
 دولتی یهاهنام آیین با تهران از زدایی تمرکز سنجی امکان

 
 1محمد زرشگی

 چکیده

در اداره امرور  ی در مورد ضررور  در ت تکرکر مسؤولروزی نیست که از زبان  قریباًت

 ، تکرکر  اترت ن پای ارتر مانر ه اترتمسؤوالاما آن چه از هکه  ؛کشور حرفی نشنویم

شای  بتوان دلیل متکرک  بودن امور را به تاختار بسری  کشرور و در ت تکایرل مقامرا  

لری مررتب  دانسرت  دولرت در ایرران از ن رر حاکم به واگذاری امور به واح های مح

تکرکر   اش  که در آن اف ون بر تکرکر  تیاتری،بمی "دولت بسی "تاختار درونی یک 

 ،هراناصل تکرک  زدایی ازتهران و کالن شهرها و کراه  جکییرت آاداری وجود دارد  

مرا ا ؛ن با آن موافق هسرتن مسؤوالتان و حرکتی صحیح اتت که قریب به اتفاق کارشنا

ین نامره یراین نکته اتت که تکرک  زدایی با بخشرنامه، آ اتتمحل نق  و بحث آن چه 

ننر  آمرای  تررزمین،کوچک ما ،ود، بلکه با راهکارهای دلکری و قرانونیشکیمحقق ن

وان به تکرک  زدایری دترت یافرت  ترا کنرون تمی ایهمنطقبرنامه ری ی تازی دولت و 

ی نیل به کاه  تکرک   از تهران مقررر شر ه و برا هاتی مختلفی از جانب دولهاحطر

طررح ، طررح خرروک کارمنر ان از تهررانماننر   ؛انر هبیضا نی  مورد اجررا  قررار گرفت

و طرح دورکاری   ی دولتی از تهرانهاهطرح انتقال دتتگا، مکنودیت اتتخ ات در تهران

گری برای کاه  ی جامع االطراف و کل نهاحنتوانسته طر هاناما در دکل هیچ یک از آ

ه راهکار قانونی موثر برا توجره بره قرانون ارائ  1 اه اف مقاله:   در پایتخت باش تکرک 

اتاتی و تایر قوانین موضوده برای ردایت هم زمان تکرک  زدایری و حفرح حقروق و 

حرق انتخرا   از جکله حق انتخرا  محرل مسرکن، ،ی فردی و اجتکادی افرادهایآزاد

                                                      
دانشجوی دکتری تخصصی رشته حقروق دکرومی دانشرگاه آزاد اترالمی واحر  دلروت و تحقیقرا ،   1

 م رس دانشگاه آزاد اتالمی و پیات نور 



  2د ت اجبار افراد به اقامت در محلری خرا    امنیت شغلی،اصل وجود  محل اشتغال،

ی مرتب  با تکرک  زدایی از تهرران برا هاحدر طر هاتبررتی انطباق دکلکرد اداری دول

این تحقیق از لحاظ روش شناتری یرک تحقیرق  تیاتی ر  قواد  دکومی حقوق اداری

 اش  بمیتحلیلی و کاربردی ر  توصیفی

طرح خرروک کارمنر ان از  قانون اتاتی، دولت بسی ، ک ،د ت تکر کلیدی: واژگان

 ی دولتی از تهران هاهطرح انتقال دتتگا تهران،
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 مقدمه

 د ت تکرک  در ایرران، اولرین برار در مرتکم قرانون اتاتری مشرروطیت، تحرت دنروان

پی  بینی ش ه بود که هیچ گاه به طور جر ی بره مرحلره  «های ایالتی و والیتیانجکن»

نیام ه اتت  در ن ات جکهوری اتالمی نی ، با وجود تاتیس قانونی ن رات در ت اجرا در

کره اولرین  7/12/1377تکرک ) شوراهای اتالمی محلی( ادکال آن به هر دلیل تا تاریخ 

انتخابا  شوراهای اتالمی در تطح روتتا، شهر و شهرک تراترر کشرور انجرات شر ، 

یی و تکرک  گرایی برا توجره بره تراختار هر یک از مفاهیم تکرک  زدا .میوق مان ه بود

وان  دارای آثار مثبرت و منفری تمیکشورها و با توجه به اقلیم تیاتی هر کشور -دولت

امرا شرای  بتروان راه  ؛ودشمیاز م ایا ومیایب تکرک  و د ت تکرک  صحبت  دکوماًباش  

دو تروی تکرکر  و در ت تکرکر ،  حلی بینابین را برای دتتیابی به اه اف متصور شر  

د ت  هر چه اختیار بیشتری به تطوح پایین تر واگذار شود، افراطی یک پیوتتار هستن  

در صورتی که اگر اختیار بیشتر در دترت مر یران  تکرک  بیشتری وجود خواه  داشت 

تکرکر  یرا در ت تکرکر  بره  یر  آمیدالی باقی بکان ، درجه باالتری از تکرک  به وجود 

انی وجود ن ارد و هکیشه حفح تیادل برین تکرکر  و در ت صور  مطلق در هیچ تازم

ین موضرروده کشررورمان برررای تکرکرر  زدایرری از تهررران در قرروان اشرر  بمیتکرکرر  الزت 

ی کلی ن ات و قوانین درادی مصرو  مجلرس هاتتیات در قانون اتاتی،راهکارهایی 

 ی نیازی نیسرت ی دولتهاهدیگر به تصویب آیین نام هانکه با وجود آ ان هپی  بینی ش 

 ی قرانونی هکورون آمرای  تررزمین،هاتوان برای تکرک  زدایی از تهران از ظرفیتمی

کوچرک ترازی دولرت و      کره در ن رات  دولت الکترونیرک، واح های اداری محلی،

 حقوقی کشورمان وجود دارن  بهره جست  



 متن اصلی

 تمرکز گرایی. 1

تصکیکا  در زمینره کلیره امرور دکرومی  اتت که در آن ایهن ات وشیو "تکرک گرایی"

)ملی و محلی( توت  مرک یت تیاتی و اداری واح ی که میکوال در پایتخت مکلکرت 

ود  در این حالت، ق ر  و اختیرار اداره و اجررای شمی)مرک ( قرار دارد، ایجاد و اجرا 

ن بره ی مرک ی تجکع یافتره اترت  ن رات اداری ایرراهانامور نی  به طور کلی در تازما

نر   بره هکرین دلیرل، ن رات اداری درایرران کرم ترر رقرابتی کمیش   متکرکر  دکرل 

بنابراین، وابستگی اقتصادی، تیاتی و فرهنگی جامیره   1( 84: 1387اتت)موتی زاده،

ی دولرت مبنری برر هراشایران به تهران و وجود تکرک  گرایی ش ی  بادث ش ه ترا تال

 ان  تکرک  زدایی هم چنان بی اثر باقی بک

حقیقرت انکرار  "تهرران"در خصو  تکرک  گرایی در کالن شهرها و به خصو  

هرران بری  ی گذشته در تهاهی انجات ش ه طی دههایناپذیر این اتت که ترمایه گذار

و  هایاز هر نقطه دیگری در کشور بوده اتت حتی هرم اکنرون ترردت تررمایه گرذار

ر، نیست  پر جکییرت تررین شرهر کشرو اق اما  دکرانی در تهران از نقاط دیگر کم تر

ور کانون ای ئولوژیک دانشگاهی و دلکی، قطب صنیتی ارتباطی، خ ماتی و اداری کشر

نره در حرال ی تکرک  گرایاهاتی  به دبار  دیگر، تهران در پی تیاتآمینی  به حسا  

و ، صرنایع هانی ارتباطی، پادگاهاهشبک حاضر کانون تراکم جکییت، تجار  و اقتصاد،

ربنایی، خ ما  اتت  در نتیجه تهران به دنوان مرک  تیاتی کشور، بیشترین امکانا  زی

تولی ی، خ ماتی، تسهیال  اجتکرادی و رفراهی را در خرود جرای داده اترت  تکرکر  

کایر  کره ایرن برداشرتی نمیاز تهران را در ذهن تصویر  ایهامکانا ، چهره توتیه یافت

 اتت  هانتتاپذیرفتنی در مقایسه با تایر ا

                                                      
  84،   1387،نشر می ان، 2و  1موتی زاده،رضا، حقوق اداری   1
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 انواع تمرکز در تهران  .1-1

 اداری  -تمرکز سیاسی .1-1-1

در قالب تیستم تیاتی بسی  و متکرک  ایران، تکامی مراک  تصکیم گیری کشور، ادم از 

ی دولتی و غیر دولتری، مجلرس هانو تازما هاهدفتر ریاتت جکهوری، تکامی وزارتخان

مصلحت ن ات، شورای نگهبان و مجلرس شورای اتالمی، قوه قضاییه، مجکع تشخیص 

  بره تبرع تکرکر  1(9: 1392خبرگان رهبری در شهر تهران واقع شر ه اترت)هک انی،

دولت م اران و کارگ اران ن رات نیر  در  مراک  تیاتی کشور در تهران، تیاتت م اران،

تیاتری و تصرکیم گیرری و حضرور ر  این شهر تاکن هستن   تجکع این مراک  اداری

ان و کارگ اران در تهران، ق ر  کامل بالمنازع تیاتی و اداری به ایرن شرهر دولت مرد

و شرهرهای دیگرر تروان  هانبخشی ه که در پهنه ترزمینی ایران، هیچ یرک از شهرترتا

هایی محرروت رقابت با این شهر را ن اشته و از برخورداری از چنین امکانا  و فرصرت

 هستن  

 تمرکز صنعتی .1-1-2

ر بترمایه  ی صنیتی که خود بنا بر ماهیت اشتغال در این زمینه، کاربر وهاتتکرک  فیالی

ه ی کالن و جذ  جکییت مهاجر فراوان بره ایرن ناحیرهایموجب ترمایه گذار ،اتت

ی بر ر  در هراهدرص  از کل کارگا 31، ح ود 1382به طوری که در تال  ؛ش ه اتت

 درص  ارزش 32درص  شاغالن، 34ح ود  ،هاهکه این کارگا ان هاتتان تهران مستقر بود

  ان هدرص  ارزش ترمایه گذاری ج ی  صنیتی را به خود اختصا  داد 8/17 اف وده،

 تمرکز علمی .1-1-3

ی دولتی و غیر دولتی برجسته کشور در شرهر تهرران، وجرود مراکر  هاهتی اد باالی دانشگا

