شوند  محسوب  آسیب پذيرتر  و  فقیرتر  روستايی 
امر  اين  علت  می شود.  شهرها  به سمت  آنان  مهاجرت  به  منجر 
برای  اقتصادی  صرفه  نبود  روستاها،  جغرافیايی  پراكندگی  نیز 
ارايه خدمات اجتماعی، حرفه ای و تخصصی نبودن كار كشاورزی 
رشد  مقابل  )در  ارضی  منابع  محدوديت  بهره وری(،  )كم بودن 
جمعیت( و عدم  مديريت صحیح بوده است. به همین جهت، برای 
زندگی  كیفیت  و  سطح  ارتقای  روستايی،  مناطق  شديد  فقر  رفع 
روستايیان، ايجاد اشتغال و افزايش بهره وری آنان، تمهید ”توسعه 

روستايی“ متولد گرديد.
برنامه های توسعه روستايی، جزيی از برنامه های توسعه هر كشور 
اجتماعی-  ساختار  دگرگون سازی  برای  كه  می شوند  محسوب 
را  برنامه ها  اينگونه  می روند.  بكار  روستايی  جامعه  اقتصادی 
می كنند،  پیاده  روستايی  مناطق  در  آنان  عامالن  يا  و  دولت   كه 
امر  اين  نیز می گويند.  نقشه  و  براساس طرح  اجتماعی  دگرگونی 
در میان كشورهای جهان سوم كه دولت ها به منظور هماهنگی با 

اهداف سیاسی و اقتصادی، نقش اساسی در تجديد ساختار جامعه 
به عهده دارند، نمود پیدا می كند. 

در  مي شود.  محسوب  جهان  پرجمعیت  كشورهای  از  اندونزی 
چهارمین  نفر،  میلیون   250 حدود  جمعیتی  با  كشور  اين  حقیقت 
هزاران  امتداد  در  اندونزی  كشور  است.  جهان  جمعیت  پر  كشور 
كه  كشور  اين  است.  شده  گسترده  استرالیا  و  آسیا  بین  جزيره 
دارد،  جهان  كشورهای  را  میان  مسلمان  جمعیت  بیشترين 
مجموعه ای از فرهنگ ها و نژادهای مختلف را در دل خود جای 
داده است و شايد به همین دلیل، اندونزی را كشوری می دانند كه 
گردشگران از بازديد آن لذت می برند و از سفر خود به آن منطقه 
ابراز رضايت می كنند.  بنابراين با توجه به اهمیت توسعه و بالتبع 
توسعه روستايي در اين كشور، همواره برنامه ها و تدابیري انديشیده 

شده است كه در ادامه برخي از اين تجارب ارايه مي شود.
در اين نوشته تالش شده است در راستاي بهره گیري از تجارب 
كشورهاي مختلف جهان در زمینه توسعه روستايي، به بررسي و 
اين  و  بپردازيم  اندونزي  كشور  در  موجود  تجارب  برخي  تحلیل 
مورد  و  بومي  كشور  روستاهاي  وضعیت  با  متناسب  را  تجارب 

بهره برداري قرار دهیم. 
گردشگري روستایي

عالوه  بر نقاط شهري كه جاذب گردشگران مي باشد، گردشگري 

بررسي تجارب اندونزي در توسعه روستایي
 زهرا رفیعي
کارشناس دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي



81ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی شماره 47

روستايي نیز در اندونزي مورد توجه قرار گرفته است به طوريكه 
روستای كاندت  در جنوب جاكارتا منطقه ای حفاظت شده است كه 
زندگی در آن به سبك روستاهای قديمی اندونزي در جريان است. 

اين روستای زيبا باغ های میوه  معروفی نیز دارد. 
از  حمايت  راستاي  در  اندونزی  اقتصاد  و  گردشگری  وزارت 
گردشگري روستايي، درنظر دارد بیش از 561 روستای گردشگری 
را در اين كشور ايجاد كرده و يا توسعه دهد. اين پروژه كه در 19 
استان اين كشور به اجرا درمی آيد، با هدف كمك به گردشگران 
جماعت های  و  روستاها  در  سنتی  زندگی  شناخت  و  برای كشف 

محلی اندونزی در روستاهای اين كشور طراحی شده است. 
دولت همچنین تسهیالت اقامت و خدمات گردشگری را در بیش 
از 500 روستا و جامعه محلی به گونه ای كه در حمايت از مردم 
 75 از  بیش  روستا  هر  طوريكه  به  می كند.  تامین  باشد،  محلی 
تا100 میلیون واحد پول اندونزی، كمك مالی دريافت می كند كه 
با جلسات آموزشی همراه است. جلساتی كه با آموزش زبان های 
خارجی، مهارت های آشپزی و هنرهای محلی، به سكنه كم درآمد 
اين روستاها و افزايش بهره وری و امكانات برای آشنايی و لذت 

بردن گردشگران از توريسم روستايی كمك می كند.
توسعه روستایي در اندونزي

مهاجرت  از  جلوگیري  و  روستايي  توسعه  براي  اندونزي  كشور 
روستايیان تدابیري را به شرح ذيل انديشیده است:

ایجاد  طریق  از  روستاییان  مهاجرت  از  جلوگیري   •
سیستم آموزشي مناسب 

نوآوری ها در آموزش می تواند در حل مشكالتی همچون مهاجرت 
هم گسیختگی  از  خیابان،  و  كار  كودكان  شهرها،  به  روستاها  از 

خانواده های روستايی و ... كمك كند. 
نوآوری ها در آموزش غیررسمی در مناطق دور از مركز و محروم 
جمله:  از  باشد  داشته  تازه ای  نگاه  مدرسه  و  آموزش  به  می تواند 
آموزش به كودكان و همچنین آموزش به بزرگساالن، آموزش با 
زمینه ها و موضوعات جديد؛ موضوعاتی كه الزمه اقتصاد است، يا 

برای بهبود شرايط مادی زندگی است و يا حتی عالقه شخصی.
اگر مراكز و كاركنان باصالحیت وجود داشته باشند، اين امر قابل  
تحقق است. چنین آموزش هايی به جای اينكه كودكان روستايی را 
از زمین و روستا دور كند، آنها را به روستای خود وابسته می كند 
و با آموزش های عملی و ملموس می توان از مهاجرت روستايیان 
جلوگیری كرده و در نتیجه آن، از مشكالتی همچون كودكان كار 
از هم گسیختگی خانواده های روستايی و  و خیابان، كمبود شغل، 

حتی اعتیاد، جلوگیری نمود. 
يكي از پروژه هايي كه در مناطق روستايي اندونزي اجرا مي شود،  
در  جامبانگ  منطقه  در  كه  است  مردم  و  مدرسه  میان  همكاری 
اندونزی به اجرا درآمده است: اين پروژه در نوع خود بی نظیر است 
كشورهای  همه  تقريبا  كه  مشكالتي  پیچیده ترين  از  بخشی  و 
درحال توسعه با آن روبه رو هستند را، حل می كند. اين پروژه با اين 

انديشه آغاز شده است كه: 
“ چگونه يك سیستم آموزش روستايی برقرار كنیم كه بچه ها را 

از سرزمین خود دور نكند بلكه برعكس آن ها را تشويق كند كه 
در منطقه خود باقی بمانند؛ مناطقی كه اكثريت اين بچه ها به آن 

تعلق دارند و زندگی در آن جزء سرنوشتشان است”. 
مدارس دولتی اندونزی، به جز تعداد اندكی از آن ها به دنبال شركت 
مردم در مدرسه ها نبوده  اند، برنامه های درسی، جداول زمان بندی، 
كتاب های درسی و برنامه های تحصیلی مطابق مدل های اروپايی 
طراحی شده  اند و از طرف آموزش  و پرورش مركز ديكته می شوند، 
والدين دانش آموزان فرصت  نه  و  آموزشی  بدنه  نه  به  طوري كه 
نداشتند اين برنامه ها را با شرايط و نیازهای محلی متناسب كنند. 
پس از آن، تدابیری برای متناسب كردن آموزش با نیازهای توسعه 
سطح  در  را  بیشتری  بسیار  انعطاف پذيری  امكان  كه  شد  اتخاذ 
محلی به وجود آورد و امتحانات در سطح كشوری لغو شدند. مطابق 
باشد،  دوگانه  وظیفه  دارای  بايد  مدرسه  پايدار،  آموزش  اصل  با 
يعنی بايد قادر به اشاعه آموزش رسمی و غیررسمی به جوانان و 

همچنین بزرگساالن باشد.
است.  بوپاتی  جامبانگ  منطقه  پروژه  محركه  نیروي  ايده،   اين 
بوپاتی رئیس رژانس است. رژانس بخشی از دولت در روستاهاست 
را  راه هايی  بوپاتی  دارد.  قرار  شهرستان  نظر  زير  مستقیما  كه 
جنبش  تعاونی ها،  روستاها،  بزرگان  آن  طريق  از  كه  می شناسد 
به   را  اداره كشاورزی  كارمندان  و  معلم ها  پیشاهنگی، كشاورزان، 
سوی پیوستگی با يكديگر هدايت می كند تا بتوانند سطح زندگی را 
بهبود ببخشند و همچنین تجربه ای بی نظیر در زمینه آموزش های 

كشاورزی را با موفقیت كسب كنند.
بوپاتی روستا را به عنوان واحد پايه طرح خود در نظر می گیرد، به 
طور سنتی يك روستا به  تنهايی پرتحرک و فعال نیست و پايگاه 
اقتصادی آن نیز خیلی باال نیست. اما هر سیستمی كه بر چنین 
پايه ای بنا نهاده شود كه هم زمان بتواند كشاورزان را متقاعد كند 
كه تولید كشاورزی را افزايش دهند، بر پايه محكمی استوار است 
و اين چنین است كه مشاركت روستايیان درست در قلب اين پروژه 

قرار دارد.
بوپاتی برای اجرای طرح خود به پیشاهنگان مناطق روستايی توجه 
كرد، به اين سان پیشاهنگان مناطق روستايی تبديل به سالح طرح 
آموزشی شدند؛ حداقل در مسائلی كه به كودكان و جمعیت جوان 
مربوط می شد. كارمندان اداره كشاورزی دولت هدايت پیشاهنگان 
نیز  روستايی  معلم های  و  گرفتند  برعهده  را  روستايی  مناطق 
آموزش ديده بودند تا فعالیت های عمومی تر پیشاهنگان روستايی 

را هدايت كنند.
مركزی  ارگان  يك  دارای  كه  بود  نفر  هزار   700 شامل  بوپاتی 
مختلف،  تعاونی های  نمايندگان:  از  شده  تشكیل  گروه  اين  بود. 
پیشاهنگان روستايی، رؤسای بخش های كشاورزی، رؤسای بخش 
آموزشی، آبیاری، دامپروری، ماهیگیری، سالمت و همچنین يك 

سازمان ملی جهت توزيع كود است.
شد  برنج  پوست كن  ماشین   60 صاحب  بوپاتی  طرح،  شروع  در 
و مالكیت آن را به شش روستا اعطا كرد كه تا آن هنگام مانند 
داشتند.  ويژه ای  وابستگی  برنج  فراوری  به  همه روستاهای ديگر 
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را  خود  زمین های  از  هكتار  يك  روستا  ماشین ها،  اين  مقابل  در 
واحد  مالك  روستا  داد. هم اكنون حدود 35  اختصاص  مدرسه  به 
فراوری  واحد های  سود  هستند.  خود  مخصوص  به   برنج  فراوری 
برنج به دو بخش تقسیم می شود: 40درصد به تشكیل سرمايه و 

60 درصد برای آموزش و تحقیق.
و  سريع تر  ذخیره  از  اطمینان  بسیارضروری،  نیازهای  از  يكی 
مطمئن تر بذرهايی با راندمان باال بود. پس از آن هر روستا حداقل 
يك هكتار زمین اختصاص داده شده به بذرافشانی در اختیار داشت. 
به  مربوط  بخش های  همه  در  زمین ها  از  حدود صدهكتار  دركل 
بوپاتی به اين منظور استفاده شده بود و بر اين پايه يك سیستم 
كامل مشترک برقرار شد. اين سیستم همچنین فعالیت هايی مانند 
بر  در  را  ماهیگیری  و  نارگیل  سبزيجات،  كشت  طیور،  پرورش 

می گرفت.
اين فعالیت ها بود  به  از هر حیث وابسته  برنامه آموزشی پروژه   
و شركت دانش آموزان مدارس روستايی در همه سطوح آموزشی 
به  كه  بودند  مؤسساتی  اولین  برنج  فراوری  مراكز  می طلبید.  را 
و  دادند  آموزش  هم  بودند،  كرده  رها  را  مدرسه  كه  جوان  چند 
جوان  افراد  از  نفر  كردند.30  پرداخت  ها  آن  به  كمی  هم حقوق 
كردند  سپری  را  طیور  پرورش  برای  10روزه  آموزشی  دوره  يك 
دريافت  تخم گذار  مرغ  دو  يك  هر  كارآموزان،  اين  جدی ترين  و 
كردند، پیشاهنگان و تعدادی از كارمندان اداره كشاورزی دولت به 
آن ها كمك كردند و توصیه های خود را در اختیار آن ها قرار دادند، 
هر مرغ بايد در سال، تا حدود 300 تخم بگذارد و صاحب آن صد 
تخم مرغ را به بوپاتی خواهد داد. در  عوض مرغی كه دريافت كرده 
بود، بقیه تخم مرغ ها برای توسعه مرغداری يا هر تصمیم ديگری 

