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: ابزاری برای چیندر تقسیمات کشوری 

 وری مدیریتیبهرهفت اقتصادی و پیشر

 

 

 
 

 

 

 راهبردی چكیده

ي فضاي کشور به واحدهاي بندميتقسسياسي فضا، به سازماندهي  يكي از ابعادعنوان به تقسيمات کشوري،

سيستم کنوني تقسيمات هاي کاستي شود. با توجه به، براي سهولت مديريت قلمرو اطالق ميترکوچک

ها کشوري ايران و لزوم اصالح آن و همچنين با توجه به لزوم آگاهي از تقسيمات کشوري در ديگر حكومت

حاضر، به بررسي تقسيمات کشوري چين و تجربيات اين کشور در تغيير  گزارشو استفاده از تجربيات آنها، 

تقسيمات کشوري و اجرايي در چين يک مسئله استراتژيک . دپردازو اصالح سيستم تقسيمات کشوري مي

ي مديريتي در اين کشور وربهرهو بخشي مهم از سيستم سياسي چين است که بر توسعه اقتصادي و 

ساخت حكومتي تککه داراي  چين يک کشور سوسياليستي استتأثيرگذار بوده است. جمهوري خلق 

تراکم پوشش گياهي و...( اين کشور بسيار متنوع است که بر هوا،  و آب است. جغرافياي طبيعي )توپوگرافي،

تأثيرگذار بوده است. جغرافياي انساني اين کشور نيز اي هاي منطقهنابرابريو نيز  جمعيتي و اقتصادي

 يكدست نيست.و...  لحاظ ترکيب قوميبه

مراتب تقسيمات لهساله برخوردار است. سلس 4000تقسيمات کشوري در چين از سابقه تاريخي 

ده است. تقسيمات کشوري کنوني چين نسبت کرکشوري چين، طي زمان تداوم و تغييراتي را تجربه 

 قانون اساسي چين، سيستم تقسيمات کشوري در اين کشور،براساس به کشورهاي ديگر متفاوت است. 

اما  ؛است (قصبه/شهرک، شهرستان و تقسيم کشور به استانبراساس « )سيستم سه اليه»يک بر مبتني

هايي که ها، مناطق خودمختار و شهرداريهايي وجود دارد. کشور به استاندر اين زمينه پيچيدگي

ها و مناطق خودمختار به طور مستقيم تحت کنترل دولت مرکزي هستند، تقسيم شده است. استانبه

ها، شوند. شهرستانشهرها تقسيم ميهاي خودمختار، پريفكچرهاي خودمختار و ها، شهرستانشهرستان

شوند. ها تقسيم ميهاي قومي و شهرکهاي اقليتها، قصبهو شهرها به قصبه هاي خودمختارشهرستان

در اين سه سطح )استان، اينكه  نخست :پيچيدگي تقسيمات کشوري در چين به سه دليل است

ها، مراتبي استاني همسان با رتبه سلسلههاي جغرافيايي ديگرشهرستان و قصبه/شهرک( واحد

مناطق  :از عبارتندها وجود دارد. در سطح اول اين واحدهاي جغرافيايي ها و قصبه/شهرکشهرستان

هستند و نيز مناطق اداري  طور مستقيم تحت کنترل دولت مرکزيهايي که بهخودمختار، شهرداري

هاي خودمختار، پريفكچرهاي خودمختار و شهرستانها، بر خود شهرستانويژه. در سطح دوم، عالوه
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هاي قومي نيز قرار هاي اقليتها، قصبهها و شهرکقصبهبر عالوه شهرها نيز قرار دارند. در سطح سوم،

همه دارند. بنابراين در سه سطح تقسيمات کشوري در چين، واحدهاي خودمختار نيز وجود دارند که 

هاي خودمختار و )مناطق خودمختار در سطح اول، شهرستانهستند « نواحي خودمختار قومي»

در تقسيمات اينكه  هاي اقليت قومي در سطح سوم(. دومپريفكچرهاي خودمختار در سطح دوم و قصبه

يک سطح چهارم به نام پريفكچر، بين استان و شهرستان وجود دارد که در قانون  کشوري چين،