شرکن ان، اتراتی ،ن خبگران دلکی و تحقیقاتی تراز اول در موضودا  مختلف، حضرور دان

با حجم باالی کترا   هاهدلکی برجسته کشوری و کادرهای دلکی متخصص، تی اد کتابخان

                                                      
   9،  1392های مجلس شورای اتالمی،تهران،  طهرانی، مریم  طرح انتقال پایتخت،نشر مرک  پژوه 1



اش  در بخ  آموزش، در بمیدر موضودا  مختلف و    بیانگر تکرک  دلکی در شهر تهران 

)دولتری و غیرر دولتری( در تهرران بره  درص  دانشجویان 60، ح ود 84-83تال تحصیلی 

  تهم دانشجویان کارشناتی ارش  و باالتر از کرل دانشرجویان در ان هاشتغال داشتتحصیل 

دلکری وضرع آن  هیرت درص ( از ن ر ادضرای  6/5درص  بوده اتت) کشور  5/12تهران 

ی دولتری در تهرران هاهدلکی دانشرگا هیت درص  ادضای  42بسیار مطلو  اتت  ح ود 

 6/32اتت  این رقرم بررای کشرور  6/19تهران متکرک  هستن   نسبت دانشجو به اتتاد در 

، اترتان 1383  در بخ  به اشت ودرمان،در تال 1(117: 1390برآورد ش ه اتت )جوان،

ی بیکارترتانی کشرور را در هاتدرص  تی اد تخ 30و  هاندرص  بیکارتتا 22تهران ح ود 

 49کان،درصر  دن انز شر 71درصر  پ شرکان، 6/42حر ود  75اختیار داشته اتت در تال 

ی هاهدرص  آزمایشرگا 23، هاهدرص  داروخان 28 درص  رادیولوژیها، 30درص  داروتازان،

درصر  آنهرا در  85در اترتان تهرران قررار داشرته کره براالی  هایدرص  فی یوتراپ 42طبی،

به تناتب فراوانی  2( 174، 1374 )مشه ی زاده،ان هشهرتتان تهران به فیالیت مشغول بود

اشتی  و درمانی، مسلکا نوع و کیفیت خ ما  ارائه ش ه در تطح تهران به ی به هاصشاخ

ود  مجکوده این دوامل بادث شمیمراتب در تطح باالتری نسبت به تایر نقاط کشور ارائه 

ود که مردت تاکن در کالن شهرها به خصو  تهران، باوجود بسیاری از مشرکال  از شمی

هن  در ایرن کرالن شرهر براقی دمی    باز هم ترجیح جکله گرانی، ترافیک،آ لودگی هوا و  

بکانن   ب یهی اتت با چنین تاختار متکرک ی امکان دتتیابی به اه اف ترن  چشرم انر از 

ی کلی ن ات وجود نخواه  داشت  از این رو، باز ان یشی در مورد هاتکشور و تحقق تیات

رویکررد در ت تکرکر  ضررورتی الگوی اداره کشور و باز مهن تی ن ات اداری و اجرایی با 

 3( 17: 1392)طهرانی، محتوت و اجتنا  ناپذیر اتت

                                                      
   117،  1390  جوان،جیفر ،جغرافیای جکییت تهران،نشر جهاد دانشگاهی مشه ،1

 ،  1374برنامه ری ی شهری در ایران،نشر دانشرگاه دلرم و صرنیت،تحلیل از ویژگی های  ناصر،   مشه ی زاده،2

  174   

   17  طهرانی، هکان،  3
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 تمرکز زدایی. 2

وان برشرکرد: الرف( از یرک ترو ترمیدو دلیرل را  دکومراًبرای تکرک  ش ی  در تهران 

توان متکرک  بودن امور را به تاختار کشور مرتب  دانست که یک تراختار بسری  و می

نیر  وجرود دارد کره تکرکر  در ن رات اداری نرودی شریوه تاده اتت   ( ن ر دیگری 

م یریت اتت و به تاختار دموکراتیک بودن ارتباطی ن ارد در بسیاری از کشورهای برا 

ی جاری ن ات اداری بر مبنای م یریت متکرک  اتت  یکی از مسرائل مهرم هایدموکرات

در یرک تیریرف تکرک  زدایری »ی م یریت دصر ج ی ، تکرک  زدایی اتت  هاهدر شیو

ابترر ایی دبررار  از انتقررال بخشرری از حاککیررت و قرر ر  دولررت ملرری برره مقامررا  و 

هرای اما این تیریرف اولیره بیرانگر هکره ارزش ؛اش بمی ایههای محلی و منطقتازمان

تکرک  زدایی نیست از ن ر الکسیس دوتوکویل، فق  یک ارزش اداری ن ارد بلکه دارای 

یی برای شهرون ان، به من ور مشرارکت در هات د فرصچون موجب تی ؛بار م نی اتت

تکرک گرایرری برره صررور  گسررترده دارای « 1(8: 1390ود)شررکس،شمیامررور دکررومی 

تکرک  گسترده جکییت در کالن شهرهای  هاناش  که از جکله آبمیتبیا  منفی زیادی 

 اش  بمیکشور 

 مزایای تمرکز زدایی .2-1

رمتکرک  گویای رش  فرهنگ تیاتی یک ملت اترت از ن ر تیاتی،وجود واح های غی -

  ان ه ی پیشرفته واح های غیرمتکرک  در ح  وتییی به رتکیت شناخته شهاتو در ن ا

ر مرردت یت، نیروی اب اع و ابتکار، ادتکاد به نفس و پشتکامسؤولاز ن ر مینوی،حس  -

 تت هاتر ن ان ، بی  از تایکمیدر کشوری که از شیوه اداری غیر متکرک  تبییت 

بری  از  دکومراًاز حیث صالحیت فنی و اجرایی، صرالحیت مقامرا  غیرر متکرکر   -

 ی واقع، مقاما  غیر متکرک  نسبت به مقاما  مرکر در صالحیت مقاما  مرک ی اتت 

 تری درمورد نیازها و مشکال  محلی و تخصصی دارن  آگاهی بی 

                                                      
   8،  1390شکس،دب الحکی  ،حاککیت ملی،نشر مرک  آموزش م یریت دولتی ،   1



ان تاالری و تشریفا  اداری به طرور ود که دیوشمیاز ن ر اداری، د ت تکرک  بادث  -

 1( 86: 1387)موتی زاده، کاه  یاب  ایهقابل مالح 

ل وان بره مروارد ذیرتمیهای تکرک  زدایی قانونی از شهر تهران خصو  چال  در

 یرن :گمیاشاره کرد که به صور  مبسوط مورد واکاوی قرار 

 روک کارمنر ان ازی مختلفری هکورون طررح خرهاهدولت تابق با تصویب آیین نام

شت بتوان  ی دولتی از تهران، طرح دورکاری ،      تیی داهاهتهران، طرح خروک دتتگا

ت کره اما واضح ات ؛به یک تکرک زدایی راهبردی و اصولی از تهران جامه دکل بزوشان 

نی  ایرن  کارایی نخواهن  داشت و در دکل هاهبرای حل مشکال  د ی ه تهران آیین نام

های در دتتگاه مانن  مکنودیت اتتخ ات ؛ان هیا زودگذر و موقت بود دکوماً هاهآیین نام

 دولتی در تهران که با تصویب و اجرای طرح مهرآفرین نقض یا توت  مرجرع ن رار 

 ا قروانینیقضایی )دیوان د الت اداری( به دلیل مغایر  با قوانین مافوق )قانون اتاتی 

 خروک کارمن ان از تهران( )مانن  طرح  ان هابطال ش  دادی(

 مصوبات اجرا شده برای تمرکز زدایی از تهران .3

 طرح خروج کارمندان از تهران  .3-1

ی در جهت تکرک زدایی و تقویت واح های اتتانی و ادکرال تروازن و تیرادل در نیررو

ر شرهر زل لره د  ی اجرایی و کاه  پیام های ناشی از وقروع احتکرالهاهانسانی دتتگا

ر های اجرایی متقاضی انتقال از شههیت  وزیران موضوع انتقال کارمن ان دتتگاه تهران،

  /93138های شرکاره تهران و کالن شهرها به تایر نقاط کشور را طی تصرویب نامره

 در دتتور 1388 /12 /27مورخ  44186 /262747و شکاره  6/12/1386ه مورخ 37909

،آیرین نامره 1386 ان مطلو  از آیین نامه تال کار قرار داد و با توجه به اتتقبال نه چن

ی اجرایی متقاضری هاهدیگری تحت دنوان آیین نامه ادطای تسهیال  به کارکنان دتتگا

  انتقال از شهر تهران را به تصویب رتان  

                                                      
   86   هکان، زاده،  موتی1
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 اهداف طرح خروج کارمندان از تهران  .3-1-1

نوان اه اف تصرویب ایرن ی ذیل به دهاهین نامه خروک کارمن ان از تهران از مقولدر آی

برقرراری  ،طرح نات برده ش ه اتت: تامان هی و اصالح وضییت نقل و انتقال کارکنران

اصل د الت محوری از طریق ادکال تروازن و تیرادل در نیرروی انسرانی دترتگاههای 

ترتمین رفراه و  ،رفع ککبود و تی یل نیررو در واحر های اترتانی و شهرترتانی ،اجرایی

های مساد  برای اتتفاده مطلرو  از نیرروی فراهم نکودن زمینه ،انآتای  نسبی کارکن

 ،های اجتکرادی و اقتصرادی کالنشرهرها خصوصراً تهرران بر ر کاه  چال  ،انسانی

کاه  پیام های توء ناشی از وقوع احتکرالی  ،تکرک  زدایی و تقویت واح های محلی

 1زل له در شهر تهران 

 مشمولین آئین نامه انتقال  .3-1-2

کارمن ان رتکی و پیکانی؛ کارمن ان قرارداد کرار میرین )مشرخص( و ترایر دنراوین ر 

ی اجرایری قررارداد مسرتقیم هاهمشابه؛ کارکنان قراردادی مشکول قانون کار که با دتتگا

 2بازنشستگان  -؛ان همنیق  نکود

های ی سالهاهمزایای در نظر گرفته شده برای کارمندان انتقال یافته در آیین نام. 3-1-3