استفاده می شود.
اداره خدمات بوپاتی تخم مرغ هايی كه دريافت می كند را می فروشد 
و از سود فروش تولید استفاده می نمايد و برای راه اندازی طرحی 
طرح های  می كند.  برنامه ريزی  شیرده  ماده  گاو های  برای  مشابه 
اجازه می دهد هم زمان  جوان ها  و  بچه ها  به  كه  روستا  در  مشابه 
طريق  از  كنند؛  دريافت  كمی  حقوق  هم  و  ببینند  آموزش  هم 
فعالیت هايی از جمله بذرافشانی برای شلتوک برنج، تهیه پوره لوبیا، 
پرورش ماهی و يك فروشگاه كه برنج فراوری شده، سبزيجات و 
لوازم مدرسه را به فروش می رساند؛ يك كارگاه دوخت لباس كه 
آنجا 17 پسر به صورت گروهی كار می كنند و برای پیشاهنگان 
روستايی يونیفرم می دوزند، يك مركز مربوط به زنان كه به زنان 
در روستا كمك می كند و آموزش می دهد و همچنین به دخترانی 
نهالستان  يك  می كند،  مالی  كمك  شوند،  خیاط  دارند  میل  كه 
برای رشد و پرورش درخت نارگیل، يك ماشین جوجه كشی برای 
تبديل كردن تخم مرغ ها به جوجه و پرورش جوجه. دامپزشكی كه 
در يكی از اين مراكز عمل مايه كوبی را انجام می دهد، مرد جوان 
20 ساله ای است كه يك دوره دو هفته ای را گذرانده است. اكثر 
جوان هايی كه در پروژه منطقه جامبانگ شركت می كنند كسانی 
و  راهنمايی  )دبستان،  دوره  از سه  يكی  در  را  مدرسه  كه  هستند 

دبیرستان( رها كرده اند.

با مشاهده يكی از اين مدرسه های روستايی، از نزديك می توان 
درباره نتايج پروژه قضاوت كرد.

• مراکز کارآموزی مدارس توسعه
نتیجه  اين  به  اندونزی،  كشور  در  روستايي  توسعه  كارشناسان 
است  اين  كارآموزی  مراكز  عملی  راهبرد  و  مفهوم  كه  رسیده اند 
كه مدرسه تنها منبع و حتی تنها اصل آموزش نیست. اين اعتقاد، 
زماني قوت پیدا كرد كه از اين امر آگاه شدند كه اگر به نمونه های 
كامال  شود،  اكتفا  كتاب ها  و  معلم ها  كالس،  مدرسه،  سنتی 
آموزش  زمینه  در  را  اندونزی  مردم  نیازهای  كه  است  غیرممكن 
پايدار برآورده شود. در اين راستا ايجاد مراكز كارآموزی پیشنهاد 
اين  به  و  بود  خواهد  مشاركتی  خانه  يك  كارآموزی،  مراكز  شد. 
اختیار  در  آموزشی  لوازم  و  مالی  منابع  كاركنان،  خانه،  اين  معنا 
خواهد داشت و نیز بايد توانايی تصمیم گیری برای ارتقای حمايت 

و سازماندهی آموزش مشاركتی را دارا باشد.
تمرکززدایی امتحانات

بايد  مدارس  سیاست  امتحانات،  تمركززدايی  سیاست  براساس 
روش های جديد آموزشی را مورد آزمايش قرار دهد و كالس های 
خود را تا حد ممكن با نیاز های محلی مطابقت دهد. تجربه ثابت 
می شوند  ديكته  مدرسه  از  خارج  كه  امتحانی  سؤاالت  كه  كرده 
محدود  خود  آموزش  در  را  معلم ها  درسی،  برنامه های  از  بیشتر 
بر مبنای اطالعات آن دسته  امتحان فقط  اگر سؤاالت  می كنند. 
از دانش آموزان مطرح شود كه كل يك كتاب را از حفظ كرده  اند 
و هیچ گونه كار عملی انجام نداده  اند، دانش آموزانی كه آموزش و 
كار عملی در آزمايشگاه ها و كارگاه ها انجام داده  اند، هنگامی كه با 
چنین سؤاالتی مواجه می شوند ممكن است اين استنباط را داشته 
باشند كه آموزش آن ها در كارگاه ها اتالف وقت بوده است و آن ها 

نیز بايد وقت خود را به حفظ يك كتاب درسی اختصاص می دادند.
يك امتحان به روش قديمی در هر يك از درس ها كه باشد معلم 
را دلسرد خواهد كرد نسبت به اينكه روش های جديد آموزش را 
استفاده كند، درحالی كه امتحانی كه به خوبی طرح شده باشد، هر 
تالشی در جهت ايجاد آموزش مدرن تر و واقع گرايانه تر را تشويق 

خواهد كرد.
سطح  ارتقای  موجب  می تواند  غیررسمی  آموزش  بخش    
ادارات  در  آموزشی  برنامه ريزی  مديريت های  بخش  در  آگاهی 
مركز(،  از  دور  مناطق  و  شهرستان ها  )به ويژه  آموزش وپرورش 
مديران مدارس و معلم ها و ايجاد افق های تازه و خالقیت در آنان 
شود كه با مطالعه مشكالت موجود در كشور اندونزی و راه حل های 
به  می تواند  باشد،  ما  با كشور  متفاوت  آن هرچند  برای  ارائه شده 

راه حل ها و نوآوری ها در كشور ايران كمك كند.
• نمونه اي از دانش بومي در روستاهاي اندونزي 

استفاده از خمیر سویا برای تولید انرژی در اندونزی
اندونزی يكی از كشورهايی است كه در آن تامین انرژی روستاها 
دلیل دوری و همچنین شرايط آب وهوای  به  و مناطق دورافتاده 
انرژی در اين  استوايی كار دشواری است. برق رسانی و ذخیره ی 
روستاها به خاطر بارندگی های دايمی با روش های متداول ممكن 
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اجرا  به  را  روشی  پژوهشگران  از  گروهی  اساس  اين  بر  نیست. 
گذاشته اند كه در پی آن از مانداب های ماده ای غذايی موسوم به 

توفو، برای تولید انرژی استفاده می شود.
اندونزی  در  افتاده  دور  روستاهای  از  برخی  در  كه  مردمی  برای 
سوخت   كوره های  و  خانه ها  گرمايش  مسلما  می كنند  زندگی 
می تواند يك چالش واقعی و پرزحمت تلقی شود. منابع مورد نیاز 
همانند گاز و چوب، بايد از طريق باربری و توزيع به خانواده های 
از  برخی  و  می برد  زيادی  زمان  روند  اين  كه  برسد  مناطق  اين 
خانواده ها حتی مجبورند برای رسیدن محموله ی گاز جديد تا مدت 
چند هفته صبر كنند؛ عالوه بر آن، اين كار باعث تولید و انتشار 
چندين تن گازهای گلخانه ای نیز می شود كه در ادامه به گرم شدن 

كره زمین می انجامد.
اين سیستم به لطف يك منبع دور از ذهن و عجیب به نام توفو 
هم اكنون در حال تغییر است. توفو به خمیر سويا گفته می شود و 

ماده ای سفید و پنیرمانند است.
محققان در اندونزي به اين نتیجه رسیدند كه اگر به مانداب هاي 
حاصل از تولید توفو، نوع خاصی از باكتری ها اضافه شود، می تواند 
به بیوگاز تبديل شود. در واقع بسیار ساده است. هر روز، فاضالب 
از مغازه های مختلف در روستا جمع آوری شده و سپس به مخازنی 
با  واكنش  تحت  و  می يابد  انتقال  دايجستر  يا  هضم كننده  نام  با 
باكتری ها قرار داده می شود. هنگامی كه تبديل به طور كامل انجام 
شد، آنگاه گاز به دست آمده به طور مستقیم از مخازن به خانه های 

محلی پمپ می شود.
اين كار عالوه بر ايجاد يك منبع انرژی سبز برای مردم محلی، 
با استفاده از تمام مانداب هايی كه به دست می آيد، به طور قابل 
لیتر  هزاران  می كند.  كمك  نیز  محلی  زيست  محیط  به  توجهی 
از كارخانجات  بار در روز  از توفوی خام يك  مانداب تخلیه شده 
كار  اين  كه  می شد  پمپ  نزديك  رودخانه ی  به  روستا،  اطراف 
باعث آلودگی آبراه های اطراف و همچنین مزارع برنج پايین دست 
اطراف  در  حاصل  مانداب های  اينكه  بدون  .اكنون  است  می شده 
محصوالت  كه  كرده اند  مشاهده  كشاورزان  شوند،  جمع  زمین ها 
با  همراه  كه  بدی هم  بوی  ديگر  از سوی  و  يافته  افزايش  برنج 
تولید توفو پراكنده می شد نیز برطرف شده است. در حال حاضر، با 
موفقیت بسیار اين طرح، مردم محلی همگی خواهان اين هستند 
كه در منابع انرژی جديد سهیم شوند و از آنها استفاده كنند. در 
واقع، يك لیست انتظار وجود دارد و اين در حالی است كه دولت 
نیز در حال نصب هضم كننده های جديد هستند تا بتوانند به خوبی، 
پاسخگوی افزايش تقاضای مردم باشند. گفتنی است كه هم اكنون 

تعداد پرشمار 20 هزار عدد از اين دستگاه ها نصب شده است.
اندونزی به عنوان منطقه ای از جهان شناخته می شود كه به خاطر 
از  را  مناسبی  جايگاه  گلخانه ای،  گازهای  از  بااليی  سطح  تولید 
دلیلی  هیچ  موفق شوند،  پروژه  اين  در  آن ها  اگر  ندارد.  نظر  اين 
وجود ندارد كه برنامه های مشابه نتواند در سراسر منطقه گسترش 
يابند؛ برنامه هايی كه به طور چشمگیری سبك و روش مردم را در 

دريافت انرژی مورد نیاز برای ادامه ی زندگی تغییر خواهند داد.

• تجربه عملیاتی NGOهای توسعه روستایی در اندونزی
بخش عمده توسعه ملی اندونزی در دوره حكومت جمهوری و در 
پنجاه سال اول قرن بیستم انجام گرفت كه از جمله آن ها می توان 
در  خوداتكايی  صنعت،  گسترش  اقتصادی،  رشد  باالی  سطح  به 
اشاره  زيربنايی  خدمات  و  آموزش  و  بهداشت  توسعه  برنج،  تولید 
كرد. فرايند مربوط به توسعه پر فراز و نشیب بوده اما در مجموع 
با پیشرفت و ارتقاء ملی همراه بوده است. متوسط درآمد سرانه هر 
چند هنوز نازل است اما به تدريج افزايش يافته و سطح فقر بر طبق 
از 60درصد در  نیازهای جسمانی  تأمین حداقل  با  ارتباط  آمار در 

دهه 1970 به 15 درصد در آغاز دهه 1980 كاهش يافته است. 
هنوز  نفت  درآمد  و  زياد  ملی  ثروت  رغم  به  اندونزی  همزمان 
اعتباری،  تسهیالت  و  خدمات  باالی  نرخ  نظیر  بزرگی  مسائل  با 
در بخش  كند  گازی، رشد  و  نفتی  تولیدات  بر  از حد  بیش  اتكاء 
نابرابری  و  جمعیت  كنترل  بیكاری،  و  ناقص  اشتغال  خدمات، 
تهديد  بزرگ ترين  فقرا  و  ثروتمندان  فاصله  روبروست.  فزاينده 
بر  موجود  اختالف های  می آيد.  شمار  به  كشور  اين  امنیت  برای 
چهارم  سه  )كه  روستايی  مناطق  با  مناطق شهری  مقابله  حسب 
جزاير  مقايسه  بر حسب  و  می كنند(  زندگی  مناطق  آن  در  مردم 
قابل  بسیار  الجزاير  مجموع  بقیه  مقابل  در  بالی  و  سوماترا  جاوا، 
توجه است. متخصصان بر اين باورند كه نحوه اجرای پروژه های 
توسعه ای در كشور به گونه ای بوده است كه به تمركز »ثروتمندان 
از سوی ديگر  نقاط اطراف منجر گرديده و  جديد« در جاكارتا و 
به پیدايش نسبت بااليی از فقیران در مناطق روستايی منجر شده 
است كه اساسًا معیشت خود را از طريق بخش های سنتی تأمین 
می كنند و فقط قادر به تأمین حداقل درآمد الزم برای بقا هستند. 
حاصل  بااليی  اقتصادی  رشد  آمار  طبق  بر  كه  مقاطعی  در  حتی 
شده است، درآمد متوسط مردم روستايی حدود يك چهارم درآمد 
 1992 ساالنه  گزارش  است.  بوده  شهری  نقاط  ساكنان  متوسط 
بانك جهانی اشاره می كند كه، هر چند پیشرفت اساسی در كاهش 
فقر در اندونزی محقق گشته، اما در راستای كاهش اختالف درآمد 