هاي محلي محسوب ، دولتشهرهادر تقسيمات کشوري چين، نكه اي اساسي ذکر نشده است. سوم

 شهرستانسطح پريفكچر و سطح استاني، خود، در سطوح  اداري و اجرايي يتبسته به وضعشوند و مي

ي ديگري نيز براي شهرها وجود دارد که نامي از آنها در هايبندرتبهحضور دارند، اما در اين زمينه، 

 .ده استقانون اساسي برده نش

بعد از تأسيس جمهوري خلق چين، حكومت با توجه به اهدافي مانند دستيابي به رشد اقتصادي و 

به تالش براي فضاسازي مناسب پرداخته است. و...  وري دولتانطباق با اقتصاد بازار، کاهش فساد، بهره

عبارت بهتر اجرايي و به -تر اداري اصالح و تغيير تقسيمات کشوري درواقع بخشي از اصالحات گسترده

 بازسازي دولت و حكومت،اصالحات مربوط به حكمراني طي چند دهه بوده که منجر به نتايجي مانند 

 شده دولت شدنکوچک هاي محلي و به دولت هاي اجرايي و اداري و واگذاري قدرتتقسيم نقش

هش سطوح تقسيماتي و نتيجه تغييرات به وجود آمده در سيستم تقسيمات کشوري نيز، کا .است

تبديل ساختار بلند تقسيمات کشوري به ساختار کوتاه و تخت و نيز تمرکززدايي و اعطاي قدرت و 

 اختيارات به واحدهاي تقسيماتي زيرسطح ملي بوده است. 

ي ترکيبي از ريکارگبهسازد متفاوت ميهاي فدرال از نظامآنچه سيستم تقسيمات کشوري چين را 

اين  ها دراجراي سياستهم گيري و تصميم هم .تصادي و تمرکزگرايي سياسي استتمرکززدايي اق

گرايي سياسي و ، از مسائل استراتژيک ملي تا امور محلي، عميقاً تحت تأثير اين ترکيب از تمرکزرژيم

 .اقتصادي است ييتمرکززدا

 تمرکززدايي. با است ملي واگذار شدهسطح هاي زير به دولت ي در چين عمدتاًحكمراني اقتصاد

 و فرهنگي را اقتصادي، سياسي، اجتماعي هاي جديداي از نقشطيف گسترده هاصورت گرفته، استان

 ،هاي دولتاکثر نقشهاي اقتصادي دارند. امروزه، از نظر سياستتوجهي قابل  استقالل اند وگرفتهعهده به

و پرورش، آموزش  امور مربوط به اقتصاد،ي محلي در چين هادولت. شودهاي محلي انجام ميتوسط دولت

علم، فرهنگ، بهداشت عمومي، توسعه روستايي و شهري، امور مالي، امور مدني، امنيت عمومي، امور قومي، 

 دهند. را در نواحي اداري مربوطه انجام ميو...  ريزي خانوادهامور قضايي، نظارت و برنامه

ساختار سياسي بسيار تمرکزگرا است و بر مسائل سياسي و لحاظ به رژيم چينازسوي ديگر 

رهبري واحد و »در چين محلي  - ياصل اساسي راهنماي روابط مرکز کنترل شديدي دارد.پرسنلي 
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هاي استاني ها و دولتوزارتخانهوسيله به مديريت سطح به سطح عمدتاً .است «مديريت سطح به سطح

رهبري نخست،  :از عبارتندبراي تمرکزگرايي سياسي در چين  هاسميانمكمهمترين  شود.انجام مي

 هاي استاني بايد رهبري واحد شوراي دولتي را بپذيرند.واحد شوراي دولتي، به اين معنا که دولت

هاي استاني دولتي استاني را دارد. هادولتشوراي دولتي قدرت لغو تصميمات و دستورات نامناسب 

گيرند. همه در بسياري از امور از استقالل برخوردارند، اما از مرکز نيز دستور ميکه  حال نيع در

هاي هاي محلي در چين، در سطوح مختلف در برابر مجلس خلق در سطوح مربوطه و نيز ارگاندولت

دومين مكانيسم، دهند. اجرايي دولت در سطح باالتر مسئول هستند و کارشان را به آنها گزارش مي

به دولت مرکزي اين تمرکزگرايي مجدد در صورت لزوم است. قانون اساسي چين،  مال سياستاع