 88و  86

 86مزایای سال 

درص  حرق  75درص  اضافه کار؛ اف ای  تقف  50میافیت از شکول مح ویت تقف 

تر توتیه یافتره درصرور   الیاده مناطق کمشاغل از حق شغل؛ برقراری از م ایای فوق

مناطق الیاده مشراغل تخصصری درصرور  انتقرال برهاین مناطق؛ برقراری فوقانتقال به

مناطق مررزی؛ نامره درصرور  انتقرال برهدرصر  امتیرازا  آیین100پرداخت  و محروت

وری و کارانه و فوق الیاده ویژه درصور  انتقرال الیاده بهرهبرخورداری از م ایای فوق

                                                      
انی ریریس جکهرور؛ صرص امور مجلس و اتتان های میاونت توتیه م یریت و ترمایه انس   میاونت حقوقی،1

10-11   

  7-6، صص هکان   2



  هاروتتاها و بخ به

 88مزایای سال 

حرل جرایی مه (؛ ه ینه جاب3ه یه انتقال به می ان یک ماه حقوق و م ایای مستکر) ماده 

رد دکرل در مقرررا  های مروخ مت و ه ینه تفر به می ان ص درص  دالوه بر ه ینره

کار موضوع ذیل بنر  (؛ میافیت از مح ودیت پنجاه درص  اضافه4) مادهیاب  اف ای  می

(؛ شرورای توتریه مر یریت و 5) ماده  ( قانون م یریت خ ما  کشوری68( ماده )9)

قررا  در تقف امتیاز حق شاغل تسرهیال  الزت را ترمایه انسانی با ردایت قوانین و م

(؛ ادطای تسرهیال  وات بابرت ودییره 6) ماده نامه فراهم نکای  کوالن این آیینبرای مش

مسکن، خری  مسکن، تیکیرا  مسرکن، خریر  خرودرو و کراالی خرانگی در حر اکثر 

زدواک از ه یره ا( و 7) ماده  گذاریگذاری و نوبتتقف مقرر در مقررا  ب ون تزرده

محل ادتبارا  خ ما  رفاهی دتتگاه مربوط حسب مورد )دتتگاه مب ء یا مقصر ( بره 

  (8می ان یک ماه حقوق و م ایای متیلقه ) ماده 

 ی كارمندانهاتتكالیف و محدودی  3-1-4

برای کارمن ان در ن ر گرفته ش ه اتت تکرالیفی  بر م ایایی که به ترتیب مذکوردالوه  

تصرویب نامره تککیلری ادطرای  8ود  در مراده شرمیمترتب  هانآ بر در صور  انتقال

هکونین تبصره و  ی اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهرانهاهتسهیال  به کارکنان دتتگا

وزیرران  هیت  23/12/1388مورخ  44186/262647ین نامه شکاره آن در اجرای مفاد آی

ی هاههرها مقرر ش ه اتت کره دترتگاتکالیف ذیل برای افراد متقاضی انتقال از کالن ش

 :ان هاجرایی به ردایت این شیوه اجرایی مل ت ش 

 هاتمحدودی

 ( 1بند ) در شهر تهران مشغول به خ مت بوده باشن   1388قبل از پایان تال   1

 ( 2بند ) به بی  باش   1389تاریخ انتقال آنان از شهر تهران از ابت ای تال   2

 تکالیف

تیه  محضری مبنری برر ده ترال خر مت در دترتگاه  ،منتقل ش ه موظفن ارمن ان   ک1
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 ه نکاین  ارائمقص  

محرل  ه تیه  محضری مبنی بر د ت مراجیره برهارائنسبت بهبازنشستگان منتقل ش ه   2

 باشن  میمکلف تکونت قبلی 

در دکل زیاد موفقیرت  ؛طرح خروک کارمن ان با وجودی که صور  مناتب داشت

وان بره ترکیچون تا زمانی که یک پژوه  اتاتی در این باره انجات نشرود، ن ؛آمی  نبود

ه  می ان توفیرق دولرت در اجررای ایرن دمیدرتتی آن را اجرا کرد  اد اد و آمار نشان 

هر ار نفرر(، یینری اگرر  32دهم درص  می ان تییین شر ه بروده اترت ) 6بخشنامه تنها 

، کارمنرر ان را از تهررران خررارک ان ه ن دیررک دو برابررر می انرری کرره ترراکنون خررارک شرر

تنها این طرح با یک درص  موفقیت هکراه بود، ولی در شرای  فیلری، ایرن  ؛اختن تمی

تراختارهای اداری در  متتترفانهچون در حال حاضرر  ؛د د، بسیار ناچی  و ان ک اتت

براین، از یک یگر امکان پذیر نیست  بنرا هانتهران به ق ری پیوتتگی دارن  که ج ایی آ

در شرای  فیلی اد ات کارمن ان به خارک از تهران تنها ه ینه اضافی برای دولرت دارد و 

 موجب اف ای  کارآیی اداری نخواه  ش  

 ی دولتی از تهرانهاهطرح خروج دستگا .3-2

در شرهر تهرران مشرکال   هانامکانرا  و ترازما این که تکرک  گرایی ش ی  جکییت،

ه وجود آورده اتت، واقییتی روشن و غیر قابل انکار اترت  برا فراوانی را برای کشور ب

وجود این، نبای  انت ار داشت  که با خروک چن  دتتگاه دولتی بتوان بر ایرن مشرکال  

یی که شهر تهران، به دنوان پایتخت کشرور برا ها فائق آم   دالوه بر مشکال  و چال

و  هرا تاالری دولت دارای چال آن دتت به گریبان اتت، ن ات اداری و تاختار دیوان

و مشرکال ، موضروع  هاباش   یکی از مهم ترین این آتریبمیی خا  خود هابآتی

تکرک  در ن ات اداری اتت  تکرکر  در ن رات اداری برا تکرکر  در اختیرارا  و قر ر  

ی دولترری مترررادف اتررت  تکرکرر  هاهی اداری دتررتگاهرراتتصررکیم گیررری در راس هر

ی دولتری بره هاهو دترتگا هاهاداری و ترازمانی در ترتاد وزارتخانر اختیارا  و اقت ار

ی مرک ی ن ات اداری در شهر تهران ارتبراطی نر ارد  هاهصور  مستقیم با تجکع دتتگا

ی اجرایی از تهران در جهت د ت تکرکر  اداری هاهبه دبار  دیگر، بیضا خروک دتتگا



جغرافیایی دتتگا ها تاثیر مستقیکی ود، در صورتی که د ت تکرک  مکانی و شمیقلک اد 

در درر ت تکرکرر  اداری ن اشررته و ایررن دو مقولرره جرر ای از هکرر یگر هسررتن )زارع 

 1( 19: 1390پور،

 پشتوانه م یریت مشکل ب رگی به نات کالن شهر تهران، مستل ت برنامه جامع و م ون با

ذ رویکردهرا و های ملی اتت که به ب ون شک اتخرادلکی و کارشناتی و در تطح ان ازه

های بازدارن ه و تشویقی برای نگه اشت جکییت کشور در درصه ترزمین، د ت تیاتت

گیری و تفکیررک تکرکرر  اداری و مررالی، تج یرر ن ر اتاترری در ترراختار ن ررات تصررکیم

ای و وتریهت-دهی بره کارکردهرای اقتصرادیای و محلی و رونقهای ملی، منطقهم یریت

ترت از اجر ای الینفرک آن خواهر  برود  بررای خرروک دکران و آبرادی در نقراط دورد

ادی افرراد ی فرردی و اجتکرهرایی دولتی که مسلکا با بسیاری از حقوق و آزادهاهدتتگا

ه بره کرارویژه اش  نه اجرایی  برای مثرال برا توجربمیاش  به دکلی تقنینی نیاز بمیمرتب  

ا بره ونی، وزار  نفت روان در یک پروته قانتمیوزار  نفت و وزار  جهاد کشاورزی 

ی شرکالی حاصرل هانی نفت خی  و وزرا  کشاورزی را به یکی از اتتاهانیکی از اتتا

ز پایتخت به ای ن امی را هانوان مانن  کشورهای دیگر پادگاتمیخی  منتقل کرد  هکونین 

ر د یرن امرر،شهرهای دیگر منتقل نکود و تربازان را در مناطق دیگر آموزش داد، که البته ا

ولرت از تصکیم نامه نکاین گان ویژه رئیس جکهور در کرارگروه انتقرال کارکنران د 7ماده 

فتره ن مورد توجه قررار گر44639 /39003و به شکاره  22/2/1389شهر تهران در تاریخ 

وهرای اتت که به واتطه آن، از وزار  دفاع خواتته ش ه اتت با هکاهنگی تتاد کرل نیر

های اکنرون شررکتبه خارک از حریم شرهرها مبرادر  ورزد  هم هانمسح به انتقال پادگا

های نفت و گاز پارس، پتروپارس، نفت مناطق مرک ی، نفت نفتی زیادی، از جکله شرکت

روایرران فال  قاره، لوله و مخابرا  نفت، انتقال گاز، مهن تری و توتریه گراز، مرتن و پت

 اشن  بکیشهر حاضر نهکونان تاکن تهران هستن  و  به خروک از این کالن 

                                                      
هرای های دولتری از شرهر تهران،مرکر  پژوه   زارع پور،فضل اهلل مالح اتی پیرامون انتقال برخری از دترتگاه1

    19، 1390مجلس شورای اتالمی،
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 طرح مهرآفرین  3-3

رئیس جکهرور، وزرا و  تتیی بنا به پیشنهاد و  29/9/1391وزیران در جلسه مورخ  هیت 

میاونین رئیس جکهور اتتناد اصول یکص  و بیست  و ششم، یکص  و بیست و هفتم و 

( و 181یکص  و تی و هشتم قانون اتاتی جکهوری اتالمی ایران و به اترتناد مرواد )

( 112قانون برنامه پنجم توتیه جکهوری اتالمی ایران و بن  ) 224ماده « ه»( و بن 186)

که در بن   درحالی ؛کل کشور طرح مهر آفرین را تصویب نکود 1391قانون بودجه تال 

ی قابرل هایتیر اد کرل کارکنران هرر دترتگاه در تصر  ؛مقرر ش ه اتت 65ماده « ک»