موفقیت درخور توجهی به دست نیامده است.
اما  است،  نواحی شهری  به  مربوط  پولی  گردش  عمده  چند  هر 
حداكثر عدم تعادل در توزيع ثروت نیز در همین مناطق به چشم 
می خورد كه در آن ها فقیران اغلب كارگران روزمزدی بی خانمان 
شهرها  به  درآمد  و  كار  جستجوي  برای  روستاها  از  كه  هستند 

مهاجرت كرده اند.
اخیراً، اين نابرابری ها مورد توجه قرار گرفته اند و كمیته ای برای 
مناسب  توسعه ای  رويكرد  درباره  مردم  مشورتی  نظر  گردآوری 
تشكیل شد. تمام گروه های پارلمانی موافقت كردند كه به توسعه 
شهری  مراكز  توسعه  با  همسنگ  اولويتی  بايد  روستايی  مناطق 
داده شود و برخی استان های شرقی مانند تیمور واريان بايد مورد 
توجه ويژه ای قرار گیرند. مقامات جمهوری تأكید كردند كه فقر و 
فقرزدايی در سیاست های دولت و كوشش های توسعه ای دولت 
در اولويت اول قرار دارد و بودجه ساالنه كشور در دهه 1990 به 
گونه ای تنظیم گرديد كه به توزيع عادالنه درآمد منجر گرديده و 
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تأكید عمده را بر توسعه روستايی داشته باشد.
با اين حال، در راه كاركردی كردن رويكرد جديد توسعه مسائل 
مشكل  هم  يكی  آن ها  جمله  از  كه  دارد  وجود  داخلی  متعدد 
همین  در  است.  كشور  در  روستا  هزار  ده  از  بیش  به  دسترسی 
ارتباط برنامه AMD طراحی شد كه يك برنامه توسعه روستايی 
است كه توسط نیروهای ارتشی هدايت می شود )بازيگران عمده 
همچنین  و  زيربنايی  خدمات  اساسًا  كه  اندونزی(  سیاسی  عرصه 
آموزش حرفه ای را پیشتیبانی می كند. مسأله ديگر كسب اطمینان 
نسبت به مناسبت محلی پروژه ها است كه بر اساس آن روستاها 
ای  ويژه  انداز  مالی صندوق های پس  بودجه  اختصاص  می توانند 
را پايه ريزی كنند )اين صندوق ها يك اقدام فوری و عاجل برای 

فقرزدايی است(. 
به  مربوط  گزارش های  است.  رشوه خواری  ديگر  مهم  مسأله 
سازمان های بین المللی اندونزی را از نظر فساد مالی بدترين كشور 
در آسیا معرفی می كنند. به طور مثال، اسناد به دست آمده نشان 
می دهد كه حداقل 10درصد از بودجه مربوط به توسعه منطقه تیمور 
اين شرايط  در  است.  رفته  تاراج  به  مقامات محلی  توسط  شرقی 
اندونزی  دولت  كننده  فلج  های  نابسامانی  اين  با  مقابله  برای  و 
برای كاهش ناكامی های توسعه و برای مقابله با جنبه های آسیب 
از ظرفیت و  با استفاده  شناختی تمركز فعالیت ها در دست دولت 

توان سازمان های غیردولتی روی آورد.
از دولت  دولتی  اندونزی جدا كردن سازمان های غیر  در شرايط 
غیردولتی  سازمان های  از  بسیاری  كه  حالی  در  است.  مشكل 
موفق به حفظ درجات معینی از استقالل در سطح ملی شده اند اما 
همچنان برخی مقامات دولتی بر اين نكته پافشاری می كنند كه » 
غیرممكن است كه اين سازمان ها بتوانند كاماًل مستقل باشند«، 
و برای بسیاری از موارد ديگر نیز مرزهای جدايی آن ها از دولت 

نامشخص است. 
در  غیردولتی  سازمان  از  مراد  كه  كرد  اشاره  بايد  حال  اين  با 
سازمان های  شامل  كه هم  سازمان هاست  از  وسیعی  اينجا طیف 
هم  و  محلی«  خوداتكاء  »سازمان هاي  هم  و  بومی  غیردولتی 
سازمان های غیردولتی خارجی )به عنوان نمونه كمك های خارجی( 
از محیط زيست،  از قبیل حفاظت  در زمینه های فعالیتی متنوعی 
نقش   است.  رفاهی  كارگزاری های  و  قانونی  كمك  مؤسسه های 
سازمان های غیردولتی در اندونزی را در چهار بعد يا قلمرو می توان 

تقسیم كرد كه از اين قرارند:
مناطق  در  را  خدماتی  طورسنتی  به  غیردولتی  سازمان های   .1
شهری و روستايی فراهم كرده و ارايه می كنند. از جمله خدمات 
اجتماعی می توان از نوانخانه ها و دارااليتام ها نام برد. سازمان های 
نازل  سود  با  را  الزم  اعتبارات  كه  دارند  را  امكان  اين  غیردولتی 
از بخش های تجاری غیررسمی فراهم كنند، آموزش مهارت های 
برپا  نهال  يا  بذر  بانك های  يا حتی  بر عهده گیرند و  را  حرفه ای 
بسیار  منابع  دارای  رفاهي،  بخش های  كه  ملتی  میان  در  كنند. 
كنترل  در  دولتی  گسترده  دستگاه  كه  جايی  در  و  است  محدود 
امور اجتماعی مداخله زيادی می كنند، سازمان های غیردولتی برای 

حمايت از توانمندسازی مردم عامی حايز اهمیت بااليی هستند.
2. نقش ديگر سازمان های غیردولتی مواظبت و حمايت ازحقوق 
بشر در كشور است. هر چند سازمان های غیردولتی روستا تمايل 
به  ديگر  سازمان های  از  بسیاری  اما  دارند،  كاری  محافظه  به 
دارای  دموكراتیك  مشاركت  و  اجتماعی  عدالت  بشر،  حقوق  نفع 
سنت های قومی قوی و محكمی هستند. به هرحال استیالی فلسفه 
اندونزيايی موجب وفاق عمومی می شود و به طور ارگانیك تمام 
ابعاد زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر چه اين مطلب 
ممكن است مطلوب طبقه عامه و به نفع آنان نیز باشد، اما در هر 
حال نمی تواند منافع فقیران، زنان، اقلیت های بومی را ناديده گیرد. 
بعضی نمونه ها از اقدامات سازمان های غیردولتی كه ممكن است 

در برخورد با منافع مسلط نیز مصداق داشته باشند از اين قرار اند:
• حمايت و دفاع برای تعادل بهتر و احیاء شرايطی برای مردم 
روستاهای محروم شده به خاطر احداث سد كاندوگامبو كه پروژه ای 

است كه در جاوای مركزی مورد حمايت بانك جهانی قرار دارد.
در  كار  كودكان  كودكان.  كار  از  بهره كشی  درباره  بررسی   •
مقررات  و  قوانین  غیردولتی  سازمان های  زيادند،  بسیار  اندونزی 
بخش  در  آن  در  تخطی  از  و  بخشند  می  قوام  زمینه  اين  در  را 

خصوصی جلوگیری می كنند.
طريق  از  بی زمین  روستايیان  و  خرده پا  كشاورزان  از  حمايت   •
از  حمايت  و  پناهگاه ها  ايجاد  مانند  خصوصی  پروژه های 

حاشیه نشینان و فقیران شهری.
برای  تسهیل گری  غیردولتی  سازمان های  نقش  سومین   .3
كشورهای  با  غیردولتی  سازمان های  است.  خارجی  كمك های 
اعطا كننده اعتبار مشاركت می كنند. هدف از اين مشاركت تقويت 
ارتقاء آگاهی گروه های خارجی و كشورهای وام  مشاركت مردم، 
دهنده است. اين نقش در يك گزارش بانك جهانی به عنوان نقش 
مثبت ارزيابی می شده كه به مؤثر بودن اين نقش در گفتگو برای 

تدوين سیاست های ملی توسعه در اندونزی اشاره دارد.
4. چهارمین نقش عمده سازمان های غیردولتی در اندونزی ايفای 
و  داخلی  مسايل  مورد  در  عمومی  گفتمان  زمینه  در  فعال  نقش 
خارجی است. سازمان های غیردولتی در اندونزی مركب از مخالفان 
تا خود كارگزاران دولتی اند. در اين ارتباط همراه با توجه به مسايل 
ويژه از نیازها يا بی عدالتی ها، اصول ديگری بروز می كند كه از 
جمله آن ها می توان از استقالل قوه قضايیه، حمايت از كشاورزان 

بی زمین يا نیاز به آزادی انجمن ها نام برد.
های  سازمان  مشاركتی  نقش  دولت  دولتی،  بخش  با  ارتباط  در 
غیردولتی را در مورد كار در امور توسعه پذيرفته است. در همین 
ارتباط كمك های مالی قابل توجهی به اين سازمان ها اهدا می كند. 
در  عمومی  گفتگوهای  در  غیر دولتی  سازمان های  اساس،  اين  بر 
سطوح برنامه ريزی و سیاست گذاری شركت می كنند و در مسايل 
و موارد ديگر مرتبط با توسعه نیز بدون توسل به بوروكراسی به 

صورت فعال مداخله می كنند. 
ارتباط کشور اندونزي با جمهوري اسالمي ایران

غیرمتعهدها  جنبش  تأسیس  زمان  از  ايران  اسالمی  جمهوری 
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روابط  آن،  از  پیش  حتی  و 
جمهوری  با  مثبتی  ديپلماتیك 
هر  است.  داشته  اندونزی 
از  زيادی  شباهت  كشور  دو 
پیشینه  دارند:  مختلف  لحاظ 
مستعمرگی، كودتای آمريكايی، 
تنوع قومی، تنوع آب و هوايی، 
اكثريت مسلمان، صادرات مواد 
گردشگری.  امكانات  و  خام 
كشور  دو  روزافزون  همكاری 
اجتماعی  و  اقتصادی  زمینه  در 
در  كشور  دو  هم راستايی  و 
بر  عالوه  خارجی  سیاست 
مشكالت  حل  در  تسريع 
دو  مركزيت  دلیل  به  داخلی، 
كشور در منطقه خود، می تواند 
جنوب  با  را  آسیا  شرق  جنوب 
پیوند دهد. به عنوان  غرب آن 

كشور  برنامه هاي  از  يكي  مثال 
اندونزي، توسعه برق روستايي با مشاركت ايران مي باشد.

با محدوديت های  نفر  از 250میلیون  بیش  با جمعیتی   اندونزی 
گزارش  براساس  به طوری كه  است،  روبه رو  انرژی  توجه  قابل 
سازمان بین المللی انرژی، حدود 82 میلیون نفر )33درصد( از مردم 
اين كشور به برق دسترسی ندارند و 124میلیون نفر )50درصد( 
از انرژی های سنتی ازجمله زيست توده برای پخت  و پز استفاده 

می كنند.
تولید  افزايش  خواستار  كوتاه مدت،  براساس يك هدف  اندونزی 
انرژی تجديدپذير است و قصد دارد تا سال 2019 حدود 19درصد 
از انرژی خود را از انرژی تجديدپذير به دست آورد. اندونزی كه 
درپی افزايش ظرفیت تولید برق اين كشور به 35هزار مگاوات در 
5 سال آينده است، قصد دارد از توانايی جمهوری اسالمی ايران 
تولید  نظر  از  ايران  كند.  استفاده  خود  نیروگاه های  توسعه  برای 
برق در رده 16 كشورهای جهان قرار دارد، در حالی كه اندونزی 
با جمعیت بیش از سه برابر ايران در رده 21 جهان است. ايران 
نیروگاه جديد  اندونزی خردادماه سال گذشته برای احداث 48  و 
مقیاس كوچك برق آبی در اين كشور جنوب شرق آسیا به توافق 
نهايی رسیدند و قرار است اين واحدها توسط شركت های ايرانی 

در اندونزی احداث شود. 
نتیجه گیري و پیشنهادها:

تجربه اندونزی بازگوی آن است كه، توسعه نمی تواند به بوروكراسی 
يا تمرين های كمی محدود شود، بلكه نخست و قبل از هر چیزی 
الزامًا به نوعی حس همدردی در بین انسان ها برای دموكراتیك 
برای  كوشش  در  مي شود.  منجر  فعالیت  و  زندگی  محیط  كردن 
تحقق چنین ارزشی، سازمان های غیردولتی می توانند نقش مهمی 
و  اندونزی  در  روستايي  توسعه  همچنین  و  توسعه  فرايند  در  را 

كشورهای جهان سومی ديگر به عهده گیرند.
در انتها به عنوان آموزه هايي از توسعه روستايي از كشور اندونزي 
كه در كشور ايران قابل پیاده سازي مي باشد، مي توان به موارد ذيل 

اشاره كرد:
از طريق  از توسعه گردشگري روستايي  • حمايت بخش دولتي 
تخصیص و پرداخت تسهیالت كم بهره و ارائة مشوق هاي الزم 

جهت مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي. 
• توانمندسازي جوامع محلي و زنان روستايي در زمینه گردشگري 

از طريق ارائه آموزش ها و مهارت هاي تخصصي
• توسعه كارآفريني و راه اندازي كسب  و كارهاي جديد از طريق 
آموزش هاي  ارائه  و  محلي  فرصت هاي  و  ظرفیت ها  شناسايي 

كاربردي 
• ايجاد و توسعه مراكز آموزش كارآفريني و مهارت هاي شغلي 
• ترويج و توسعه استفاده از دانش بومي در مناطق روستايي  

ارتقاء  از ظرفیت سازمان هاي غیر دولتي در جهت  • بهره گیري 
سطح معیشتي و رفاهي روستايیان.