 ،از آنها سلب کند. سوماين قدرت را در صورت لزوم داده که قدرت را به مناطق واگذار کند و را اختيار 

اب و ارتقاي انتص دولت ملي از شوند ومقامات دولتي از باال منصوب مي کنترل پرسنل است. استراتژي

دنبال کردن  دراي مقامات منطقه تشويقيک ابزار قدرتمند براي عنوان به دولتيعمده مقامات 

 کند.استفاده مي هاي دولت مرکزيسياست

که بر رشد اقتصادي  حال نيع درترکيب سياست عدم تمرکز اقتصادي و تمرکز سياسي در چين، 

 هاي گريز از مرکز جلوگيري کرده است.شاين کشور تأثيرگذار بوده، از بروز گراي

ايران، مهمترين تجارب و نقاط  جمهوري اسالميبا توجه به مختصات جغرافيايي، انساني و هويتي 

جمهوري  تواند در الگوي تقسيمات کشوريمثبت بررسي موردي تقسيمات کشوري چين که مي

 عبارتند از:  ،مورد توجه قرار گيرنداسالمي ايران 
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تقسيمات کشوري )شامل استان،  «ايردهسه»ايجاد سيستم 

 شهرستان و قصبه(

)شامل استان، شهرستان، بخش و  «ايچهاررده»در ايران يک سيستم 

اين بلند  هنهادينه شده است. نتيجدهستان( حاکم است و اين سيستم 

ايران، بلند شدن ساختار  مراتب تقسيمات کشوري دربودن سلسله

ند هايي مانند کُنهايي آن معضلنتيجه  اجرايي است که - اداري تشكيالت

رساني؛ نياز به امكانات، منابع و نيروي انساني بيشتر؛ اطالعفرآيند  شدن

هاي زياد به مردم و و تحميل هزينهساالري؛ اتالف منابع گسترش ديوان

 ماندگي است.رساني، توسعه و عقبخدماتفرآيند  نديسرانجام کُ

از کشورهاي دنيا  «دوسوم»کشور چين، حدود بر عالوه

اي تقسيمات کشوري را ردهاي يا سهردهسيستم دو

اي تقسيمات کشوري در اند. تبديل سيستم چهارردهبرگزيده

مشكالت ذکر شده )اتالف  اي،ردههايران به يک سيستم س

 را کاهش خواهد داد. (ساالري و ...افزايش ديوانمنابع و 

2 

آنچه سال قدمت است.  4000تقسيمات کشوري چين، داراي بيش از 

توجهي از  درجه قابلسازد اين است که تقسيمات کشوري چين را متمايز مي

اجرايي در  -هاي قلمرويي اداري مراتب ردهتداوم بين واحدها، مرزها و سلسله

واقع با اعمال اصالحات، شود. درامپراتوري چين ديده مي دوران اخير و دوره

سوم نزديک به يک اند. براي مثال،اغلب واحدهاي قبلي حفظ شده

و  هاي کنوني چين بيشتر از يک هزار سال تاريخ ثبت شده دارندشهرستان

هاي يوان، مينگ و چينگ کشيده شده لسلهها در طي سمرزهاي اکثر استان

 است.

سازماندهي سياسي فضا در ايران، همانند چين از قدمت زيادي برخوردار است 

گردد. با وجود و اولين تجربه تقسيم فضاي سرزميني به عهد هخامنشيان برمي

سازماندهي سياسي فضاي قلمرو وسيع خود و زمينه  تجربيات موفق ايرانيان در

ها مانند روم نيز مورد اينكه بعدها الگوي ايرانيان توسط ديگر قدرت با وجود

قلمرويي به مرور زمان تغيير  هاستفاده قرار گرفت، اما درون ايران سيستم ادار

واحدها، مرزها و  هايي مانندکرده و امروزه هيچ شباهتي از نظر شاخص

 گذشته وجود ندارد.اجرايي با ادوار  –هاي قلمرويي اداري مراتب ردهسلسله

شايسته است در بحث تغيير و اصالح تقسيمات کشوري، 

در ادوار  سازماندهي سياسي فضانحوه  توجه بيشتري به

 گذشته شود.