ترادتی و دنراوین  کرارمیین و مشرخص، قرراردادی، نی،پیکا ادم از رتکی، ،واگذاری

در  ،کاه  می یاب   از ایرن رو %2دلکی تاالنه ح اقل  هیت مشابه به اتتثنای ادضای 

و کاه  حجم دولت در این ابیاد،هکواره یکری  هایی اخیر واگذاری  تص هالطی تا

ی اصرل چهرل و اهتی تحول اداری دولت بوده اتت که پس از ابالغ تیاتهاهاز برنام

چهارت قانون اتاتی توت  مقات می م رهبری،افق هرای ج یر ی بررای اجررای  ایرن 

از نکا  جالب توجه دیگردر طرح مهرآفرین این اتت کره متیاقرب  برنامه گشوده ش  

بحث خروک کارمن ان از تهران نهاد ریاتت جکهوری مکلرف شر  نسربت بره کراه  

نی  نسبت به کراه  چهرل درصر  کارکنران چهل درص  کارکنان نهاد و وزار  کشور 

میاونت برنامه ری ی و ن رار  راهبرردی ریریس جکهرور نیر   .خود در تتاد اق ات کن 

موظف اتت نسبت به کاه  چهل درص  نیروی انسانی خود اق ات و در صرور  نیراز 

به نیروی متخصص جایگ ین با هککاری میاونت توتیه م یریت رییس جکهور اقر ات 

به تصویب رتی ه اتت، مجوز اترتخ ات  1391ر طرح مهر آفرین که در تال اما د ؛کن 

در کالن شهر  هاننفر به اتتان اری تهران داده ش ه اتت که بی تردی  برخی از آ 3000

ی دو گانره چیسرت  هاتون   به راتتی دلیل این تیاترشمیتهران به اتتخ ات گکارده 

تقال از شهر تهران و کالن شرهرها بره شرکاره درتصویب نامه انتقال کارمن ان متقاضی ان

مربروط بره  5و 3وزیران در بنر  هرای  هیت   6/12/1386ه مورخ  37909  /93138

  ؛ارددمیتذکرا  خطا  به کارمن ان متقاضی انتقال از تهران مقرر 

های اترتان تهرران و شهرترتانهر نوع انتقال از تایر مناطق و شهرهای کشور به  -



 ؛ (3)بن  .باش می تهران مکنوع

 ؛ (5های ج ی  در تهران مکنوع اتت )بن  هرگونه اتتخ ات و ایجاد تازمان و پست -

و از تروی دیگرر طررح  ی دولتی از تهررانهاهاز یک تو خروک کارمن ان و دتتگا

 ه ار نفر در اتتان اری تهران  3مهرآفرین و مجوز اتتخ ات 

 با تمرکز زدایی از تهران . واکاوی حقوقی قوانین و مقررات مرتبط4

در جکهوری اتالمی ایران ، قانون اتاتی در ص ر هرت تلسله مراتب قوانین و حقروق 

موضوده قرار دارد و در نتیجه منبع بنیادین برابری، این قانون اتت و پس از آن مطرابق 

ی کلی ن ات و قروانین مصرو  مجلرس شرورای هاتاصل تلسله مراتب قوانین، تیات

ی( دولتری هاهو آیین نام هاه)تصویب نام النهایه مقررا  اشن  بمیج  اهکیت اتالمی وا

 ،مطابق اصرل تلسرله مراترب قروانین اشن  بمیهستن  که پس از قوانین دارای اهکیت 

اما با مطالیره مقرررا   ؛مقررا  دولتی نبای  مخالف قانون اتاتی و قوانین دادی باشن 

این مقررا  با قوانین مافوق  دکوماًابیم که بمیدر ،رانمرتب  با حوزه تکرک  زدایی از ته

)تیارض با قوانین باالدتتی( توتر   نی  به هکین دلیل دکوماًکه  ان هخود تیارض داشت

منطقری اترت بررای تکرکر    ان هباطل ش  )دیوان د الت اداری( مرجع ن ارتی قضایی

ی هراتاز ظرفی اش  به ترتیرببمیزدایی از تهران که از درجه اهکیت واالیی برخوردار 

قروانین درادی و در  3های کلری ابالغری، یاترت  ت 2 قانون اتاتی،1قانونی مقرر در :

از ظرفیت قانونی اصل یکصر  و تری و هشرتم قرانون اتاتری در  هانصور  فق ان آ

کره در قروانین  جا از آن ی دولتی توت  دولت بهره بگیریم هاهخصو  وضع آیین نام

قانونی برای تکرک  زدایی از تهران بر دولت بار شر ه اترت،  خوبی تکالیفکشور ما به 

یی زودگذر،موقت و ه ینه بری چون  طرح خرروک هاهاتاتاً دیگر به تصویب آیین نام

 اش  بکیی دولتی از تهران نیازی نهاهکارمن ان ازتهران،طرح خروک دتتگا

 ون هر یک از ایرن وجرود آزادی و برابری دو قطب دموکراتی ان  و دموکراتی ب»

ی مردت تاالر، در برابری افرراد در حاککیرت تیاتری و هاترشت ن ا  تنخواه  داشت

ی تاریخ بشری و بی گکان در کنار د الت، یکی هاهاداری اتت، برابری از زیباترین واژ

آرمانی که ادیان آتکانی و بره ویرژه دیرن اترالت  ؛ی دیرین انسان بوده اتتهاناز آرما



 

   
    

    
دا

ز ز
رک

تم
ی 

ج
سن

ن 
کا

ام
ی

ولت
 د

ی
ها

ه 
نام

ن  
آیی

 با 
ن

را
 ته

از
ی 

ی
 

 

15 

برابرری از  ؛  از میان ته آرمران آزادی ، برابرری و بررادریان هنکود تتکی ره بر آن هکوا

تر اتت  اگر نفی برابری ککتر محسوس، کرم هکه به جوهر ن ری مردت تاالری ن دیک

تر آشکار ، و شای  کم تر از نفی آزادی دردناک باش  ، برای مردت تاالری زیران دکیرق 

توان باور داشت ، مردت تراالری تحقرق رابری اتت که میتری دارد  پس شای  تنها با ب

مهم برای تضکین مردت تاالری به  ایهیافته اتت  از آن رو که تحقق قانون اتاتی زمین

 1( 344: 1390)ویرژه، وان به رابطه برابری و مردت تاالری پری برردتمیود، رمیشکار 

ود  حرس رمریوقی به شکار ی دولت حقهاهدر مفهوت حقوقی، اصل برابری یکی از پای

برابری جویی در افراد تا آن ح  نیرومن  اتت که افراد حاضررن  بره خراطر برابرری از 

 2( 102: 1389ولی به نابرابری و تبییض ترن در ن هن )ه اونر ، ؛آزادی خود بگذرن 

ن : کمینی  یکی از وظایف اصلی دولت را این گونه بیان  اصل توت قانون اتاتی 14بن 

حقوق هکه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی دادالنره بررای هکره و  تامین

 ؛ایر ه دموکراتیرک اترت ایهتساوی دکوت در برابر قانون  اصل د ت تبییض، نقطه پایر

ب ین مینی که در ن ات دموکراتیک، افراد از حیث ذاتی و ماهوی برا هرم برابرر و دارای 

  امروزه اکثر کشورها، در ص د از بین بردن دوامرل اشنبمیخصلت  ارزشی برابر گونه 

اشن   در زمینه تسراوی برین بمیتبییض آمی  به موجب قوانین و مقررا  حقوق بشری 

دکوت افراد و منع تبییض، اصل توت قانون اتاتی که وظایف کلری اتاتری دولرت را 

ه برای هکه در تکرات رفع تبییضا  ناروا و ایجاد امکانا  دادالن»، 9ن ، در بن  کمیبیان 

کارد  در وهله نخست،بای  دی  که شمیرا ج  وظایف دولت « ی مادی و مینویهاهزمین

تبییض مثبت،تفاو  حقوقی موقت در رفتار اتت که قانونگذار »تبییض مثبت چیست 

آن را به نفع یک گروه از اشخا  حقیقی یا حقوقی و به زیران گروهری دیگرر تجروی  

در ذیرل دنروان  3(370-369ری پیشین آن دو را جبران کن )هکان،صصکای  تا نابرابنمی

                                                      
  344، 1390جنگل، ،نشرمبانی ن ری و تاختار دولت حقوقیحک  رضا،ویژه، م  1

 101،  1389خرتن ی، نشرهای اختصاصی اداری، دادگاهمسلم، و آقایی طوق، ی،ه ه اون ، م  2

   370-369هکان،صص ویژه،   3



مردت ایران از هر قوت و قبیله »ارد: دمیحقوق ملت نی  اصل نوزدهم قانون اتاتی  مقرر 

که باشن  از حقوق مساوی برخوردارن  و رنگ، نژاد،زبران و ماننر  اینهرا تربب امتیراز 

هکه افراد ملت، ادرم از زن و »ارد: دمیار نخواه  بود  اصل بیستم قانون اتاتی نی  اشی

مرد یکسان در حکایت قانون قرار دارن  و از هکه حقروق انسرانی، تیاتری، اقتصرادی، 

 «اجتکادی و فرهنگی با ردایت موازین اتالت برخوردارن  

دبار  من رک در این اصل، نه شیار اتت و نه رتم القبالره  اصرول هر ایت کننر ه و 

قضایی و اداری و اقتصادی دولت اتت؛ اصرولی اترت کره ترایه ی هاتخ  مشی تیات

بر تر تکات قواد  اتاتی و قوانین دادی گسرترده اترت و در پرترو آن بایر  ترایر  هانآ

قانون اتاتی در اصرول مرذکور و  1( 704:  1386اصول مینا و تفسیر شون  )کاتوزیان،،

رای جلروگیری از تبیریض اصل چهل و هشتم قانون اتاتی به خوبی تکالیف دولت را بر

میان شهرون ان در تراتر کشور و بهره من ی هکه افراد از امکانرا  برابرر متیرین نکروده 

اتت  مطلو  اتت که به این اصول دکل شود تا تکرکر  زدایری حقروقی محقرق شرود  

دغ غه اصلی د الت اجتکادی ایجاد تیادل بین دو اصرل آزادی و توزیرع برابرر امکانرا  

جتکادی اتت   به دیگر تخن، توزیرع دادالنره آزادی و امکانرا  تونمران در اقتصادی و ا