منابع:
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كه  است  عطفی  نقطة  تیرماه،  »چهاردهم 
روستاها در پی عبور از مديريت های پراكنده 
و بی سامان در ادوار مختلف، از بركت حضور 
جامعة   متن  از  برخاسته  و  مديريتی  نهادی 
شدند.  برخوردار  دهیاری  نام  به  روستايی 
دهیاری ها در پیوند با شوراهای اسالمی روستا 
زدند  رقم  كشور  در سطح  را  نوينی  مديريت 
پايدار روستايی در كشور  كه پرچمدار توسعة 

محسوب می شوند.
نمايندگان  عنوان  به  سو  يك  از  دهیاری ها 
حاكمیت و از سويی ديگر به عنوان نهادهايی 
از  بارزی  مصداق  مردم،  انتخاب  از  برخاسته 
تمام نمای  آينة  و  دينی  مردم ساالری  تحقق 
تلقی  ملت   و  دولت  همزبانی  و  همدلی 
ارزشمند  اقدامات  و  مأموريت ها  می  گردند. 
نقش  تاكنون،  تأسیس  آغاز  از  دهیار ی ها 
به سزايی در ايجاد رضايت مندی روستايیان و 
ترمیم شكاف تاريخی و تبعیض آلود میان شهر 

و روستا داشته  است.
اقدامات  و  مأموريت ها  مهم ترين  جمله  از   
به  می توان  دهیاری ها  سوی  از  شده  انجام 
مواردی همچون: حفظ محیط زيست و منابع 
طبیعی، مديريت بحران در مناطق روستايی، 
منظر  و  سیما  بهبود  روستا،  اقتصادی  رونق 
در  روستا  كالبدی  وضعیت  ارتقای  روستايی، 

ايرانی  عین حفظ فرهنگ بومی و اسالمی- 
روستايی،  مناطق  در  امنیت  افزايش  آن ، 
ارتقای سطح سرمايه اجتماعی روستا، كمك 
به تثبیت جمعیت روستايی و حفظ تعادل آن 
با جمعیت شهری كشور اشاره كرد كه همگی 
اين موارد نشان از ژرفای تأثیر اين نهاد نوين 

مديريت محلی دارد.
كشور  اقلیمی  خاص  موقعیت  به  توجه  با 
و  طبیعی  جاذبه های  وجود  ايران،  عزيزمان 
تنوع شگفت انگیز جغرافیايی به همراه میراث 
غنی  تمدن  و  تاريخ  از  برخاسته  فرهنگی 
و  نژادها  قومیت ها،  تنوع  ايرانی،  و  اسالمی 
رساندن  فعلیت  به  برای  نهادسازی  مذاهب، 
توسعة  ظرفیت های  و  قابلیت ها  حداكثری 
است.  اهمیت  حايز  بسیار  روستايی،  مناطق 
اين مهم در مرحلة نخست با شكل گیری نهاد 
نوين مديريت محلی در قالب حدود 33 هزار 
دهیاری در تمامی نقاط كشور تحقق يافت اما 
اين تنها آغاز راه و گام اول به شمار می آيد كه 
نیازمند  رسیدن،  به شكوفايی  و  بالیدن  برای 
معنوی  و  مادی  حمايت   سیاست گذاری ، 
پیشرفت  برای  مناسب  برنامه ريزی   و  دولت 

همه جانبه مناطق روستايی كشور است.
 به حمدهلل اين حمايت در پرتو توجه دولت 
تدبیر و امید به روستاها و تخصیص اعتبارات 

يافته  ملموس  معنايی  آن ها،  به  توجه  قابل 
قوت  با  و  همچنان  بايد  پشتیبانی ها  اين  اما 
مناطق  توسعه  چرخ  تا  يابد  ادامه  بیشتری 

روستايی بر مدار پايداری بچرخد.
از ديگر اقدامات مهمی كه دولت برای تقويت 
دهیاری ها و پشتیبانی از آن ها انجام داده است 
هدف  با  دهیاری ها  اليحه  پیش نويس  تهیه 
رفع خألهای قانونی و انسجام بخشی به نهاد 
دهیاری است كه هم اكنون در كمیسیون های 
دولت محترم برای تقديم به مجلس شورای 

اسالمی در دست بررسی است.
اينجانب ضمن عرض تبريك اين روز مهم، 
به تمامی تالش گران حوزة مديريت روستايی 
و  دهیاران  به ويژه  محلی  و  ملی  سطوح  در 
سراسر  روستايی  اسالمی  شوراهای  اعضای 
كشور، از دهیاران عزيز و گرامی انتظار دارم 
از سوی مقام معظم رهبری به  در سالی كه 
مزين  عمل«  و  اقدام  مقاومتی؛  »اقتصاد  نام 
شده است، با همت و تالش مجدانه و بی وقفه 
و با استفاده از ظرفیت نهاد دهیاری گام های 
بلند و اساسی در راستای تحقق توسعة پايدار 

در روستاها برداريد. انشااهلل
همه  روزافزون  توفیق  و  سربلندی  سعادت،  
متعال  قادر  پروردگار  درگاه  از  را  عزيزان 

آرزومندم.«

برنامه ريزي و مديريت توسعة  مديركل دفتر 
روستايي سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
واگذاری  »ضوابط  ابالغ  و  تهیه  از  كشور 
دهیاری ها  خدماتی  و  عمرانی  پروژه های 
اين  سوی  از  دهیاری ها«  تعاونی  شركت   به 
سازمان به معاونان امور عمرانی استانداری ها 
با هدف نظام مند نمودن تعامل بین دهیاری ها 

با شركت های تعاونی دهیاری ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های كشور، اسماعیل زيارتي با بیان 
سالهای  در  دهیاری ها  گفت:  فوق  مطلب 

قانونی خود  انجام وظايف  گذشته در راستای 
فعالیت های  افزايش  منظور  به  همچنین  و 
عمرانی و خدماتی در روستاها و خدمت رسانی 
تأمین  و  دولت  با كمك  روستايیان  به  بیشتر 
در  را  مؤثری  اقدامات  نیاز،  مورد  مالی  منابع 
عمرانی  پروژه های  و  طرح ها  اجرای  قالب 
بخش  همكاری  با  روستاها  در  خدماتی  و 
دهیاری ها  تعاونی  شركت های  و  خصوصی 

انجام داده اند.
شكل گیری  فلسفة  اينكه  بیان  با  وی 
به  كمك  دهیاری ها،  تعاونی  شركت های 

هزينه های  كاهش  دهیاری ،  نهاد  خودكفايی 
خدماتی  و  اجرايی  توان  افزايش  و  اجرايی 
دهیاری هاست، گفت: تاكنون بیش از 32 هزار 
و 900 دهیاری و 839 شركت تعاونی دهیاری  
در سطح كشور تأسیس شده و مجموعه های 
يكديگر  با  گوناگون  زمینه های  در  مذكور 
ساماندهی  رو  اين  از  دارند.  تنگاتنگی  ارتباط 
روابط  نمودن  نظام مند  و  موجود  وضعیت 
تعاونی  شركت های  و  دهیاری ها  فی ما بین 
دهیاری ها منطبق با قوانین و مقررات مربوط، 

امری ضروری و با اهمیت می باشد.

اخــــبـــــار

پيامدکتررحمانیفضلی؛وزيرکشورخطاببهدهيارانسراسرکشوربهمناسبتچهاردهمتيرماهروزدهياری

ضوابطواگذاریپروژههایعمرانیوخدماتیدهياریها
بهشرکتتعاونیدهياریهاابالغشد
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زيارتي افزود: اين ضرورت سبب شد تا حوزة 
قوانین  بررسی  با  دهیاری ها  امور  معاونت 
هم انديشی  و  هم فكری  و  جاری  مقررات  و 
و  روستايی  امور  دفاتر  خبرة  كارشناسان 
ذی ربط  دفاتر  و  استانداری ها  شوراهای 
»ضوابط  ابالغ  و  تهیه  به  نسبت  سازمان، 
خدماتی  و  عمرانی  پروژه های  واگذاری 
دهیاری ها به شركت  تعاونی دهیاری ها« اقدام 

نمايد.

برنامه ريزي و مديريت توسعة  مديركل دفتر 
روستايي در ادامه گفت: ابالغیة مذكور دارای 
سه بخش كلی ضوابط قبل از انعقاد، حین اجرا 

و خاتمة قرارداد است.
اجرای  نحوة  بر  نظارت  كرد:  اضافه  وی 
گام  در  احتمالی  اختالفات  رفع  و  صحیح 
توسط  رسیدگی  و  شكايت  طرح  از  قبل  اول 
مراجع ذی ربط، بر عهدة دفاتر امور روستايی و 

شوراهای استانداری مربوط نهاده شده است.

با  كه  نمود  امیدواری  ابراز  پايان  در  زيارتي 
ابالغ اين ضوابط و نظام مند نمودن تعامل بین 
دهیاری ها،  تعاونی  شركت های  با  دهیاری ها 
اجرای  و  واگذاری  نحوة  در  موجود  ابهامات 
رفع  پروژه های عمرانی و خدماتی دهیاری ها 
پروژه های  اجرای  برای  الزم  زمینه های  و 
قالب  در  روستاها  در  خدماتی  و  عمرانی 
و  قوانین  چارچوب  در  مشترک  همكاری 

مقررات مربوط فراهم شود.

مديريت  و  برنامه ريزی  دفتر  مديركل 
و  شهرداری ها  سازمان  روستايی  توسعة 
دهیاری های كشور از تهیه و ابالغ »ضوابط 
خدماتی  و  عمرانی  ماشین آالت  اجارة 
دهیاری ها به شركت   تعاونی دهیاری ها« از 
امور عمرانی  به معاونان  اين سازمان  سوی 
نمودن  نظام مند  هدف  با  استانداری ها 
تعامل بین دهیاری ها با شركت های تعاونی 

دهیاری ها خبر داد.
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرداری ها و دهیاری های كشور، اسمعیل 
زيارتی نصرآبادی با بیان مطلب فوق گفت: 
از محل منابع در اختیار سازمان طی سنوات 
گذشته بیش از 15 هزار از انواع ماشین آالت 
خودروهای  همچون  خدماتی  و  عمرانی 
لودر،  كمپرسی،  زباله،  حمل  آتش نشانی، 
هدف  با  تراكتور  و  بكهولودر  لودر،  مینی 
و  نیاز  مورد  امكانات  به  دهیاری ها  تجهیز 
میان  در  آن ها  اجرايی  و  فنی  توان  افزايش 

دهیاری های كشور توزيع شده است.
وی افزود، تاكنون بیش از 32 هزار و 700 
در  دهیاری   تعاونی  و 839 شركت  دهیاری 
مجموعه های  و  شده  تأسیس  كشور  سطح 
يكديگر  با  گوناگون  زمینه های  در  مذكور 
جنبه های  از  يكی  دارند.  تنگاتنگی  ارتباط 
و  منابع  مديريت  آن ها،  فی مابین  تعامل 

دهیاری ها جهت  ماشین آالت  از  بهره گیری 
در  خدماتی  و  عمرانی  افزايش ظرفیت های 

روستاها می باشد.
و  مديريت  باالی  هزينة  كرد:  اضافه  وی 
منابع  محدوديت  و  ماشین آالت  نگهداری 
سال های  در  شد  سبب  دهیاری ها  مالی 
به  نسبت  دهیاری ها  از  برخی  گذشته 
تعاونی  شركت های  به  ماشین آالت  اجارة 
دهیاری ها اقدام نمايند كه اجرای صحیح و 
دهیاری ها  ماشین آالت  اجارة  فرآيند  قانونی 
افزايش  موجب  هزينه ،  مديريت  بر  عالوه 
دهیاری ها  ماشین آالت  كارآيی  و  بهره وری 
خدمات  از  دهیاری ها  ساير  بهره مندی  و 

ماشین آالت مذكور خواهد شد.
زيارتی در ادامه گفت: از اين رو ساماندهی 
وضعیت موجود و نظام مند نمودن چارچوب 
ماشین آالت  واگذاری  نحوة  اجرايی 
دهیاری ها به شركت های تعاونی دهیاری ها 
امری  مربوط،  مقررات  و  قوانین  با  منطبق 