 

3 

، تعداد 1949حكومت کنوني چين پس از به وجود آمدن در سال 

تاکنون تغييرات  1987را کاهش داد و از سال  واحدهاي سطح استاني

ي سطح استاني خود به وجود آورده است. تنها چهار کمي در واحدها

منطقه  واحد سطح استاني )شامل يک استان، يک شهرداري ويژه و دو

که اي گونهبه اداري ويژه( به واحدهاي سطح استاني اضافه شده است

 «وسعت»تعداد واحدهاي سطح استاني در چين نسبت به ر درحال حاض

منطقه  5استان،  23ست )اين کشور خيلي زياد ني «جمعيت»و 

منطقه اداري  2شهرداري تحت نظارت دولت مرکزي و  4خودمختار، 

 (ويژه

 يک ها و عدم وجوددر جمهوري اسالمي ايران تمايل به افزايش تعداد استان

از سال  اي کهگونهها وجود داشته است، بهاراده براي کاهش تعداد استان

 رسيده است. 31به  24ها از ، تعداد استان1394تا  1365

هاي تقسيمات کشوري در ايران، ها و نيز ديگر ردهافزايش تعداد استان

ايران « ريزيسيستم بودجه»و « سيستم تقسيمات کشوري»ريشه در 

هاي تقسيماتي براي ارتقا ناپذير ردهدارد که باعث عطش سيري

تكه شدن سرزمين و ايجاد واحدهاي آن تكهنتيجه  که شودمي

 مد بوده است.ناکارآ

 

 

هاي شاخصبراساس  اصالح سيستم تقسيمات کشوري .1

 .کيفي و با توجه به الزامات فضايي و جغرافياي سياسي ايران

 ريزي.سيستم بودجه . اصالح2

ها و يا حداقل جلوگيري از ايجاد کاهش تعداد استان .3

 هاي جديد.استان
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عنوان )به «هابخش»در بسياري از مناطق کشور چين، ادارات عمومي 

ها جهت نظارت بر تعداد يک سطح واسطه براي کمک به شهرستان

ها و ها( لغو شده و در مقابل قصبهها و قصبهبسيار زيادي از شهرک

 اند.ها بزرگتر شدهشهرک

 

يک سطح واسطه، بلكه يک رده از عنوان به نه« بخش»در ايران، 

 .شودسيستم تقسيمات کشوري محسوب مي

در صورت به وجود آمدن اراده براي تبديل سيستم  .1

اي، ردهاي تقسيمات کشوري ايران به سيستم سهچهاررده

 بهترين گزينه براي حذف شدن است.« بخش»