د الت اجتکادی مورد توجه اتت  در حقیقت دغ غه اصلی در د الت اجتکادی ردایرت 

و برازتوزیع امکانرا  اقتصرادی و اجتکرادی  هرایبرابری شهرون ان در هر دو حوزه آزاد

خروک کارمن ان از تهران، مالح ره  در واکاوی حقوقی طرح 2( 318: 1386اتت )قاری،

ود که کارمن ان تازمان میراث فرهنگی به دو کالنشهر دیگر)شیراز و ااصرفهان(منتقل شمی

قانون مذکور آم ه اتت که به من ور تامان هی و  65  درحالی که در بن  الف ماده ان هش 

ها ج  در مورد کاه  نیروی انسانی و کوچک تازی دولت، هر گونه انتقال به کالن شهر

مقاما  و در موارد خا  مکنوع اتت  از طرف دیگرر امتیرازاتی کره)فوق الرذکر( بررای 

)رفع تبییضرا  نراروا(  9کارمن ان انتقال یافته در ن ر گرفته ش ه اتت نی  در تضاد با بن  

                                                      
   704،  1386،نشر می ان، ،مبانی حقوق دکومی،ناصر کاتوزیان  1

   88،  1393  قاری تی  فاطکی،تی  محک ،حقوق بشر در جهان میاصر،جل  اول،نشر شهر دان ،2
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)تساوی دکوت در برابر قرانون( اصرل تروت قرانون اتاتری و اصرول حراکم برر 14و بن  

اش   برای مثال، چه تروجیهی بمیله اصل حقوق مساوی برای کار مساوی اتتخ ات از جک

ذرد، بره گرمیوجود دارد که یک کارمن  شهرتتانی که یرک ترال از فیرالیت  در تهرران 

دو برابر حقوق و م ایرای بری  ترر نسربت بره ترایر  تقریباًشهرتتان خود منتقل شود و 

یرن تبیریض نیسرت  در نقر  تصرویب کارمن ان مشغول در شهرتتان دریافت نکای  آیا ا

طرح خروک کارمن ان از تهران بای  گفت ابتکار آیین نامه مح ود و منطبرق برا آن قروانین 

قروه مجریره  1نر  ککیاتت و حق و تکلیف ج ی ی را بی  از آن که مقرر داشته، ایجاد ن

نامره  یی که به طور خا  به وضع قانون نیراز دارد بره وضرع آیرینهاهوان  در حوزتکین

وان به د ت صالحیت قروه مجریره در وضرع آیرین تمیاز جکله این امور  2« مستقل بزردازد

نامه در خصو  حقوق و تکالیف شهرون ان اشاره کرد و از آن جا که این آیرین نامره در 

تراله و تغییرر محرل جغرافیرایی خر مت کره از  10مواردی هکوون ل وت اقامت اجباری 

قانون رتی گی بره تخلفرا  اداری  9ماده « ه»حصا ش ه در بن ی اداری اها جکله مجازا

فراترر از صرالحیت خرود دکرل نکروده و وارد صرالحیت  1372کارکنان دولت مصو  

 خا  قانون گذار ش ه اتت  لذا دولت در این موارد صالحیت وضع آیین نامه ن ارد   

امتیازاتی را کره  رد وککیحال اگر دولت به تکالیف مودود خود در آیین نامه دکل ن

در آیین نامه برای کارمن ان منتقل ش ه در ن ر گرفته بود؛ مانن  میافیرت از محر ودیت 

قانون م یریت خ ما  کشوری  68ماده  9درص  اضافه کار موضوع ذیل بن   50تقف 

آیین نامه ادطای تسهیال  به کارکنان متقاضی انتقرال از شرهر تهرران؛ ه یره  5در ماده 

آیین نامره و ه ینره جابجرایی و  3ماه حقوق و م ایای مستکر در ماده  1ی ان انتقال به م

آیین نامره؛ اجابرت نکری کررد، تکلیرف چره  4درص  در ماده  100ه ینه تفر به می ان 

بود از توی دیگر، آیا امتیازاتی که برای کارمن ان انتقال یافته در ن ر گرفتره شر ه برود 

ر خصرو  رفرع تبییضرا  نراروا نیسرت  در اصل توت قانون اتاتی د 9خالف بن  

                                                      
   318،  1386حقوق اتاتی جکهوری اتالمی ایران،جل  دوت،نشر می ان،   هاشکی،تی  محک ،1

   56  ، 1389  امامی،محک ، و اتتوار تنگری،کوروش، حقوق اداری،جل  اول،نشر می ان،2



جهت ایجاد د الت اتتخ امی، به ویژه در زمینه حقروق کارکنران دولرت، قرانون ن رات 

 24/6/1370، تصویب ش  و در تراریخ 1370هکاهنگ پرداخت کارکنان دولت در تال 

ی حقوق هایشورای نگهبان رتی   برای رفع تبییض و برطرف کردن ناهکاهنگ تتیی به 

تک د در بخ  دولتی، بای  اصل حقوق مساوی برای کار مساوی را ادکرال نکرود  و دت

ارد، هکره حرق دارنر  بر ون هریچ دمریادالمیه جهانی حقوق بشر مقرر  23ماده  2بن  

میثراق حقروق  7تبییضی در مقابل کار مساوی، اجر  مسراوی دریافرت نکاینر   مراده 

ه و اجر  مساوی برای کار، برا ارزش اقتصادی، اجتکادی و فرهنگی نی  به م د منصفان

ن   آیا کارمن ان در چنین کمی تتکی مساوی ب ون هیچ نوع تکای  به دنوان حق هر کس 

ایست به مان ن در آن محل مل ت باشن  در اصل تی وتوت قرانون بمیوضییتی ککاکان 

یرین وان به اقامت در محلی مجبور تاخت، اما آتکیاتاتی آم ه اتت که هیچ کس را ن

تصویب نامه تککیلی خرود ایرن اصرل را  2نامه طرح خروک کارمن ان از تهران، در بن  

وان این مصوبه را خالف آزادی محل مسکن و محل اشتغال دانسرت  تمینقض کرده و 

ود که اصل نوزدهم قانون اتاتی صراحتا نقض ش ه اتت  آیا این تبییض شمیمشاه ه 

برابرر کارمنر ان برومی آن  2 تقریبراًون  شرمینتقرل نیست که کارمن انی که از تهرران م

ترین اه اف حقروق  شهرتتان حقوق و م ایا دریافت کنن   آیا این طرح با یکی از مهم

به نات د الت تازگار اتت به چه پشتوانه حقوقی و منطقی کارمن  منتقل ش ه از تهران 

فرت کنر  هم چنرین در ریادمیاین هکه حقوق و م ایای بی  تر را نسبت به کارمن  بو

اصل بیست و هشتم قانون اتاتی آم ه اتت که، هر کس حق دارد شغلی را کره بر ان 

مایل اتت و مخالف اتالت و مصالح دکومی و حقوق دیگران نیست، برگ ینر   دولرت 

موظف اتت باردایت نیاز جامیه به مشاغل گوناگون برای هکه افراد امکان اشرتغال بره 

برای احراز مشاغل ایجاد نکای  هکونین به موجب اصل تری و  کار و شرای  مساوی را

وان از محل اقامت خود تبیی  کرد یا از اقامرت در تکیتوت قانون اتاتی، هیچ کس را ن

محل مورد دالقه اش مکنوع یا به اقامت در محلی مجبور تاخت، مگر در مرواردی کره 

 ن  کمیقانون میین 

بایر   صررفاً هاندارد که تصکیم گیری در مورد آیی نی  به صور  ویژه وجود هاهحوز
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مجلررس دارای صررالحیت خررا   هاهاز طریررق مجلررس صررور  بگیرررد و در ایررن زمینرر

قانونگذاری اتت  بنابراین، قوه مجریه و هیچ ک ات از مقاما  و نهادهای دیگر حرق ورود 

ده از صالحیت شبه وان  با اتتفاتکیدر این حوزه را ن ارد و لذا در این موارد قوه مجریه ن

ی مشرروع )اصرل نهم(،مرواردی از هایتقنینی خود قاد ه وضع نکای ، از قبیل تلب آزاد

تیرض به حیثیت، جان، اموال و حقوق و مسکن و شغل اشخا  )اصرل بیسرت و دوت(، 

ی مذکور، قوه مجریه حرق هاهدر حوز 1موارد تبیی  و یا اقامت اجباری )اصل تی و توت( 

د  کلی و دات الشکول و به طور کلی وضع مقرررا  را نر ارد  بره بیران ورود و وضع قوا

  در واقع تنها ایهی مذکور ماهیت قانونی دارن ، نه آیین نامهاهدیگر قواد  مربوط به حوز

ی مرذکور قادر ه وضرع نکایر  و مجلرس نیر  هاهوان  با وضع قانون در حوزتمیمجلس 

ا در این زمینه به مقاما  و نهادهرای دیگرر وان  صالحیت خا  قانونگذاری خود رتکین

ارد کره دمریقانون برنامره پرنجم توتریه مقررر  50ماده « و»هکونین در بن   2 تفویض کن 

ی اجرایی در ترطح یرک شهرترتان بر ون هاهانتقال کارکنان رتکی یا ثابت، مازاد دتتگا

بایر  برا موافقرت  اهنی ذیرب ، انتقال ترایر شهرترتاهاهموافقت مستخ ت با توافق دتتگا

وان از این ماده قانونی به آن دتت یافت، این اترت تمیکه  ایهمستخ ت صور  گیرد نکت

ی دیگر منتقل نکایر  و هانرا به شهرتتا هانوان  ب ون موافقت کارمن ان، آتکیکه دولت ن

 این امر گویای این اتت که ح اقل در مورد کارمن ان تازمان میراث فرهنگی این تکلیف

 3 قانونی ردایت نش ه اتت

 .  مرز بین تقنین و اجرا4-1

ی تفکیرک قروا هراتگریبرانگیر تکرامی ن ا تقریبراًکره  ایهیکی از مسائل بسریار پیویر 

اتت،مسئله تح ی  ح ود اختیارا  دو قوه مقننه و مجریه از هک یگر اتت، این مسئله 

خ  فکری تیرا  نشون  و ت  که قوه مجریه و قوه مقننه از یک رمیهنگامی به ظهور 

                                                      
   44-43،صص 1391امامی،محک  و اتتوار تنگری،کوروش،حقوق اداری،جل  دوت،نشر می ان،  1

   47هکان،    2

   10  زارع پور، هکان،   3



و افکار خود در جامیه تیاتی باشن   در  هاهبنابراین، هر یک درص د کرتی نشان ن ای 

یی میان قوه مجریه و مقننه در تییین مرز میران ها ایران در تالیان اخیر هکواره کشکک

مصروبا  وان این امر را در تمیو اجرا اتفاق افتاده اتت که به نوبه خود  هانحوزه تقنی