ضروری و با اهمیت به شمار می رود.
مديريت  و  برنامه ريزی  دفتر  مديركل 
و  شهرداری ها  سازمان  روستايی  توسعة 
دهیاری های كشور اظهار كرد: اين ضرورت 
سبب شد تا حوزة معاونت امور دهیاری ها با 
بررسی قوانین و مقررات جاری و هم فكری 
دفاتر  خبرة  كارشناسان  هم انديشی  و 

و  استانداری ها  شوراهای  و  روستايی  امور 
و  تهیه  به  نسبت  سازمان،  ذی ربط  دفاتر 
عمرانی  ماشین آالت  اجارة  »ضوابط  ابالغ 
تعاونی  شركت    به  دهیاری ها  خدماتی  و 

دهیاری ها« اقدام نمايد.
زيارتي در ادامه گفت: ابالغیة مذكور دارای 
سه بخش كلی ضوابط قبل از انعقاد قرارداد 
از  پس  و  اجاره  قرارداد  اجرای  حین  اجاره، 
خاتمة قرارداد اجاره به همراه نمونة قرارداد 

اجارة ماشین آالت دهیاری می باشد.
اجرای  نحوة  بر  نظارت  كرد:  اضافه  وی 
گام  در  احتمالی  اختالفات  رفع  و  صحیح 
اول قبل از طرح شكايت و رسیدگی توسط 
مراجع ذی ربط، بر عهدة دفاتر امور روستايی 
شده  نهاده  ذی ربط  استانداری  شوراهای  و 

است.
امیدواری  ابراز  پايان  در  نصرآبادی  زيارتی 
نظام مند  و  ضوابط  اين  ابالغ  با  كه  نمود 
نمودن تعامل بین دهیاری ها با شركت های 
در  موجود  ابهامات  دهیاری ها،  تعاونی 
و خدماتی  ماشین آالت عمرانی  اجارة  نحوة 
برای  الزم  زمینه های  و  رفع  دهیاری ها 
بهینة  نگهداری  و  كارآمدی  افزايش 
ماشین آالت و صیانت از اموال دهیاری ها در 
قالب همكاری مشترک در چارچوب قوانین 

و مقررات مربوط فراهم شود.

ضوابطاجارةماشينآالتعمرانیوخدماتیدهياریها

بهشرکتتعاونیدهياریهاابالغشد
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مديركل دفتر برنامه ريزی و مديريت توسعه 
روستايی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
 95 سال  نامگذاری  به  توجه  با  گفت:  كشور 
عمل«  و  اقدام  مقاومتی،  »اقتصاد  عنوان  با 
و  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از 
اهمیت زياد اين موضوع در برنامه ريزی های 
آثار  ارسال  محورهای  از  يكی  كشور،  كالن 
به پنجمین جشنوارة ملی طرح های برگزيده 

دهیاری ها، اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
زيارتی  اسمعیل  كشور،  دهیاری های  و 
نصرآبادی با بیان مطلب فوق گفت: براساس 
ملی  جشنوارة  پنجمین  در  ابالغی،  نظام نامة 
طرح های برگزيدة دهیاری ها از میان تمامی 
سراسر  استانداری های  از  واصله  طرح های 
كشور در چهار محور »اقتصاد مقاومتی و منابع 
 ، اجتماعی«  فرهنگی-   « پايدار«،  درآمدی 
و  روستايی«  خدمات  و  عمران  »معماری، 
نهايت  در  و  انجام  داوری  زيست«  »محیط 

و  معرفی  انتخاب،  برتر  ابتكاری  هشت طرح 
تقدير خواهند شد.

در  زمینة ويژگی های طرح هايی كه  وی در 
كرد:  اظهار  می شوند،  پذيرفته  جشنواره  اين 
در  بايد  جشنواره  اين  به  ارسالی  طرح های 
چارچوب محورهای اعالمی باشند و همچنین 
حتماً به بهره برداری رسیده باشند و بیش از 2 

سال از اتمام آن ها نگذشته باشد.
كه  طرح هايی  دوره  اين  در  افزود:  وی 
كاهش  نیز  و  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در 
آسیب های اجتماعی باشند، در اولويت اصلی 

قرار دارند.
زيارتی در ادامه، معیارهای انتخاب طرحهای 
اقتصاد مقاومتی و منابع درآمدی پايدار را به 
اين شرح اعالم كرد: رعايت اصول و ضوابط 
و  بودن  درون زا  جمله  از  مقاومتی  اقتصاد 
برون گرا بودن طرح، كمك به رونق اقتصادی 
به  محلی  ظرفیت های  از  بهره گیری  روستا، 
مديريت  و  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  ويژه 

بهینة هزينه ها، كمك به اشتغال زايی در سطح 
روستا يا دهستان.

برای  پايدار  درآمد  كسب  به  كمك  وی 
روستايی،  صنايع  توسعة  به  كمك  دهیاری، 
دامپروری  و  كشاورزی  توسعة  به  كمك 
و  محصوالت  بازاريابی  به  كمك  روستايی، 
در  فقر  كاهش  به  كمك  روستايی،  تولیدات 
روستا، كمك به ارتقای سطح رفاه عمومی در 
روستا و توجه به مزيت نسبی و رقابتی منطقه 
اقتصاد  طرحهای  انتخاب  معیارهای  ساير  را 
پنجمین  در  پايدار  درآمدی  منابع  و  مقاومتی 
دهیاری ها  برگزيدة  طرح های  ملی  جشنوارة 

ذكر نمود.
وی در خاتمه ابراز امیدواری نمود كه برگزاری 
اين جشنواره در سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل« به تحقق عملی اقتصاد مقاومتی و 
تبلور توسعة پايدار روستايی در كشورمان منتج 

شود.

توسعة  مديريت  و  برنامه ريزی  دفتر  مديركل 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  روستايی 
كشور از تهیه و ابالغ »ضوابط تهیه و الصاق 
برچسب اموال دهیاری » از سوی اين سازمان 
با هدف  استانداری ها  امور عمرانی  معاونان  به 
انتظام بخشی به فرآيند حفظ و صیانت از اموال 

دهیاری ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های كشور، اسمعیل زيارتی نصرآبادی با 
بیان مطلب فوق گفت: تا كنون بالغ  بر 32 هزار و 
700 دهیاری در مناطق روستايی كشور تأسیس 
و استقرار يافته اند كه نهادهای مذكور به منظور 
انجام وظايف قانونی خود و اراية خدمات مناسب 
به روستايیان به امكانات و وسايل اداری گوناگون 
همچون، میز صندلی، تلفن، رايانه و ... تجهیز 
شده اند كه بر اساس قانون اجناس و كاالهای 
خريداری شده، جزو اموال دهیاری بوده و وفق 
ماده 41 آيین نامة اجرايی تشكیالت، انتخابات 

داخلی و امور مالی روستا و نحوة انتخاب دهیار 
مصوب 1378/01/11 و اصالحات بعدی، تمامی 
اموال دهیاری اعم از منقول و غیرمنقول، تحويل 
دهیار بوده و دهیار در مقابل حفظ و نگهداری آن 

مسؤول می باشد.
فرآيند  به  انتظام بخشی  منظور  به  افزود:  وی 
حفظ و صیانت از اموال دهیاری ها و همچنین 
ايجاد وحدت رويه در چگونگی تهیه و الصاق 
و  تهیه  »ضوابط  دهیاری ها،  اموال  برچسب 
هم فكری  با  دهیاری »  اموال  برچسب  الصاق 
صاحب نظران و كارشناسان ذی ربط تهیه و ابالغ 

شد.
تهیة  كرد:  اظهار  ادامه  در  نصرآبادی  زيارتی 
فهرست اموال دهیاری و ثبت مشخصات اقالم 
بر  برچسب  الصاق  همچنین  و  اموال  دفتر  در 
روی آن ها از جمله وظايف نهاد مذكور در جهت 
صیانت از اموال دهیاری است. همچنین شورای 
اسالمی روستا وظیفة نظارت بر كلیة اموال و 

دارايی های دهیاری ها را دارد كه نظم بخشیدن 
به امور ثبت و الصاق برچسب اموال دهیاری، 
قانونی خود  انجام وظیفة  را در  شورای مذكور 

ياری می رساند.
توسعة  مديريت  و  برنامه ريزی  دفتر  مديركل 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  روستايی 
استنادات  ابالغیه  اين  در  كرد:  اضافه  كشور 
اموال،  برچسب  الصاق  و  تهیه  قانونی، ضوابط 
ضوابط فنی و همچنین الگوی برچسب اموال 
مشتمل بر اندازه، طرح و رنگ مورد نظر گنجانده 
شده است. وی در پايان ابراز امیدواری نمود كه 
با ابالغ اين ضوابط، بتوانیم وحدت رويه ای را 
اموال  برچسب  الصاق  و  تهیه  نحوة  زمینة  در 
آن  و شاهد  آوريم  بوجود  در كشور  دهیاری ها 
رفتار  با  گذشته  همچون  دهیاران  كه  باشیم 
مسؤوالنة خود، از اموال و دارايی های دهیاری ها 
كه به مثابه امانت  مردم نزد آن ها می باشد، بیش 

از پیش نگهداری و حفاظت نمايند.

برگزاريپنجمينجشنوارةطرحهایبرگزيدةدهياریها،بارويكرداقتصادمقاومتی

ضوابطتهيهوالصاقبرچسباموالدهياریابالغشد
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خدمات  و  عمرانی  هماهنگی  دفتر  مديركل 
روستايی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
كشور از برنامه های اين سازمان برای توسعة 
زيرساخت های گردشگری در يكصد روستای 
هدف گردشگری مصوب در كشور طی سال 

95 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های كشور، مجید عبدالهی با بیان 
تفاهم نامة  پیش نويس  گفت:  فوق  خبر 
سازمان  و  كشور  وزارت  مشترک  همكاری 
میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، 
كه يكی از بخش های آن موضوع گردشگری 
روستايی می باشد، درحال نهايی شدن است و 
به زودی امضا می شود كه با ابالغ آن عملیات 
اجرايی توسعة گردشگری روستايی در يكصد 
با تأمین اعتبارات  روستای هدف گردشگری 

الزم از سوی دو دستگاه انجام خواهد شد.
وی در ادامه اظهار كرد: در سال جاری به هر 
كدام از اين يكصد روستای هدف گردشگری، 

اعتباراتی به میزان يكصد میلیون تومان برای 
گردشگری  زيرساختهای  توسعة  به  توجه 

اختصاص می يابد.
محلی،  كارهای  و  كسب  رونق  عبدالهی، 
و  بومی و محلی  احیای سنت های  و  تقويت 
طريق  از  گردشگری  رونق  و  دستی  صنايع 
از  را  اين بخش  در  زيرساختهای الزم  ايجاد 
جمله موضوعات مندرج در اين تفاهم نامه ذكر 

نمود.
زيرساخت های  توسعة  موضوع  افزود:  وی 
گردشگری در يكصد روستای هدف، به عنوان 
يكی از اولويت های كاری در برنامة راهبردی 
سال 95 سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
كشور قرار گرفته و معاونت امور دهیاری ها در 
اين  در  الزم  اقدامات  انجام  و  پیگیری  حال 

زمینه است.
اكنون  هم  كرد:  اضافه  ادامه  در  عبدالهی 
مصوب  گردشگری  هدف  روستای   1100
دارای  روستا   200 كه  دارد  وجود  كشور  در 

سوی  از  كه  هستند  مصوب  مطالعاتی  طرح 
و  دستی  صنايع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
گردشگری تهیه شده و سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های كشور هم در كمیتة تصويب 
با  مرتبط  موضوعات  تا  داشت  حضور 
دهیاری ها و موارد مورد نظر اين سازمان در 

طرح ها لحاظ شود.
وی در پايان گفت: تاكنون اقدامات مختلفی 
از  گردشگری  روستاهای هدف  تقويت  برای 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  سوی 
كشور انجام شده كه عبارت بوده از آموزش 
دهیاران روستاهای هدف گردشگری، واگذاری 
ماشین آالت عمرانی و خدماتی، انتشار كتب و 
نشست های  برگزاری  و  تخصصی  نشريات 
هم انديشی با حضور دهیاران روستاهای هدف 
گردشگری و مسؤوالن سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های كشور، سازمان میراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری و استانداری ها و 

ساير نهادهای مرتبط.

معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي كشور اعالم كرد: به منظور ايجاد 
تومان  روستاها،100میلیارد  در  تولید  و  اشتغال 
تسهیالت بانكي امسال به طرح هاي درآمدزاي 
اقتصادي  و  فني  توجیه  داراي  كه  دهیاري ها 

باشند، اختصاص مي يابد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي كشور، سعیدرضا جندقیان كه به 
مناسبت گرامیداشت هفتة دولت سخن مي گفت، 
درصد   8 سود  نرخ  با  وام  اين  كرد:  اضافه 
اختصاص پیدا می كند و قزوين نخستین استانی 

است كه اين طرح در آن اجرا می شود.
وي تصريح كرد: اشتغال در مباحث مرتبط با 
به  منجر  زيرا  است  موضوع  مهمترين  روستا، 
ثبات جمعیت و پايداري توسعة روستايي مي شود 
و در صورت تحقق آن به تعالي شأن روستايیان 
كمك  روستا  پايدار  توسعة  درفرآيند  تسريع  و 

نموده ايم.

معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي كشور در خصوص اقدامات عمدة 
صورت گرفته در حوزة دهیاري ها گفت: از ابتداي 
كشور 15هزار  روستاهاي  در  دهیاري  تأسیس 
و  خدماتي  ماشین آالت  انواع  دستگاه   443 و 
عمراني بین آنها توزيع شده كه 3350 دستگاه 
در دولت يازدهم به دهیاري ها اختصاص يافته 

است.
در   94 پايان  تا   82 سال  از  افزود:  جندقیان 
مجموع 8 هزار و 144 میلیارد تومان اعتبارات 
متمركز بین دهیاري ها توزيع شده كه 5 هزار و 
93 میلیارد تومان در دولت يازدهم به دهیاري ها 

پرداخت شده است.
ساختمان  2500باب  گفت:  همچنین  وي 
دهیاری تاكنون در كشور تأسیس شده و 839 
شركت تعاونی دهیاري ها نیز راه اندازی شده كه 

25 عدد آن مربوط به دولت يازدهم است.
وي همچنین به فعالیت 620 پايگاه آتش نشاني 

و  نمود  اشاره  دهیاري ها  داراي  روستاهاي  در 
گفت: 40 درصد اين پايگاه ها يعني250 پايگاه 

در دولت يازدهم احداث و تجهیز شده است.
وی كاهش میزان دفن غیر بهداشتی پسماند 
طريق  از  درصد   45 به  درصد   75 از  عادی 
ساماندهی 500 محل دفن غیر بهداشتی شهری 
و روستايی را از جمله اقدامات در نظر گرفته شده 

برای سال جاری ذكر نمود.
آمده  عمل  به  برنامه ريزي هاي  با  افزود:  وي 
امسال شاهد افزايش بازيافت پسماند عادی در 
طريق  از  ساحلی  استان های  روستايی  مناطق 
توسعة واحدهای بیوكمپوست خانگی و متمركز 
و كمك به اجرای تفكیك پسماندهای خشك از 

مبدأ در330 روستای كشور خواهیم بود.
 وی كمك به توسعة مناطق كمتر توسعه يافته از 
طريق اجرای پنج هزار پروژة عمرانی و خدماتی 
روستايی را از ديگر برنامه های معاونت دهیاری ها 
در سال 95 عنوان نمود و گفت: عالوه بر آن قرار 

زيرساختهایگردشگریدر100روستایهدفگردشگریتوسعهمیيابد

درآستانههفتهدولتاعالمشد؛

100ميلياردتومانتسهيالتبهطرحهايدرآمدزايدهياريهااختصاصيافت
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است جمعیت بهره مند از بوستان های چندمنظورة 
روستايی را از 14 درصد به 16 درصد از طريق 
ايجاد 320 بوستان روستايی و 200 پارک كودک 

افزايش دهیم.
معاون امور دهیاری ها در ادامه گفت: افزايش 
نسبت جمعیت روستايی تحت پوشش جمع آوری 
پسماند از 65 درصد به 70 درصد از طريق خريد 
200 دستگاه خودروی حمل زبالة نیمه سنگین، 

افزايش جمعیت تحت پوشش خدمات ايمنی و 
آتش نشانی روستايی از 16 درصد به 20 درصد 
از طريق احداث 200 پايگاه آتش نشانی و خريد 
100 دستگاه خودرو آتش نشانی از ديگر برنامه ها 

برای سال 95 است.
در حال حاضر 3977  اينكه  بیان  با  جندقیان 
روستا واقع در حريم شهرها هستند كه اغلب 
دهیاری دارند، افزود:  ما برای ساماندهی حمل 

و نقل روستايی واقع در حريم چند اقدام انجام 
نقل  و  حمل  از  گرفتن  كمك  كه  می دهیم 
شهری، ايجاد هماهنگی برای واگذاری ناوگان 
جديد و فعال كردن بخش خصوصی از جمله آن 
است. همچنین قصد داريم پايانه های روستايی 

نیز در حريم شهرها ايجاد كنیم.

از  پس  تیر    14 دوشنبه  عصر  كشور  وزير 
جمع  در  روستاها  توسعة  هم انديشی  نشست 
خبرنگاران گفت: بنا شد يك كارگروه مشترک 
استان ها  در  روستاها  يكپارچة  مديريت  برای 
شود  تعیین  روستا  اولويت های  و  شود  ايجاد 
خواهیم  را  جلسه  اين  ماه  دو  هر  ما  نهايتاً  و 
جمهوری  خبرگزاری  گزارش  به  گذاشت. 
خصوص  در  فضلی  رحمانی  دكتر  اسالمی، 
گفت:  روستاها  توسعة  هم انديشی  نشست 
در  مقاومتی  اقتصاد  پیشبرد  راستای  در  امروز 
جلسه  روستايی  حوزة  در  پايلوت  استان  سه 
داشتیم و همة متولیان امر روستا دعوت شده 
بودند و استانداران سه استان آذربايجان شرقی، 

لرستان و كرمان حضور داشتند.
وی افزود: در اين جلسه برنامه و طرح ارايه 
همچنین  و  شد  بررسی  رو  پیش  موانع  و 
و  طبیعی  و  انسانی  قانونی،  ظرفیت های 
به  نهايت  در  و  كرديم  بررسی  را  تكنولوژی 
اشتغال  برنامة  اراية  با  جمع بندی رسیديم كه 
و ايجاد درآمد، حول محور اقتصاد مقاومتی در 

روستا توسط استانداران اعالم شود.
وی ادامه داد: امیدواريم در پايان سال به يك 
همة  و  برسیم  توجه  قابل  و  ملموس  نتیجة 
نتايج را كه در روش و شیوع و نوع مديريت 
همة  به  می رسیم  آن  به  امكانات  تجهیز  و 

روستاهای كشور تسری ببخشیم.
اقتصاد  مركزی  ستاد  افزود:  فضلی  رحمانی 
عنوان  به  بنده  به  را  اختیارات  تمام  مقاومتی 
از  مورد   50 هم  و  كرده  واگذار  كشور  وزير 
اختیارات مصوب دولت به وزارت كشور واگذار 

شده است.

قابل  اختیارات  همة  همچنین  افزود:  وی 
استان ها  در  خود  ناظران  به  وزرا  را  واگذاری 
واگذار كردند تا بتوانیم تصمیم بگیريم و سريع 

عمل كنیم.
نشست  در  همچنین  فضلی  رحمانی  دكتر 
توسعه ای  برنامه های  تدوين  هم انديشی 
مقاومتی  اقتصاد  اينكه  بر  تأكید  با  روستاها 
انقالب  معظم  رهبر  نظر  مد  ويژگی های  با 
اقتصاد  گفت:  شود  برده  پیش  بايد  اسالمی 
مقاومتی يك اعتقاد و ايدئولوژی است كه بايد 

بر اساس آن كشور را مديريت كنیم.
در  را  مقاومتی  اقتصاد  موضوع  افزود:  وی 
حوزه های مختلف با راهنمايی و حمايت رهبر 
تأكیدات  و  مجدانه  پیگیری  انقالب،  معظم 
ريیس جمهوری و معاون اول ريیس جمهوری 
به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی پیش 
داشته  نتايج خوبی  اين مدت  در  می بريم كه 
است و نتايج را به رهبر معظم انقالب و دولت 

ارسال می كنیم.
كار  يك  مقاومتی  اقتصاد  گفت:  كشور  وزير 
كوتاه مدت نیست بلكه بايد ريل گذاری جدی 
در اين خصوص صورت گیرد و با رفع موانع ما 
بايد بتوانیم اين حركت را سرعت ببخشیم تا 
به اهداف بلندی كه رهبر معظم انقالب تعیین 

كردند دست يابیم.
استان  سه  كنون  تا  افزود:  فضلی  رحمانی 
آذربايجان شرقی، لرستان و كرمان را به عنوان 
كه  كرده ايم  انتخاب  مقاومتی  اقتصاد  پايلوت 
بايد همة مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی را با 
اختیارات ويژه در اين استان ها پیش ببريم و 
هر چه توفیق يافتیم به ساير استان ها تسری 
بحث  مقاومتی  اقتصاد  داد:  ادامه  وی  دهیم. 
يك پروژه نیست بلكه يك تفكر در رويكرد 
با  مقاومتی  اقتصاد  بايد  كه  است  نگاهی  و 
فرمودند  انقالب  ويژگی هايی كه رهبر معظم 

داشته باشیم.

وزيرکشور:کارگروهیبرایمديريتيكپارچةروستاها
دراستانهاايجادمیشود
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با  نفت  بر  مبتنی  اقتصاد  گفت:  كشور  وزير 
تالطم های موجود نمی تواند پاسخگوی كشور 
توانمندی  بر  مبتنی  اقتصادی  بايد  بلكه  باشد 

خود را پیش ببريم.
پايلوت  استان  سه  در  افزود:  فضلی  رحمانی 
اقتصاد مقاومتی برنامة خاصی داريم و ماهی 
و  می كنم  سفر  استان ها  اين  به  من  بار  يك 
در  هفتگی  به صورت  نیز  تخصصی  جلسات 

اين زمینه برگزار می شود.

كار  بايد  فرهنگ سازي  حوزة  در  افزود:  وی 
بايد دربارة گفتمان  جدی صورت بگیرد و ما 
اقتصاد مقاومتی يك جريان سازی قوی داشته 

باشیم.
مقاومتی  اقصاد  ابعاد  از  يكی  داد:  ادامه  وی 
فعالیت حوزة روستايی و نقش فعالیت روستايی 

است كه بايد مورد حمايت قرار بگیرد.
شود  مشخص  بايد  كرد:  تأكید  كشور  وزير 
اقتصاد  حوزة  در  روستاها  نقش  و  سهم 

را  آن  می توانیم  چگونه  و  چیست  مقاومتی 
عملیاتی كنیم.

رحمانی فضلی با بیان اينكه برخی از اينكه 
ما فعالیت كوچك در راستای اقتصاد مقاومتی 
معظم  رهبر  نگاه  در  افزود:  دارند  ابا  كنیم 
بلكه  نیست  پروژة كالن مطرح  فقط  انقالب 
نیز  كالن  به  و  شروع  خرد  كارهای  از  بايد 

برسیم.

 )6( تبصره  )و(  بند  اجرای  راستای  در 
و  كشور  كل   1395 سال  بودجه  قانون 
به منظور كمك به توسعه و ارتقاي رفاه 
شهروندان شهرهای كمتر از يكصد هزار 
دستورالعمل  دهیاری ها،  و  جمعیت  نفر 
اين  موضوع  ماشین آالت  توزيع  نحوة 
قانون از سوی مهندس خندان دل ريیس 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور 
استانداری ها  عمرانی  امور  معاونان  به 

ابالغ شد.
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
كشور،  دهیاری های  و  شهرداری ها 
استان  هر  دستورالعمل  اين  موجب  به 
بايستی نسبت به اختصاص ماشین حمل 
و  سنگین  آتش نشانی  سنگین،  پسماند 
آتش نشانی  و  به شهرداری  متوفی  حمل 
نیمه سنگین  نیمه سنگین و حمل پسماند 

به دهیاری اقدام نمايد.
و  شرايط  همچنین  دستورالعمل  اين  در 
فوق الذكر  ماشین آالت  توزيع  شاخص های 
توسط استان میان شهرداری ها و دهیاری ها به 
همراه جداول مربوط به شهرهای واجد شرايط 
تخصیص خودروها و جمعیت شهرهای واجد 

شرايط تخصیص تشريح شده است.
آتش نشانی  ماشین  تخصیص  برای  اولويت 
روستاهای  است:  شرح  اين  به  دهیاری ها  به 
خودروی  فاقد  و  باال  به  نفر  هزار  جمعیت  با 
و  دهستان  مركز  روستاهای  آتش نشانی، 
كه  روستاهايی  آتش نشانی،  خودروی  فاقد 
خودروي  از  و  بوده  آتش نشانی  پايگاه  دارای 

كه  روستاهايی  نباشند،  برخوردار  آتش نشانی 
پايگاه های  مكان يابی  مطالعات  فهرست  در 
آتش نشانی روستايی قرار دارند و روستاهايی 
پوشش  بیشترين  كه  مركزيت  دارای 
داشته  را  مجاور  روستاهای  به  خدمات رسانی 

باشند.
ماشین  تخصیص  برای  اولويت  همچنین 
حمل زباله به اين شرح است: روستاهايی كه 
دفن  محل  ساماندهی  طرح  اجرای  مشمول 
موضوع- اعتبارات بند )و( تبصره 6 - بوده كه 
فاقد خودروی حمل زباله می باشند، روستاهای 
خودروی  فاقد  و  باال  به  نفر  هزار  جمعیت  با 
حمل زباله، روستاهای مركز دهستان و فاقد 

دارای  روستاهای  و  زباله  حمل  خودروی 
جمعیت بیشتر.