اي، برخي از در صورت پابرجا ماندن سيستم چهاررده .2

توان با کنوني سيستم تقسيمات کشوري را ميهاي چالش

هاي ها از طريق ادغام بخشکاهش دادن تعداد بخش

 لحاظ جمعيت و وسعت( کاهش داد.کوچک )به

5 

بندي شهرها است يكي از نتايج اصالحات سيستم قلمروي چين، رتبه

 منابعها، بندي شهرها از لحاظ اختيارات، مسئوليتاين رتبهبراساس  که

طور به»شهرهاي و  «نايب استاني»متفاوت هستند. شهرهاي  و امتيازات

ها هستند که با بندياين رتبهازجمله  ،«ريزي شدهاگانه برنامهجد

ها در قانون اساسي برده نشده، اما در طيف وجود اينكه نامي از آن

 ها از وضعيت و اقتدار سطح استاني برخوردارند واي از فعاليتگسترده

اند، آزاد اقتصادي از کنترل دولت استاني که در آن قرار گرفتهلحاظ به

 هاي ملي دارند.ريزي بودجه مخصوص خود را در طرحند و طرحهست

  هايي وجود دارد.بنديها رتبههمچنين در چين براي شهرستان

وجود  ها و شهرهاشهرستان بنديگونه قانوني براي رتبهدر ايران هيچ

ها و شهرستانندارد. مهمترين پيامد اين امر اين است که اغلب 

پس از پايتخت هاي توسعه شاخصها و سيلپتانيي که از نظر شهرها

 بيشتردانند و معتقدند که استان قرار دارند، خود را قرباني نابرابري مي

جهت  به همين دليل .دشواستان مي پايتخت صرفاستان بودجه 

تبديل سطح و  يشتر، به تالش براي ارتقاامتيازات بي بودجه و دريافت

 پردازند.مي و پايتخت استان مستقل شدن به استان

ها بندي شهرها و شهرستانرتبه ي قانوني برايايجاد سيستم

بر عالوهتواند بندي ميسيستم رتبه مالدر ايران. اع

سطح، موجب  يجلوگيري از بسياري از تمايالت براي ارتقا

 ها شود.بيشتر شهرها و شهرستانتوسعه  ايجاد انگيزه براي

6 

الحات امور اقتصادي، اداري و اجرايي اصالحات تقسيمات کشوري )و نيز اص

آزمايشات محلي است؛ به اين معنا که يک سياست بر مبتني و...( در چين

شود و در صورت ابتدا در يک محل خاص اعمال مي ،خاص براي تغيير

درواقع  شود.گرفته ميکار به اطمينان از نتيجه مثبت، در ديگر مناطق

جديد  «قوانين ملي»تجربي براي  هپايعنوان در چين به« قوانين محلي»

 شوند.استفاده مي

سازوکار قانوني براي آزمايشات محلي وجود ندارد. گونه هيچ در ايران

 شوند.قوانين در سطح ملي وضع شده و براي کل کشور اعمال مي

 

 توان برخي تغييرات در سيستم تقسيمات کشوري )مانندمي

اي( را ردههارچ سيستمجاي اي بهردهسهسيستم  اتخاذ يک

آزمايشي اعمال کرد و در صورت به ابتدا در يک استان

صورت بروز نتايج مثبت، اين تغييرات را تبديل به قوانين 

 ملي کرد.

7 

تغييرات ايجاد شده در تقسيمات کشوري چين، بخشي از اصالحات 

اي است که طي چند دهه در اين کشور اجرايي بسيار گسترده -اداري

بهينه شدن سيستم بر عالوهاين اصالحات، نتيجه  شده است. انجام

هاي تقسيمات کشوري، بازسازي دولت و حكومت؛ تقسيم نقش

هاي گذشته، تغيير اساسي در سيستم تقسيمات کشوري طي سال

ها، بلكه بر تعداد شهرها، بخش ،لي به وجود نيامدهايران به شكل ک

يافت بودجه و امتيازات ، با هدف درهاي کشورها و استانشهرستان

 ات درافزوده شده است. اين تغييرشدت به از دولت مرکزي، بيشتر

ريزي، واگذاري قدرت و اختيارات برنامهو  تمرکززدايي .1

ها به سطوح زيرين تقسيمات و اجراي سياست گيريتصميم

 .کشوري
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 راهكارهای بنیادی جمهوری اسالمی ایراندر ها موانع و چالش تجارب و دستاوردهای نظام تقسیمات کشوری چین ردیف

هاي محلي؛ کوچک شدن اجرايي و اداري و واگذاري قدرت به دولت

که منجر  بودجه و امور مالي است،دولت و پيكربندي مسائل مربوط به 

دهنده چين، نشان ه. اين تجرباقتصاد چين شده است سريعرشد به 

اين واقعيت است که تغيير و اصالح تقسيمات کشوري بدون توجه به 

ساختاربندي مجدد دولت و اصالح ساختار اداري و مديريتي و 

 اي در بر نخواهد داشت.کردن آن، نتيجه «کوچک»