و در ترال « قضیه ادغات شوراها»، «تغییر تادا  شروع به کار بانک ها»دولت در زمینه 

 مشاه ه نکود « قضیه کاه  تادا  کار کارکنان دولت در ماه رمضان»در  1389

گذاری و ادکال قوه مقننه برا مجلرس شرورای  در ن ات جکهوری اتالمی ایران، قانون
ود  با وجود این، اصل یکصر  و شمیتخب مردت تشکیل اتالمی اتت که از نکاین گان من

نامره را بره دولرت ادطرا  تی و هشتم قانون اتاتی، صالحیت وضع آیین نامه و تصویب
نکوده اتت  پذیرش اصل تفکیک قوا و قرار گرفتن وضرع مقرررا  بررای تن ریم روابر  

ت حقروقی را اجتکادی در صالحیت قوه مقننه تکلیف وضع قواد  دات الشکول در یک ن ا
با قبول اصول تفکیک قروا هریچ یرک از قروا بره غیرر از قروه »ن   بنابراین، کمیمشخص 

قانونگذاری حق وضع قواد  کلی و دات را ن ارد و به طور ویژه  قروه مجریره بره اجررای 
وان  به وضع قواد  کلی اق ات نکایر  و لرذا تکیقواد  مصو  قوه مقننه مکلف اتت و  ن

وضع قاد ه دات به قوه مجریه تجاوز به صرالحیت قروه مقننره بره شرکار واگذاری اقت ار 
اما در طرح خروک کارمنر ان از تهرران کره ذیرال مرورد بررتری حقروقی قررار  1 «ودرمی
ت  مرز بین تقنین واجرا از بین رفتره و قروه مجریره وارد صرالحیت رمییرد، به ن ر گمی

اه اف مترقی، مانن  تکرک  زدایی و تقویرت ویژه قانونگذار ش ه اتت  مسلکا برای نیل به 
ی اجتکادی و اقتصادی تهرران، ترامین رفراه و آترای  ها کاه  چال واح های محلی،

نسبی کارکنان و برقراری اصل د الت محوری که به دنوان اه اف تصویب طرح خرروک 
سرت برا ایبمیاشر  و بمیکارمن ان از تهران برشکرده ش ه بود، به یک دکل تقنینری نیراز 
چهرل و  )اصرول تروت، تفکیک بین مرز تقنین و اجرا و با اتتناد به اصول قانون اتاتری

ی هاهتوت و چهل و هشتم( به اه اف مذکور دتت یابیم تا دیگر بره تصرویب آیرین نامر
مرروقتی، زودگررذر و ه ینرره بررر نیرراز نباشرر   وضررع قادرر ه آمررره متضررکن ایجرراد حررق و 

قررار دارد قرانون اتاتری در « امور تقنینری»وارد ذیل تکلیف،امری غیر اجرایی اتت این م

                                                      
   426هاشکی،هکان،    1
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، 47، 36، 33، 32، 25، 22اصول متی دی به بیان برخی از مصادیق این امور ضکن اصرول 
کرره در صررالحیت اختصاصرری قانونگررذار اتررت، پرداخترره  81، 80، 79، 78، 73، 51

ا مخرتص اتت دیوان در آرای متی دی وضع قاد ه آمره متضکن ایجراد حرق و تکلیرف ر
قانونگذار داشته و تییین آن توت  مقاما  اجرایری را خرالف قرانون و خرارک از حر ود 

 اختیارا  قوه مجریه در وضع مقررا  دولتی ارزیابی کرده اتت 

 آزادی انتخاب مسکن .4-2

ه پیامبر کی دینی اتتوار اتت؛ چنان هاهآزادی انتخا  مسکن از اصول دقلی و بر آموز

 :فرماین می اکرت

ها مین؛ هکرره ترررزالببب د ببب د ا و العببباد عببباد ا. فحی مببا اصبببت خیببرا فبباق " 

ترزمین خ اتت و بن گان هم بن گان خ این   پس هرر کجرا کره بره خیرر و تریادتی 

 "اقامت کنی   رتی ی ،

آزادی رفت و آم  و اختیار مسکن، نتیجه امنیت شخصی اتت و مفهوت آن، ایرن اترت 
واه  در داخل یک کشور رفت و آم  کن ، و در هر محلی که مایرل که شخص هر وقت بخ

باش  تکونت نکای   با تحوالتی که امروزه در زمینه ارتباطا  پ ی  آمر ه، ترامین آزادی در 
رفت و آم  و اختیار مسکن به صور  یکی از نیازهای مهم زن گی جهران امرروز درآمر ه 

امنر ، یکری از مهرم تررین نمیدی تن نی  آزادی شخصی، که آن را آزادی مطلق وآزا»اتت 
حقوق فردی اتت و آن ب ین مینی اتت که فرد در رفت و آم  و اختیار مسکن در داخرل 
و یا خارک از کشور و هکونین در زن گی و رواب  خصوصی آزاد بوده و نی  از هرر گونره 
تیرررض و تجرراوز نسرربت برره جرران ومررال و خانرره و زنرر گی خررود مصررون باشرر  

 1(« 28: 1388،موتکنی،)طباطبایی

به موجب اصرل تری و  ر اختیار مسکن، آزادی مطلق دارن  در حقوق ایران، افراد د

وان از محل اقامت خود تبیی  کرد یا از اقامت در تکیهیچ کس را ن»توت قانون اتاتی: 

مگر در مرواردی کره  ،محل مورد دالقه اش مکنوع یا به اقامت در محلی مجبور تاخت

این آزادی شامل انتخا  محل مسکن و یا تغییر آن و یا اصال د ت «  ن کمیقانون میین 

                                                      
   28،  1388طباطبایی موتکنی،منوچهر،آزادی های دکومی و حقوق بشر،نشر دانشگاه تهران،  1



هر »ارد: دمیادالمیه جهانی حقوق بشر دراین باره چنین مقرر  13انتخا  آن اتت ماده 

و محرل اقامرت خرود را کس حق دارد که داخل هر کشوری آزادانه دبور و مرور کنر  

خرود را تررک کنر  یرا بره کشرور خرود از جکله کشرور  ،و هر کشوری انتخا  نکای 

از جکلره در کشرور مرا دارای  ،رفت و آم  و اختیار مسکن در تکات کشرورها« بازگردد 

 ن اماتی به شرح زیر اتت:

کسانی که به طور قانونی به مالح اتی به تکونت در محل میینی مجبور هستن ، دبارتنر  

ان محرل ماموریرت اترت  غیرر از از: زنان شوهردار و کودکان و ماموران دولت کره مسکنشر

وان  افراد را به تکونت در محلی مجبور تازد، یرا تکین ، دولت نکمیموردی که قانون میین 

از تکونت در محلی مکنوع کن  و این نتیجه منطقی آزادی مسرکن اترت  در طررح خرروک 

بره طرور  همتتتفان کارمن ان از تهران اصل تی و توت قانون اتاتی نی  خ شه دار ش ه اتت 

خا  در خصو  تازمان میراث فرهنگی، دولت به اجبار متوتل شر  و ایرن امرر موجرب 

تحصن کارمن ان در مقابل صحن دلنی مجلس شر   آیرا مجبرور تراختن کارمنر ان ترازمان 

میراث فرهنگی برای زن گی در شیراز و اصفهان خالف قانون اتاتی نیست آیا این که گفتره 

تال حق بازگشت به تهران را ن ارن ، چی ی ج  تبیی  را بره ذهرن  10ش ه اتت کارمن ان تا 

بره  3/5/1389کره در تراریخ  96785/45017تصویب نامره شرکاره  4در بن   1ازد تمیمتبادر 

ی اجرایی مستقر در هاهنیروهای شاغل در دتتگا وزیران رتی ه، آم ه اتت که هیت تصویب 

ی اجرایری هاهن تهران تاکن هستن ، توت  دتتگای اتتاهانتهران که در کرک و تایر شهرتتا

با هکاهنگی میاونت توتیه م یریت و ترمایه انسانی رئیس جکهور به محل ترکونت خرود 

ت  اصل آزادی انتخا  مسکن در این مصوبه نقرض شر ه اترت  رمیمنتقل شون  که به ن ر 

بره موجرب آن   کره 4/2/1389مورخ  44481/22799تصویب نامه شکاره  1هکونین در ماده 

و کارکنران  هاتدرص  پسر 40، 1389ی اجرایی موظفن  ح اکثر تا پایان مرداد تال هاهدتتگا

ی اجرایری در انتقرال کارمنر ان هاهخود را به خارک از تهران منتقل نکاین   ایرن الر ات دترتگا

 وان  موی  اجباری بودن آن باش  تمی

                                                      
   22میاونت حقوقی امور مجلس و اتتان های میاونت توتیه م یریت و ترمایه انسانی رییس جکهور،     1
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 آزادی محل اشتغال  .4-3

رای فرد تییین کن  که در ک ات منطقره خر مت کنر   البتره مکانیسرم وان  بتکیهیچ کس ن

ی لشکری این گونه اتت که تییین محل خر مت برا خرود هانفراین  اتتخ امی در تازما

تازمان اتت، اما براتاس قانون م یریت خ ما  کشروری، تییرین محرل خر مت ترایر 

 یریت خر ما  کشروری هریچ ود و در قانون مشمیادارا  با توافق فرد و دتتگاه انجات 

قرانون  45مراده  4جا برای انتخا  محل خ مت ال امی به کارمن  نش ه اتت  در تبصرره 

تییرین محرل خر مت و شرغل مرورد تصر ی » م یریت خ ما  کشوری آم ه اتت که 

آیا کارمن  تیه  دارد که هر وقت دولت «  رددگمیکارمن ان پیکانی در پیکان نامه مشخص 

رفت و امنیت شغلی کارمن  را مورد خ شه قرار داد، به آن تیه  ج یر  تصکیم ج ی ی گ

ت  که دولت برا چنرین مصروباتی آرامر  رکیتن ده   به ن ر میقول، منطقی و قانونی ن

ی نادرتت خود جامره هایشغلی و روانی را از کارمن ان تلب کن ، تا بتوان  به برنامه ری 