در ادامه سهم آوردة شهرداری ها و دهیاری ها 
برای تحويل ماشیِن تخصیص يافته بر اساس 

جمعیت اعالم شده است.
موظف  استانداری  عمرانی  امور  معاونت 
از  پس  ماه  يك  حداكثر  مدت  ظرف  است 
ماشین آالت  فهرست  دستورالعمل  اين  ابالغ 
به  را  مربوطه  استان  به  داده شده  تخصیص 
اين   )11( و   )10( شماره  جدول های  شرح 
دستورالعمل، به معاونت های امور شهرداری ها 
و  شهرداری ها  سازمان  دهیاری های  امور  و 

دهیاری های كشور اعالم نمايد.

دستورالعملنحوةتوزيعماشينآالتموضوعبند)و(تبصره)6(قانونبودجهسال
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با توجه به نامگذاري سال جاري از سوي رهبر 
معظم انقالب با عنوان »اقتصاد مقاومتي؛ اقدام 
و عمل« و با توجه به تعیین سه استان لرستان، 
كرمان و آذربايجان شرقي به عنوان استان هاي 
پايلوت اقتصاد مقاومتي از سوي ستاد فرماندهي 
اجرايي  مسؤولیت  واگذاري  و  مقاومتي  اقتصاد 
امور  معاونت  حوزه  كشور،  وزارت  به  امر  اين 
دهیاري هاي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
كشور بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته 

اقداماتي را در دستور كار قرار داد. 
معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي كشور با اعالم خبر فوق افزود: 
در گام نخست شناسايي و احصاي روستاهاي 
داراي ظرفیت توسعة اقتصادي در يك يا چند 
محور خاص در سه استان مزبور در دستور كار 
فرم هايي،  تهیه  با  منظور  بدين  و  گرفت  قرار 
استانداري هاي  از  نمونه  روستاهاي  اطالعات 
موصوف دريافت شد كه در اين بخش از سوي 
استانداري  آذربايجان شرقي تعداد 100 روستا، 
از سوي استانداري لرستان تعداد 105 روستا و 
از سوي استانداري كرمان تعداد 160 روستا به 
ظرفیت هاي  داراي  و  نمونه  روستاهاي  عنوان 
توسعه اقتصادي با محورهاي مشخص به حوزه 
معاونت امور دهیاري هاي سازمان معرفي شدند. 

كارگروهي  بعدي،  گام  در  گفت:  جندقیان 
متشكل از معاون امور دهیاري ها و مديران كل 
معاونت تشكیل شد و برنامه بازديد از تك تك 

روستاهاي فوق در دستور كار قرار گرفت.
با اشاره به همت و پشتكار مديران  جندقیان 
افزود:  دهیاري ها  معاونت  حوزة  كارشناسان  و 
سال  مردادماه  طول  در  فشرده اي  بازديدهاي 
جاري با مجموع 39 نفر روز از روستاهاي هدف 
صورت گرفت كه ظرفیت ها و قابلیت هاي هر 
از روستاها بررسي شده و ضمن تشريح  كدام 
ابعاد طرح براي مسؤوالن محلي، براي هر روستا 
فرم هايي به منظور سنجش قابلیت ها و تطبیق 
آن با محورهاي اعالم شده و موجود و تعیین 
اولويت هاي توسعة روستا با توجه به محور قابل 

توسعه، تكمیل شد. 
معاون امور دهیاري ها با اشاره به نتايج بازديدها 
گفت: عمده ظرفیت ها و قابلیت هاي توسعه اي 

مواردي همچون گردشگري، صنايع  روستاها، 
تبديلي كشاورزي، كارگاه ها و صنايع كوچك، 
كشاورزي،  محصوالت  تولید  و  دستي  صنايع 
را شامل مي شد. دكتر جندقیان  دامي  و  باغي 
منظور  به  همچنین  داشت:  اظهار  ادامه  در 
توسعه اي  قابلیت هاي  به  بخشیدن  ِفعلیت 
هركدام  تا  است  شده  مقرر  مزبور،  روستاهاي 
بر  را  خود  درآمدزاي  طرح هاي  روستاها  از 
اساس ظرفیت هاي شناسايي شده و مطابق با 
شیوه نامه و فرم هاي ابالغي اين سازمان تكمیل 
و به سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي كشور 
معرفي كنند. شايان ذكر است كه با اجرايي شدن 
سه  اين  هدِف  روستاهاي  سطح  در  مهم  اين 
استان و ارزيابي و بررسي عملكرد اين طرح، با 
رويكردي مبتني بر معرفي اين روستاها به عنوان 
الگو و مدلي موفق و مبتني بر مشاركت مردم و 
دولت، مي توان با تعمیم آن به ساير روستاهاي 
اقتصادي  توسعه  و  رونق  شاهد  نیز  كشور 
روستاهاي كشور به عنوان كانون هاي اشتغال، 

تولید، ثروت و ارزش آفريني باشیم.
جندقیان در خصوص رويكردهاي خاص مدنظر 
معاونت در طول بازديدها گفت: برگزاري جلسه 
استاني،  فرهیختگان  دانشگاهي،  نخبگان  با 
اعالم  جهت  اقتصادي  فعاالن  و  كارآفرينان 
الگويي  مدل  اين  براي  كشور  وزارت  رويكرد 
توسعه، جلسه با مديران استاني و محلي از جمله 
فرمانداران،  روستايي،  امور  دفاتر  كل  مديران 
بخشداران، اعضاي شوراي اسالمي روستاها و 
دهیاران منتخب، تأكید بر بازديدهاي میداني و 
شناسايي مستقیم محورهاي توسعه و همچنین 
تأكید بر ظرفیت هاي بومي و توجه به استعدادهاي 

داخلي و ايجاد اعتمادبه نفس اجتماعي از جمله 
مواردي بودند كه در همة بازديدها به طور خاص 

به آنها پرداخته ايم. 
دكتر جندقیان در پايان، پیشنهادهايي اجرايي 
به  منظور بهبود امور و تسريع در فرآيند انجام 
كار در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي در مناطق 

روستايي كشور را اينچنین بیان نمودند:
- لزوم آموزش دهیاران براي احصاي قابلیت هاي 
محیطي و شناسايي محورهاي توسعه اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي 
- لزوم استفادة دهیاران از نخبگان اقتصادي، 
علمي، اجتماعي و حضور بیشتر جوانان و بانوان 
در عرصه هاي انديشه ورزي و خالقیت در تولید، 

اشتغال و توسعه پايدار عرصه هاي روستايي 
- فراهم نمودن بازديدهاي محیطي و میداني 
نحوة  و  موفق  روستاهاي  از  دهیاران  براي 
و  روستايي  شوراهاي  و  مديران  عملكرد 
الگوپذيري و مشاركت در درک توسعه و استفاده 

از ظرفیت هاي روستايي براي توسعة روستايي 
- آموزش براي مردم و تعامل بیشتر با روحانیون 
و بسیج روستايي جهت مشاركت بهتر و بیشتر در 
امر توسعة روستا و اينكه ما مي توانیم در درون 

روستا ثروت بیافرينیم و تولید پايدار خلق كنیم.
و  مديران شهري  و هم افزايي  تعامل  - لزوم 
روستايي و داشتن ديد پهنه اي به عرصه هاي 

سكونتگاهي 
- لزوم توجه به عرصه هاي اقتصادي مبتني بر 
كشاورزي و آموزش استفاده بهینه از منابع آب 
و تغییر الگوي كشت در استان هاي پايلوت كه 

بسیار حیاتي و مهم است.  

باهدفشناساييظرفيتهاياقتصاديصورتگرفت؛

بازديدازروستاهاينمونهدرسهاستانپايلوتاقتصادمقاومتي
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از  وزارتخانه  اين  اينكه  بیان  با  كشور  وزير 
روستاها  در  اشتغال زا  و  سودآور  طرح های 
كه  نهايی  گزارش  گفت:  می كند،  حمايت 
همیاران از وضعیت و مشكالت روستاها ارايه 
می كنند بايد با پیشنهادی برای حل مشكالت 
وزارت كشور  در  تا  باشد  روستانشینان همراه 

اين پیشنهادها مورد ارزيابی دقیق قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
رحمانی  عبدالرضا  كشور،  دهیاری های  و 
نشست  در  مرداد   31 يكشنبه  روز  فضلی 
همیاران توسعة روستايی كه با حضور همیاران 
توسعة روستايی، اساتید دانشگاه های تهران و 
از مسؤوالن نهادهای اجرايی مرتبط  تعدادی 
برگزار شد، افزود: ما می خواهیم سطح زندگی 
افزايش دهیم و روستا و روستايیان  را  روستا 
نظر  مد  بايد  موضوع  اين  و  كنیم  توانمند  را 

همیاران توسعة روستايی باشد.
وی خاطرنشان كرد: همیاران توسعة روستايی 
خالقیت،  ابتكار،  دنبال  به  كار  روند  در  بايد 
كنند.  دنبال  را  تغییر  و  باشند  نوآوری  و  نبوغ 
روستايیان  با  شكل گرفته  ارتباط  همچنین 

توسط همیاران نبايد قطع شود.
بايد  همیاران  كرد:  تصريح  فضلی  رحمانی 
بانك  يك  در  را  روستاها  خالقیت های  همه 

اطالعاتی ثبت كنند.
ارزش  دالر  میلیارد   40 اينكه  بیان  با  وی 

افزوده زعفران در دنیا است، ادامه داد: اين در 
حالی است كه سهم ايران به عنوان بزرگترين 
صادركننده زعفران تنها يك درصد است چرا 
كه در دنیا زعفران را به ساير محصوالت قابل 
استفاده تبديل می كنند اما در ايران اين گونه 
نیست و الزم است با كمك همیاران، خالقیت  
عمق  به  و  كرده  عبور  سطح  از  روستاها  در 

برسد.
از  كشور  وزارت  شد:  يادآور  فضلی  رحمانی 
اراية طرح های توسعه ای، سودآور و اقتصادی 
همیاران  و  می كند  حمايت  روستاها  حوزة  در 
توسعة روستايی اگر طرحی در اين زمینه دارند 

ارايه دهند تا بررسی شود.
وی خطاب به همیاران توسعة روستايی گفت: 

مسايل  و  مشكالت  خود  نهايی  گزارش  در 
روستا و پیشنهادهای خود را ارايه دهید.

ارزيابی  بايد يك  تأكید كرد:  رحمانی فضلی 
روستايی  توسعة  همیاران  عملكرد  از  دقیق 
نیز  پنجم  تا  اول  نفرات  و  بگیرد  صورت 

شناسايی شوند تا از آنان تقدير صورت بگیرد.
وی ادامه داد: همیاران توسعة روستايی بايد 
يك شناسنامة روستايی در حوزة جغرافیايی از 

روستاها تهیه كنند.
سخنانش  از  ديگری  بخش  در  كشور  وزير 
در  گامی  را  روستايی  توسعة  همیاران  طرح 
جهت همكاری دانشگاه و حوزة اجرا دانست و 
گفت: اين همكاری بايد در بخش های مختلف 

دنبال و تقويت شود.
وی افزود: اين كار بايد به يك جريان 
و سنت تبديل شود و همة دانشگاه ها 
جلو بیايند و دستگاه های اجرايی نیز از 

اين ظرفیت استفاده كنند.
از  تشكر  ضمن  فضلی  رحمانی 
از  كه  روستايی  توسعة  همیاران 
مطالعاتی  كار  تابستان  فصل  ابتدای 
كرده اند،  آغاز  روستاها  حوزة  در  را 
از  توقعات  از  يكی  داشت:  اظهار 
همیاران توسعة روستايی اين بود كه 
روستا  محیط  و  جغرافیايی  فضای  با 
آشنا شوند كه گزارش های دريافتی و 
جمع بندی های صورت گرفته حاكی از 

آن است كه اين كار انجام شده است.

رحمانیفضلی:وزارتکشورازطرحهایسودآورواشتغالزا
درروستاهاحمايتمیکند
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سازمان مركزی تعاون روستايی كه تابع وزارت جهاد كشاورزي مي باشد، 
با هدف هدايت، ارشاد، نظارت و پیشبرد امور شركت های تعاونی روستايی، 
در سال 1342 به صورت شركت سهامی برای مدت نامحدود رسماً تأسیس 
گرديد و موظف شد موجبات پیشرفت و توسعة تعاون و پیشبرد عملیات 
اقتصادی، اجتماعی، بازرگانی و خدمات تعاونی ها را به عهده گیرد و برای 

تحقق اين اهداف، وظايف ذيل به اين سازمان محول گرديد.
وظايف حاكمیتی سازمان مركزی تعاون روستايی ايران در قبال شبكة 

تعاونی های روستايی و كشاورزی به چهار حوزه تقسیم می گردد:
الف( وظايف سیاستگذاری: 

سطـح  ارتـقاي  و  كارآمدسـازی  سامانـدهی،  سـازماندهی،  امور  در 
و  خدمات رسانی  عملیاتی،  مالی،  مهارتی،  تخـصصی،  توانمـندی های 

مديريتی تعاونی های روستايی و كشاورزی.
ب( وظايف هدايتی:

تعاونی  اتحاديه های  و  شركتها  ادارة  روش  و  تعاون  اصول  آموزش   *
روستايی و كشاورزی. 