ابزاري از قانون تقسيمات  هسطح و استفاد يطالبات براي ارتقامنتيجه 

تمرکززدايي و اعطاي اختيارات بيشتر بدون توجه به اصل  کشوري و

 تفويض اختياراتدرواقع  است. به وجود آمدهبه سطوح زيرين دولت 

اداري و مور ابيشتر مربوط به  در سيستم تقسيمات کشوري ايران

 خوديافته باشد و نواحي ارتقاتأسيس مراکز اداري در سطح واحدها مي

با وجود تغييرات  ه کهاين امر اين بودنتيجه  د.گيرنده نيستنتصميم

، مسائلي مانند توسعه رخ دادهمداومي که در تقسيمات کشوري ايران 

 اي و توسعه پايدار محقق نشده است.متوازن منطقه

نظام تقسيمات کشوري ايران نظامي معيوب است، اما اصالح بنابراين 

ريزي اصالح سيستم بودجهو « تمرکززدايي»اين نظام معيوب، بدون 

 داني نخواهد داشت.تأثير چن

8 

نوع اختيارات و وظايف واحدهاي تقسيمات با اصالحات به وجود آمده، 

سياسي و ترکيبي از تمرکزگرايي بر مبتني کشوري در چين،

با وجود تمرکز سياسي شديد در چين، اقتصادي است.  تمرکززدايي

هاي زير سطح ملي واگذار شده حكمراني اقتصادي عمدتاً به دولت

شدت غيرمتمرکز است. حتي است و رژيم چين در اين زمينه به

 هاي محلي در اين زمينه از حق قانونگذاري برخوردارند.دولت

زدايي و اصالح سيستم کزتوان از تجربيات تمرمهمترين درسي که مي

 عدم تمرکز شديدتقسيمات کشوري چين گرفت اين است که 

 ممكن است، هميشه مطلوب نباشد. )سياسي و اقتصادي(

و « اقتصادي»ساخت با تمرکز جمهوري اسالمي ايران حكومتي تک

هاي زيرين تقسيمات است. بدين صورت که رده شديد «سياسي»

خود از مرکز دستور  اقتصاديسياسي و  کشوري در کليه امور

 گيري ندارند.و تصميمقانونگذاري  گيرند و حقمي

گرفته کار به ساخت بودن حكومت ايران، رويهبا توجه به تک

شده در چين، براي کشور ما نيز مناسب است. بدين صورت 

که با حفظ تمرکز سياسي )براي جلوگيري از تهديد امنيت 

اعمال سياست با و  طلبانه(يهاي جدايتقويت گرايش ملي و

 مجاز طريق سازماندهي ) تمرکز اقتصاديعدم

سيستم تقسيمات کشوري را  تواندد نظام اقتصادي( مي

 تبديل به ابزاري براي رشد اقتصادي پايدار کرد.
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 مقدمه

 اديكي از ابععنوان به يكي از موضوعات مورد توجه رشته جغرافياي سياسي، سيستم تقسيمات کشوري،

سطوح همه ها را در ريزيبرنامه اساس ،سيستم تقسيمات کشوري بهينهسياسي فضا است. سازماندهي 

 همه نواحي يک کشور شود ها و توسـعه متـوازنتواند موجب کاهش نابرابريميو دهد تشكيل مي

شد بازده (. مادامي که تقسيمات کشوري صحيحي وجود نداشته با62: 1395پور و ديگران، )احمدي

ي و محلي ناچيز و احتماالً مغشوش خواهد بود )رهنما و امنطقهي در سطح ملي، زيربرنامههرگونه 

سياسي فضا و تقسيمات سازماندهي  ايران ازجمله کشورهايي است که(. 35: 1382پور، احمدي

با مشكالت  سيستم تقسيمات کشوري کنوني ايراناما  ،ي داردانهيريدکشوري در آن ريشه تاريخي و 

ي ريگشكلاي و محلي، هاي ناحيهگيري رقابتشكلهايي مانند زيادي مواجه است که نتيجه آن چالش

ي قومي و ايلي، شكل نگرفتن حس تعلق، هارقابتي دولتي، عدم وحدت ساختاري و کارکردي، هاحفره

و اين امر، لزوم اصالح  (.89 :1394شكل نگرفتن شبكه ارتباطي منظم و... است )غالمي و ديگران، 

سازد. هرچند اصالح سيستم تقسيمات کشوري ايران، بايد تقسيمات کشوري ايران را برجسته مي تغيير

اما يكي از مواردي که  ،با توجه به جغرافياي سياسي و الزامات فضايي خاص کشورمان انجام شود

اين امر کمک کند، بررسي  نيمتخصصتواند در بحث اصالح سيستم تقسيمات کشوري ايران به مي

ها و تجربيات آنها در بحث اصالح و تغيير سيستم تقسيمات کشوري تقسيمات کشوري ديگر حكومت

ها ميان ايران و چين، مانند سابقه تاريخي، تنوع هدف نوشتار حاضر، با توجه به برخي شباهتاست. 

ي تقسيمات کشوري چين و بررسساخت در دو کشور، و وجود نظام سياسي تک 1فيزيوگرافيک

 تجربيات اين کشور در تغيير و اصالح سيستم تقسيمات کشوري است.  