ود در بر و اترتخ ات در شرمیتازمان اتتخ ات  کارمن ی که در یک دکل بزوشان   مسلکاً

ذهررن خررود بسرریاری از مسررائل، از جکلرره ن دیکرری محررل کررار برره منرر ل، تیررامال  

خانوادگی،امکان فیالیت در شغل دوت، وضرییت اشرتغال هکسرر و فرزنر ان و وضرییت 

تحصیل خانواده را در ن ر گرفته اتت و با تبک و تنگین کردن ایرن شررای  بره انیقراد 

داد با آن اداره یا تازمان حاضر ش ه اتت  لذا یقینا غیر منطقی اتت که مرثال کارمنر  قرار

تازمان میراث فرهنگی را که در تهران تاکن اتت، به شیراز انتقرال دهریم؛ در حرالی کره 

هن  محل اشرتغال دمیهکسر و فرزن  وی در تهران شاغل هستن   مسلکا کارمن ان ترجیح 

 ینن  تا بتوانن  بره برنامره ریر ی صرحیحی بررای اداره بهترر امرور خود را با فراغ بال برگ

 هرانزن گی خود بزردازن   از طرف دیگر، از آن جا که یکی از تکالیف کارمن ان حضور آ

اش ؛ کارمن ی که به شیراز منتقل ش ه اتت، مکلف اترت محرل بمیدر محل اداره متبوع 

یرن جرا مجبرور اترت کره بسریاری از تکونت خود را نی  به آن جرا منتقرل کنر  و در ا

مالح ا  از قبیل: شغل دوت خود، شغل هکسر و فرزنر ، تحصریال  فرزنر  و تیرامال  

خررانوادگی را نادیرر ه بگیرررد  در اصررل بیسررت و دوت قررانون اتاترری مقرررر شرر ه اتررت 

حیثیت،جان،حقوق،مسکن و شغل اشخا  از تیرض مصون اتت، مگر در مواردی کره »



ینیم که دولت نه تنها نتوانسته امکان اشرتغال بره کرار را فرراهم بمیلذا « قانون تجوی  کن  

اشن  نی  از کار بی کار کررده و بمیکن ، بلکه با چنین تصکیکاتی افرادی را که مشغول کار 

را دلسرد کرده، که هکین امرر تربب  هانرا به باز خری ی، اتتیفا و انتقال ددو  و آ هانآ

بازدهی الزت را در ارائه خ ما  به مردت ن اشته باشن   از مواردی ود که کارمن ان آن شمی

وزار  »یر  آمیباشر در ذیرل  هانوان  موی  اجباری بودن طرح در برخری ترازماتمیکه 

نفر از کارکنان متقاضری انتقرال از تهرران را فرراهم کنر    1100دلوت بای  مق ما  انتقال 

 478شکی نی  موظف اتت نسبت به انتقال هکونین وزار  به اشت، درمان و آموزش پ 

نفر از کارکنان تاکن کررک و  1800نفر باقی مان ه متقاضیان و فراهم کردن مق ما  انتقال 

شاغل در دانشگاه دلوت پ شکی ایران اق ات کن   هکان طور ب ان اشاره ش ، وزار  دلروت 

ایرن اترت کره آیرا ایرن ی  آمیی که پی  تؤالنفر را فراهم نکای    1100)بای ( مق ما  

 ن  کمیرویکرد چی ی ج  اجبار را برای خروک کارمن ان به ذهن متبادر 

 اصول حاک  بر استخدام .4-4

در دصر حاضر، باتوجه به تحوالتی که در دلم م یریت، حقوق و تایر دلروت مربروط بره 

کره  انسان رخ داده اتت، بر یک ن ات اتتخ امی قابل قبول، اصولی حاکم اترت، اصرولی

 ایهوان از زاویرترمیبتوان  حقوق کارمن ان را مورد حکایت قرار ده   البته ایرن اصرل را 

دیگر نگریست و آن را به تکالیف دولت در زمینه ایجاد امکانا  دادالنه در تراتر ایرران 

اصل توت  قانون اتاتی آم ه اتت: رفع تبییضرا   9مرتب  تاخت  در این رابطه در بن  

ی مادی و مینروی و نیر  در بنر  هاهد امکانا  دادالنه برای هکه در تکات زمینناروا و ایجا

افرراد از زن و  یهاصل توت  قانون اتاتی مقرر ش ه اتت که: تامین حقوق هکه جانب 14

مرد و ایجاد امنیت قضایی دادالنه برای هکه و تساوی دکروت در برابرر قرانون از تکرالیف 

امکانا  خود را برای تحقق این امور به کار بن د   دولت اتت و دولت موظف اتت هکه

هم چنین در اصل بیست و هشتم قانون اتاتی آم ه اتت که هر کس حق دارد شرغلی را 

که ب ان مایل اتت و مخالف اتالت و مصالح دکومی و حقوق دیگران نیسرت، برگ ینر   

راد امکان اشرتغال دولت موظف اتت باردایت نیاز جامیه به مشاغل گوناگون برای هکه اف

 به کار و شرای  مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نکای  
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 اصل حقوق مساوی برای کار مساوی .4-4-1

یک دضو تازمان، مق ار کار، می ان فیالیت، تجربه، می ان تحصیال  و شایستگی خرود را 

امرل با تطح حقوق، می ان اف ای  حقوق، ب شانسی و شهرتی کره در ترازمان دارد و دو

ن   هنگامی که افراد بین نسبت داده و تتاده در مقایسه با دیگران نرودی کمیدیگر مقایسه 

ظلم، اجحاف و نابرابری و بی د التی مشاه ه کنن ؛ دچرار نرودی ترن  و فشرار روانری 

یر  کره تصرور آمیود و فرد به دنبرال چیر ی برر شمیون   این تن  بادث انگی ش شمی

ت  اگر احساس اجحاف و بی د التی در مقایسه با مرجع خارک ن  د ل و انصاف اتکمی

ها در پرداخت حقروق و م ایرا بره کارکنران خرود، دچرار نرودی تازمانی باش  و تازمان

دکل کنن ، این امرر موجرب کراه  انگیر ش  ایهناهکاهنگی باشن  و خود ترانه و تلیق

در دو وزارتخانره، برا کرار ود  برای مثال، اگرر دو نفرر شمیدکومی در تطح کالن جامیه 

متفاو  باشن ، رواک چنین تفراوتی بره  کامالًمشابه و یکسان، از ن ر حقوق و م ایا  تقریباً

انگی ش کارکنان ص مه ج ی وارد خواه  کرد و فرهنگ کار و تالش در جامیره آتریب 

ون، ین   در جهت ایجاد د الت اتتخ امی، به ویژه در زمینه حقوق کارکنان دولت قرانبمی

تصررویب شرر  و در ترراریخ  1370ن ررات هکاهنررگ پرداخررت کارکنرران دولررت در تررال 

در این زمینه چنر ان  هاتشورای نگهبان رتی   در ایران کوش  دول تتیی به  24/6/1370

موفقیت آمی  نبوده اتت  به دنوان مثال قانون ن رات هکاهنرگ پرداخرت حقروق در ترال 

به کارکنران دولرت وضرع شر ؛ ولری در  هاتداخبه من ور ایجاد هکاهنگی میان پر 1370

ود  ایرن امرر شرمیهای قابل توجهی در حقوق کارکنان دولت دی ه دکل هنوز ناهکاهنگی

در چهارچو  طرح خروک کارمن ان تا ح ودی مورد خ شه واقع ش ه اتت  با توجه بره 

ر گرفته ش ه اتت، حقوق  و م ایایی که در این آئین نامه برای کارمن ان انتقال یافته در ن 

ی حقوق و دتتک د در بخ  دولتی بایر  هایبرای رفع تبییض و برطرف کردن ناهکاهنگ

ادالمیه جهانی حقوق  23ماده  2اصل حقوق مساوی برای کار مساوی را ادکال نکود  بن  

هکه حق دارن  که ب ون هیچ تبییضی در مقابل کار مسراوی، اجرر   "ارد: دمیبشر مقرر 

میثاق حقوق اقتصادی، اجتکادی و فرهنگری نیر  بره مر د  7ماده  "فت نکاین  مساوی دریا

منصفانه و اجر  مساوی برای کار، با ارزش مساوی ب ون هیچ نوع تکای  به دنروان حرق 



تصویب نامه نکاین گان ویژه رئیس جکهور در کرارگروه  15ن   در بن  کمی تتکی هر کس 

ن کرره در ترراریخ 44809 /120569شررکاره  انتقررال کارکنرران دولررت از شررهر تهررران برره

به تصویب رتی ه، آم ه اتت کارمن انی که از کالن شهرها )غیر از تهران( به  31/5/1389

از امتیازا  مربوط به حقوق و م ایا بهره من  خواهن   صرفاًون ، شمیمناطق محروت منتقل 

هستن   نکتره مهرم  ی بانکی بی نصیبهاتش  و از م یایی هکوون مسکن مهر، زمین و وا

این اتت که حتی بین کسی که از اصفهان به یک شهر کوچک منتقل شود و کسی کره از 

 اش  بمیکه به ن ر نودی تبییض ناروا  ان هتهران منتقل شود نی  تفاو  قائل ش 

 اصل وجود امنیت شغلی  .4-4-2

کررده مشرغول از جکله مسائلی اتت که هکواره ذهن آدمی را بره خرود  ،نیاز به امنیت

نیاز به ایکنی و امنیت واقیی، میل آدمری  در خصرو  حفرح وضرع موجرود و  اتت 

اطکینان نسبت به ثبا  وقایع و رون  تحوال  در آین ه اتت  نیراز بره حفرح موقییرت 

ردد، گرمیشغلی و یا به تیبیری امنیت شغلی که یکی از نیازهای ایکنی بشرر محسرو  

اش  امنیت شغلی بمی  میقولی نیازی محسوس و یکسان بین تکامی افراد در دنیا، در ح

دارای دو بی  دینی و ذهنی اتت  بی  دینی به د ت دوامل ته یر  کننر ه در ترازمان و 

بی  ذهنی به احساس و ادراک از نبودن موانیی در جهت اشتغال در حال و آین ه اشراره 

ترب و اطکینران از امنیت شغلی دبار  اتت از: احساس داشتن یک شرغل منا ن  کمی

ت اوت آن در آین ه و فق ان دوامل ته ی  کنن ه شرای  مناتب کراری در آن شرغل  اگرر 

احساس کن  که دارای شغل مناتبی اتت و اطکینان داشته باشر  کره ترا پایران  "الف"