* ترويج و اشاعة فرهنگ تعاون به منظور توسعة كمی و كیفی تعاونی ها .
* تعلیم و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان وتعاونی ها .

* اراية خدمات فرهنگی به اعضا، كاركنان و مديران تعاونی ها.
ج( وظايف حمايتی: 

حمايتهای حقوقی، فنی و تخصصی، مالی، اعتباری)تسهیالتی(، بازاريابی 
و بازاررسانی محصوالت كشاورزی، امور مطالعاتی و پژوهشی و نیز دفاع 
از منافع مادی و معنوی تعاونی های روستايی و كشاورزی در سطوح ملی، 

استانی و شهرستانی.
د( وظايف نظارتی: 

نظارت و حسابرسی مستمر تعاونی ها و اتحاديه های سراسری، استانی و 
شهرستانی. 

همكاران محترم مي توانند براي اطالعات تكمیلي و آشنايي بیشتر با اين 
سازمان، به آدرس اينترنتي www.corc.ir مراجعه نمايند.

با مراجعه به اين سايت شما مي توانید ضمن آگاهي از آخرين اخبار مرتبط 
با سازمان مركزی تعاون روستايی و شركت هاي تعاوني، از آخرين قوانین، 

دستورالعمل ها و ابالغیه هاي حوزة تعاون روستايي مطلع شويد.
در صفحة اول اين پورتال، امكان دسترسي به سامانة نهاده پخش )نِپ(، 
سامانة جامع خريد و فروش محصوالت كشاورزي پارس )ساتراب( و سامانة 

جامع خريد و فروش محصوالت و نهاده هاي كشاورزي وجود دارد.

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

ت
معرفی سای

 حسن شانجاني
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اقتصاد روستايي اصول مسايل اقتصادي را در محدوده جغرافیايي 
روستا مطرح مي كند. به عبارت ديگر اقتصاد روستايي عبارت است 
از كلیه فعالیت هاي فردي و اجتماعي كه در محیط روستا، به منظور 
گذراندن زندگي و تأمین رفاه روستايیان به وقوع مي پیوندد. اقتصاد 
و توسعه روستايي با اقتصاد كشاورزي وابستگي متقابل دارد و در 
كلیت خود جزيي از اقتصاد ملي است. اقتصاد روستايي ايران متكي 
بر كشاورزي و رشد باالي آن در سال هاي اخیر، نشان دهنده وجود 
و  ملي  تولید  افزايش  براي  اين بخش  در  زياد  بالقوه  ظرفیت هاي 

توسعه بیشتر است. 
امروزه اهمیت » اقتصاد توسعه روستايي و برنامه ريزي« و نقش 
بارز آن در بنا نهادن جامعه اي آرماني، بر هیچ كسي پوشیده نیست، 
تا آنجا كه مي توان آن را از اولويت هاي دنیاي امروز دانست، اولويتي 
شكل  جهاني  معادالت  و  محاسبات  از  بسیاري  آن  اساس  بر  كه 
برنامه ريزي  و  اقتصاد  در  روستايي  نواحي  نقش  بنابراين  مي گیرد. 
ملي، به ويژه در طول تولیدات كشاورزي ايجاب مي نمايد، كه براي 

كريم محمدحسین  دكتر  تألیف: 
پالوج دكتر مجتبي  ویراستار علمي: 

ناشر: نور علم
تاریخ و نوبت چاپ: اول 1394

1000 جلد شمارگان: 

مقاوم سازي و افزايش اين نقش، مخصوصًا در امنیت غذايي پايدار، 
نواحي روستايي به عنوان عرصه مهم اين فعالیت، مورد توجه بیشتر 
فرهنگستان  و  است مسؤولین محترم كشور  لذا الزم  گیرند.  قرار 
علوم ايران، گروه توسعه روستايي و عشايري را، جهت بهره برداري 
توجه  مورد  و  ايجاد  ملي  تولید  افزايش  و  روستايي  منابع  از  بهینه 

قرار دهند.
اهمیت مباحث مطرح شده، دستمايه نگارش كتاب اقتصاد و توسعه 
توسعه  راستاي  در  جامع  منبعي  عنوان  به  تا  است،  روستايي شده 
روستايي، مورد بهره برداري واقع شود. كتاب حاضر  در 10 فصل 

تدوين شده است و به شرح زير مي باشد:
به  اقتصادي«،  توسعه  مفاهیم  و  اصول   « عنوان  با  اول  فصل 
بررسي تعاريف و مفاهیم، ارزش ها، اهداف، معیارها و راهبردهاي 
توسعه و تمايزات میان توسعه يافتگي و توسعه نیافتگي مي پردازد. 
در اين فصل همچنین مباحث ديگري شامل خصوصیات كشورهاي 
پايه كشاورزي، روستا و توسعه روستايي، نقش  و  در حال توسعه 

 معرفي کتاب
 اقتصاد و توسعه

روستایي

  الوين رمضاني

کارشناس دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي
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و  دانش  نظام  روستايي،  توسعه  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري 
اطالعات كشاورزي و زيرساخت هاي موجود در روستاهاي كشور، 

مطرح شده است.
روستايي«،  توسعه  در  كشاورزي  نقش   « عنوان  با  دوم  فصل   
مختلف  زماني  دوره هاي  طي  را  كشاورزي  و  اقتصادي  توسعه 
دهه هاي   ،)1950-69( اقتصادي  رشد  و  نوگرايي  دوره  شامل 
دوره  و  )دهه 1970(  با عدالت  دوره رشد همراه  و 1960،   1950
اصالحات ساختاري  )1980-1990(  مورد بررسي قرار داده  و انواع 

برنامه ريزي اقتصادي را بیان نموده است.
است.  روستايي«  توسعه  و  جمعیت   « كتاب  سوم  فصل  عنوان   
توسعه  و  با جمعیت  رابطه  در  نظريات مختلف  ابتدا  اين فصل  در 
انساني،  منابع  آموزش  بین  ارتباط  ادامه  در  و  بیان شده  اقتصادي 
اشتغال، بیكاري، توزيع درآمد و فقر با توسعه روستايي مورد واكاوي 

قرار گرفته است. 
كشاورزي-  توسعه  الگوهاي  عنوان»  با  كتاب  چهارم  فصل  در 
روستايي«، الگوهاي مطرح در اين زمینه، شامل الگوي بهره برداري 
الگوي  روستايي،  حفاظت  الگوي  مرزي(،  )مدل  طبیعي  منابع  از 
موقعیت روستايي )مدل اثر شهري- صنعتي(، الگوي نشر روستايي 
)مدل انتشار( والگوي نهاده هاي پربازده روستايي را بررسي نموده 
و به بیان مراحل انتقال بین المللي كشاورزي، انتقال تكنولوژي و 

تقويت تحقیقات كشاورزي مي پردازد.
عنوان فصل پنجم كتاب » نظريه هاي رشد و توسعه اقتصادي« 
است. در اين فصل ضمن بیان تفاوت رشد و توسعه، عوامل رشد 
اقتصادي را از ديدگاه كوزنتس، كالسیك ها و در كشورهاي در حال 
توسعه متأخر بررسي نموده است.  همچنین نظريات و مدل هاي 
رشد اقتصادي شامل نظريه رشد آدام اسمیت، نظريه رشد ريكاردو، 
نظريه  رستو،  نظريه  مارک،  نظريه  مالتوس،  نظريه  توزيع،  تئوري 
اقتصادي،  دوگانگي  مدل هاي  لوئیس،  رشد  نظريه  كینز،  رشد 
استراتژي رشد متوازن و رشد غیر متوازن، نظريه هاي مراحل رشد، 

مدل هاي اقتصاد دوگانه و نظريه هاي وابستگي مطرح شده است.
در فصل ششم كتاب با عنوان » بیمه و توسعه روستايي«، ضرورت 
و اهمیت نقش اقتصادي بیمه را در بخش كشاورزي، تأمین امنیت 
ديگري  مباحث  به  و  است  نموده  بررسي  سرمايه گذاري  در  و 
همچون مفهوم ريسك، بیمه كشاورزي و بخش خصوصي، توسعه 
بیمه و رشد اقتصادي و نقش بیمه مسؤولیت محصول در اقتصاد 

كشاورزي مي پردازد.
موضوع فصل هفتم كتاب » توسعه روستايي و گردشگري« است. 
در اين فصل عوامل اقتصادي مؤثر در تقاضاي گردشگري، منابع 
اصلي گردشگري، اصول اكوتوريسم و رشد اين صنعت در توسعه 
روستايي، سايت هاي فرهنگي و مزايا، هزينه ها و معايب گردشگري 

روستايي را مورد توجه قرار مي دهد. 
فصل هشتم با عنوان » توسعه كشاورزي، محور اقتصاد مقاومتي«، 
آن  بودن  اسالمي   و جنبه هاي  مقاومتي  اقتصاد  الگوي  بررسي  به 
جايگاه بخش  مباحثي همچون  اين موضوع  پیرامون  و  مي پردازد 
سند  حوزه  رقباي  مهمترين  با  آن  مقايسه  و  ايران  در  كشاورزي 
چشم انداز، توسعه كشاورزي و اقتصاد مقاومتي، مكتب طبیعیون و 
اقتصاد مقاومتي، توسعه كشاورزي و مردمي كردن اقتصاد، توسعه 
توسعه  تك  محصولي،  اقتصاد  به  وابستگي  كاهش  و  كشاورزي 

كشاورزي و تنوع اقتصادي را مطرح مي نمايد.
توسعه  و  تعاوني هاي كشاورزي   « عنوان  با  كتاب  نهم  در فصل 
و  تعاون  به  مربوط  مفاهیم  و  تعاريف  بیان  از  پس  روستايي«، 
انواع  جهان،  و  ايران  در  تعاون  تكاملي  سیر  و  تاريخچه  به  اشاره 
اقتصادي  توسعه  در  آن ها  اهمیت  و  نقش  روستايي،  تعاوني هاي 
توسعه  بر  مؤثر  عوامل  و  ويژگي ها  مديريت،  نحوه  اجتماعي،  و 
كارآفريني تعاوني هاي تولید كشاورزي را مورد بررسي قرار مي دهد 

و در ادامه به آسیب شناسي شركت هاي تعاوني مي پردازد.
سیاست هاي   « عنوان  با  كه  دهم  فصل  يعني  پاياني  فصل  در 
راهبردي توسعه كشاورزي و روستايي« است، ابتدا مباحثي شامل 
تعريف سیاست گذاري، محدوديت ها و ابزارهاي سیاست روستايي، 
سیاست هاي  توسعه  و  روستايي  توسعه  بخش  اساسي  چالش هاي 
همچنین  و  است  شده  واقع  بررسي  مورد  مالك  خرده  كشاورزان 
سیاست  شامل  كشاورزي  بخش  در  موجود  هاي  سیاست  انواع 
كشاورزي،  بازاريابي  سیاست  كشاورزي،  محصوالت  قیمت گذاري 
كشاورزي،  مكانیزاسیون  سیاست  كشاورزي،  در  نهاده اي  سیاست 
سیاست تحقیقات در كشاورزي، سیاست اعتبارات بخش روستايي 

و سیاست غذايي تشريح شده است.
اين كتاب سعي شده  بیان نمود كه در  در نهايت مي توان چنین 
است، نقش توسعه اقتصادي روستا و ابعاد مهم آن، نقد و بررسي 
بحث  شدن  پررنگ تر  در  اخیر  سیاست هاي  به  توجه  با  و  شود 
به ويژه  درس ها،  سرفصل  بازنگري  همچنین  و  روستاها  اقتصاد 
اقتصاد  روستايي،  برنامه ريزي  كشاورزي،  توسعه  روستايي،  توسعه 
بقیه  همچنین  و  كشاورزي  برنامه ريزي  و  سیاست  كشاورزي، 
درس ها و رشته هاي مربوطه، در دوره هاي كارشناسي و تحصیالت 
تكمیلي و نیاز به منبع جامع، تالش گرديده مطالبي تدوين گردد، تا 
در پیشرفت و موفقیت دانشجويان عزيز، گامي مؤثر و مهم برداشته 
شده باشد. همچنین با توجه به اهمیت توسعه اقتصادي روستاها در 
راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، مطالعه اين كتاب، عالوه بر اساتید 
و دانشجويان گرامي، به دهیاران، اعضاي شوراي اسالمي روستا و 
تمامي عالقمندان به مباحث توسعه روستايي نیز توصیه مي شود. 