، اين کشور از اقتصاد متمرکز به سمت اقتصاد بازار حرکت 1978از زمان آغاز اصالحات بازار در چين، در سال 

ترين صد در سال، سريعو رشد اقتصادي سريعي را تجربه کرده است. متوسط رشد اقتصادي چين با حدود ده در

رشد اقتصادي يک اقتصاد عمده در کل تاريخ بوده و بيش از هشتصد ميليون نفر را از فقر نجات داده است. چين 

، (worlbank, 2016b)اکنون دومين اقتصاد بزرگ جهان است و با ايفاي يک نقش مهم و مؤثر در اقتصاد جهاني 

حوزه مطالعات معاصر چين  .(mapsofworld.com, 2016) شوديمحسوب م هاي بالقوه جهانيكي از ابرقدرت

مورد علمي در  لهو مقا هاي اخير با رشد اقتصادي چين در سراسر جهان رونق گرفته است. هزاران کتابدر سال

با وجود عميق  .از جهان به وجود آمده است و نسل جديدي از کارشناسان چين در هر گوشه شدهمنتشر چين 

اين مهمترين  يكي از. در مورد مطالعات چين معاصر وجود دارد يخاص هايشكافها، هنوز هم شدن تخصص

چين، تقسيمات  هزارساله چندبا وجود تاريخ چين است. تقسيمات کشوري مورد  ها، خأل تحقيقات درشكاف
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 ,Chung)گرفته است مراتب اداري اين کشور تاکنون کمتر در ادبيات پژوهشي مورد توجه قرار کشوري و سلسله

گذشته، کنجكاوي زيادي در مورد چگونگي تقسيمات کشوري چين و سياست نهفته در  اما چند سال (.9 :2010

مسئله تقسيمات کشوري يک مسئله استراتژيک مهم است که خود بر توسعه اقتصادي پشت آن به وجود آمده، چون 

م از سيستم سياسي چين است که براي انجام امور چين تأثيرگذار است. تقسيمات کشوري و اجرايي بخشي مه

وري مديريتي کشوري مستقيم بر بهرهطور به کند وسياسي و تطبيق با نيازهاي توسعه اقتصادي به دولت خدمت مي

شود. چون اجرايي نيز توجه مي -ذکر است در اين نوشتار به سيستم اداري شايان. (Mali, 2007)تأثيرگذار است 

و روابط بين  ف تقسيمات کشوري، بدون توجه به مسائلي مانند وظايف و ميزان قدرت و اختيارات هر رده،صرف توصي

  فايده است.مراتب تقسيماتي با دولت مرکزي بيمراتب تقسيماتي و بين کل سلسلهسلسله

 

 . ادبیات نظری1

 تقسیمات کشوری .1-1

 د و بر اين قلمرو حاکميت دارند. اين قلمروانهاي مدرن درون يک قلمرو شكل گرفتههمه حكومت

مورد و معموالً از لحاظ نظامي است ديپلماتيک حفاظت شده لحاظ به شده وسازماندهي  سياسيلحاظ به

هاي سياسي، اقتصادي و اي از نقشهاي مدرن بايد طيف گستردهحكومت که آنجا از. گيردقرار ميدفاع 

عنوان به اداري -اي از نفوذ سياسيساسي مردم خود انجام دهند، درجهاجتماعي را براي رفع نيازهاي ا

سياسي فضا است. سازماندهي  که خود مستلزم (Chung, 2010: 1)شود نياز محسوب مييک پيش

ها برای مقاصد سیاسی فضا است. تمام حكومتسازماندهی  یكی از ابعاد« تقسیمات کشوری»

و هریک از این واحدها دارای یک  شوندیمتقسیم  ترککوچسیاسی و اداری به واحدهای 

(. درواقع، 199: 1392 )ميرحيدر و ديگران، پردازدیممدیریت محلی است که به اداره امور 

، براي سهولت اداره آن، تأمين ترکوچکي فضاي کشور به واحدهاي بندميتقستقسيمات کشوري به 

ملي  هتوسع(. 147: 1390 )اعظمي و دبيري، شوديمق امنيت و بهبود اوضاع اجتماعي، اقتصادي اطال

 هکشوري و توسع بين نظـام تقسـيمات رونيازابرمبناي واحدهاي فضايي تقسيمات کشوري استوار است. 