 " "دوران خ مت، در آن شغل به کار ادامه خواه  داد و از طرف شرخص یرا دامرل 

دارای ؛ ودشرکیغلی خود مورد ته یر  واقرع نو وظایف ش اه جهت ایفای مناتب نق

غیرر مولر  و  امنیت شغلی بسیار زیاد و امنیرت شرغلی بسریار کرم، امنیت شغلی اتت 

مول  و مناتب خواه  بود که به اف ای  دکلکرد  نامناتب اتت  ح ی از امنیت شغلی،

نبای  به بهانه ترلیقه شغل و کار افراد بای  از تیرض دیگران مصون باش  و  منجر گردد 

قومی، جنسیتی، مذهبی و تیاتی این حق را از افراد تلب کرد  البته این امرر  شخصی،

بای  با وی طبرق قرانون  ،دراین موارددی ه گرفتن تخلفا  مستخ مین نیست  به من له نا
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و هرر آن منت رر    شغلی خود اطکینران ن اشرته باشرن رفتار کرد اما این که افراد از ثبا

شرغل وی را ترلب  ایهشن ) به ویژه از طرف مقاما  اداری یا تیاتی( کره بره بهانربا

 اتت  مطابق اصل بیست و دوت قانون اتاتی حیثیت، امنیت شغلی خالف اصل ،نکاین 

مگر در مواردی که قانون  ،جان، حقوق، مسکن و شغل اشخا  از تیرض مصون اتت

یرن اترت کره اصرل امنیرت شرغلی و یر  اآمیجا پری   ی که در اینتؤال  تجوی  کن 

وان  برای کارمن  امتیاز بسیار ب رگی به تمیهکونین اطکینان خاطر و احساس امنیتی که 

ه تکات فکر و ذهن خرود را بررای ارائر ود  آیا کارمن  نبای شمیتکلیف  چه  ،شکار آی 

باشر  کره  خ ما  بهتر به اربا  رجوع به کار گیرد  آیا کارمن  هر روز بای  منت ر این

را به خطر  هانی مختلف امنیت شغلی آهاهین نامبا اتخاذ تصکیکا  ج ی  و آی هاتلدو

دولت با اتخاذ این گونه تصکیکا  که اش  بکیت  و روا نرکیبین ازن   به ن ر صحیح ن

را مورد خ شه قررار  هانتریع و برق آتا مجاز باش  امنیت خاطر کارمن ان و خانواده آ

 این بحث این زمینهآخر در  تؤالتک ر خاطر این قشر زحکت ک  شود  ده  و تبب 

، برنامه ری ی، هاتاشن  یا زیر تاخبمی هانکارمن ان و خانواده آ ،که آیا مشکل پایتخت

 ی مختلف هاتی نادرتت توت  دولهاشتصکیم تازی و اتخاذ رو

 از تهران رای دیوان عدالت اداری راجع به آیین نامه خروج کارمندان.  5

از آیین نامه خروک کارمن ان از تهران به قرار ذیرل در  مذکور بادث ش مجکوده دوامل 

دیوان د الت اداری مطابق اصول یکص  و هفتادت و یکص  و هفتاد وتوت قانون اتاتی 

دکومی دیوان د الت اداری راجرع بره مصروبه خرروک  هیت  رنی طرح شکایت شود 

نامه وزیران دضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و تصویب 4کارمن ان موضوع ابطال بن 

جکهور در کارگروه انتقال کارکنران دولرت بره نکاین گان ویژه رئیس نامهتصکیم 12بن  

 قرار ذیل اتت:

قانون رتی گی به تخلفا  اداری کارکنان دولت  9ن ر به این که مطابق بن  هر ماده 

 ی اداری احصراهرا از جکله مجازا ، مت، تغییر محل جغرافیایی خ1372مصو  تال 

ی هراهیت ش ه اتت که در پی ارتکرا  تخلرف توتر  کارمنر  و احرراز آن توتر  

قرانون  45مراده  4شود و حکرم مقررر در تبصرره رتی گی به تخلفا  اداری ادکال می



، ناظر برر تییرین محرل خر مت و شرغل 1386مصو  تال  ،م یریت خ ما  کشوری

دولت در ب و اتتخ ات اتت و تغییر بی ی محل خ مت و شغل مورد تص ی کارمن ان 

 ت مورد تص ی کارمن  توت  دولت و ب ون ارتکا  تخلف اداری و یا رضایت مسرتخ

نامه وزیرران دضرو کرارگروه تصرویب 4بنابراین بن   ؛برای دتتگاه اجرایی مجاز نیست

تصرکیم  12و بنر   3/5/1389ر 96785/45017انتقال کارکنان دولت از تهران به شکاره 

جکهررور در کررارگروه انتقررال کارکنرران دولررت برره شررکاره نکاینرر گان ویررژه رئیس

انتقال محرل خر مت کارکنران از تهرران  هانکه در آ 7/7/1389ن ر 45336 /152038

 1مغایر قانون اترت و مسرتن  بره بنر   ؛الذکر مقرر ش ه اتتایت جها  فوقب ون رد

صرادر و ادرالت  هراندر الت اداری حکرم بره ابطرال آقانون دیوان  42و ماده  19ماده 

 .شودمی

 نتیجه گیری

راه  ایهیکی از دیو  تیاتتگذاری در کشورمان این اتت که در حرل میضرال  ریشر

بیضرا بره دلیرل در ت جامییرت در بررتری  متتترفانهنیم  کمریی تطحی اتخاذ هالح

م، ایهحل مشکال  نبرودمشکال  و انتخا  مسیرهای نه چن ان راهگشا، نه تنها شاه  

به ود  شمیی باالیی نی  ب ون حصول نتیجه مناتب از بودجه کشور خرک هاهبلکه ه ین

های ت  تیاتت گذاری کاه  اشتغال در تهران، بی  از آن که متاثر از مشوقرمین ر 

ایست به جای توجه به انتقال شراغلین بمیی ال ات آور دولتی باش ، هاهمالی و بخ  نام

ی مانر ن در هاهو تکرک  خود را بر انتقال و جابه جایی شغل و انگی  تتکی کارمن ان، و 

 متتترفانهتهران قرار ده   به بیان دیگر آنوه که بای  منتقل شود شغل اتت، نه شراغل  

بسیار دارد که افراد را به نحوی به شهرهای دیگر گسیل ده ، ب ون امکران  تتکی دولت 

مناتب و یا در ن ر گرفتن مسرائل خرانوادگی و اجتکرادی  تنجی وجود ظرفیت شغلی

در برخی از نقاط کشور  هاصشاغلین در تهران  از آن جا که زیر تاخت برخی از تخص

)کوتاه م  ، میان م   و  ایهایست از زمان بن ی چن  مرحلبمیفراهم نبوده این طرح 

 بلن م  ( برخوردار باش  
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 و توزیع دادالنه امکانرا  در اقصرا آمای  ترزمین ی کردنود با اجرایشمیپیشنهاد 

 ککبودی را از ن ر مسرائل شرغلی، هانبادث شویم مردت تاکن در شهرتتا ،نقاط کشور

بره  هراناحساس نکنن  که مجبور شون  برای دتتیابی به آ به اشتی آموزشی، اقتصادی،

م کره پیشرگیری کالن شهرها مهاجر  کنن  و به نودی به این اصل جامه دکل بزوشرانی

ی توتیه و هاهوان به قوانین برنامتمیخصو  آمای  ترزمین  در بهتر از درمان اتت 

هکونین اصل مترقی چهل و هشتم قانون اتاتی اتتناد نکود  تکرکر  زدایری قرانونی و 

کراه   یت پرذیری اجتکادرا  محلری،مسرؤولاهر اف مهکری چرون   ایربمیاصولی 

کت شهرون ان در فرآین  برنامره ریر ی توتریه را در اف ای  مشارروکراتی اداری و بو

دلی الخصو   ،حقوق بنیادین مصرح افراد در قوانین ،پی داشته باش  و از طرف دیگر

)حقوق شهرون ی( تضکین نکای  بهترین راهکرار  قانون اتاتی را در مورد حقوق ملت

 ، ما  دکرومیدکل به اصول حاکم بر خر ،اداری از تهرانر  برای تکرک  زدایی حقوقی

وان از اصل چهرل و هشرتم قرانون تمی اش  بمی )اصل تساوی و اصل انطباق( از جکله

قرانون  اتاتی در خصو  توزیع دادالنه منرابع اقتصرادی در منراطق مختلرف کشرور،

)از جکلره مرواد  ی پنج تاله توتریههاهآمای  ترزمین، تکالیف دولت در  قوانین برنام

ی کلری ابالغری تحرول در ن رات هاتو تیاتر پنجم توتریه(قانون برنامه  186تا  180

کارهرای قرانونی  و مانن  دولت الکترونیک و کوچک تازی دولت به دنوان تاز ،اداری

هکونرین از  اداری نرات بررد ر  دلکی و اصولی برای نیرل بره تکرکر  زدایری حقروقی

ون ی واح های اداری محلی هکورون شروراهای شرهر و روترتا کره در قرانهاتظرفی

وان در ترمی ان هاتاتی در اصل هفتم و اصول یکص ت تا یکص  و ششم پی  بینی شر 

دلی الخصو  تهران بهره  ،یک بهره برداری بهینه به من ور کاه  تراکم در کالنشهرها

متروازن در  ایهجست و طی یک فرآین  جامع نگر و کل نگر به آمایشی منطقی و توتی

در ترایه  دکومراً ،کنون ایرن واحر های اداری محلریالبته تا تراتر کشور دتت یافت 

 ان هفرمان اران و بخش اران فیالیت داشت از جکله اتتان اران، ،مقاما  دولتی و حکومتی

و از ظرفیت موجود در قانون اتاتی به نحو مطلروبی اترتفاده نکررده و بره اثرگرذاری 



ن اتاتی و اتتفاده کامل   اجرای اصل یکص ت قانوان همطلوبی در امور محلی قادر نبود

وان  تا ح  زیادی مسائل تهرران را از ن رر اداری و تمیی قانونی این اصل هاتاز ظرفی

حقوقی و داشتن م یریت یکزارچه حل کن  اما اجرای این اصل خود به د ت ملری نیراز 

اصل یکص ت قانون اتاتی ظرفیتی بی ن یرر در اداره مطلرو  شرهرها در اختیرار  دارد 

 رد ذاگمی
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