تقسيمات کشوري مقدم بر نظام (. 18: 1390پور و ديگران، )احمدي تنگاتنگي وجود دارد هملي رابط

قسيمات کشوري شرط ضروري و تشكيالت اداري شرط کافي براي اداري کشور است. بر اين اساس، ت

 اثرگذارو  کنندهنييتعيابي نظام مديريت کشور و تحقق توسعه ملي است. نظام تقسيمات کشوري سامان

ي مختلف نظام اداري، حجم هابخشتشكيالت اداري، نحوه استقرار فضايي  مراتبسلسلهبر ساختار 

مالي، تعامل قومي و فرهنگي نظام مديريتي و واگذاري اختيارات به سطوح نيروي انساني، توزيع منابع 

 (.90: 1394پايين )تمرکز و عدم تمرکز( است )غالمي و ديگران، 

نظارت  اي و محلـي؛بهتر امـور منطقـه هاز تقسيمات کشوري، عبارت است از: ادار هادولتهدف 
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هماهنگ و  توسعهوحـدت و امنيـت ملـي؛  هاي دولـت مرکـزي؛ ايجـادسياسي و اعمال سياست

رفاه  هو توسع خدمات و تأمين بهتر نيازهاي اساسـي مـردم هپايدار؛ فراهم کردن زمينه براي عرض

ها، از ناهنجاري هاي ملي و جلوگيرياجتماعي و اقتصادي؛ نظارت سياسي براي رسيدن به هدف

در سرنوشت سياسـي،  مساعد براي مشارکت مـردم هزمين ؛ فراهم کردن...ها وطلبيها، تجزيهناراحتي

چارچوب فضايي و جغرافيـايي  گـذارياي و پايـهمنطقـه هاقتـصادي و فرهنگـي خـود و ايجـاد توسـع

، هدف از تقسيمات يکل طوربه. رکزيم هـاي دولـتالزم بـراي گـسترش سـازماني و اداري دسـتگاه

نيازمنـد  اطقتأمين خدمات و امكانات براي من -استهاي سياسي نظام تمـام توجه موردکه - کشوري

رسيدن به اين  بـراي. کشور اسـت هترين سطح سياسي در پهنحاکميت دولت تا پايين و آسـان کـردن

تنش و بيشترين  اي کارآمد طراحـي شـود تـا کمتـرينگونههدف، نظام تقسيمات کشوري بايد به

 هنيزمکشور ايجاد کند و  همجوارهـاي و بـين سـرزمين اطقوسويه را در منهماهنگي و همكاري د

  (41: 1389پور و ديگران، )احمدي .اي فراهم آوردمنطقه هالزم را براي توسع

 

 اشكال حكومت .2-1

ها برحسب ظاهر به سه حكومت. تابع شكل حكومت يا رژيم سياسي است ،قلمروبنـدي سياسـي ناحيـه

 شوند:اي تقسيم ميفدرال و ناحيه ،ساختدسته تک

شود که داراي يک کانون بسيار قوي با قدرت سياسي متمرکز ساخت، به حكومتي گفته ميحكومت تک

ساخت، يک حكومت در حكومت تک، گريد عبارتبهکند. بوده و از اين طريق بر سراسر کشور اعمال قدرت مي

تقسيم  و ...(ها استان) . براي راحتي مديريت، کشور ممكن است به چند واحدمرکزي با اقتدار کامل وجود دارد

هاي . دولت مرکزي کليه مديريتاراده و خواست مرکز است وابسته به، آنهااما موجوديت و نيز اختيار  شود،

 موارد کند؛ حتي ممكن است در برخيرا تعيين مي آنهامحلي را تحت نظارت خود دارد و ميزان اختيارات 

هاي خود را بر تمام تصميم توانديمگيرد. دولت مرکزي عهده به موقت نقش مديريت محلي را همطور به

ها مورد احترام و پذيرش مردم آن نواحي واحدهاي محلي تحميل کند، بدون توجه به اينكه آيا اين تصميم

 ( 201-199: 1392 )ميرحيدر و ديگران، ؟است يا خير

اي، حفظ تنوع محلي و هاي آگاهانه براي ارتقاي خودمختاري منطقهال در تالشساختارهاي فدر

ها در درصد کل حكومت 20اند. حدود ي ايجاد شدهچندفرهنگي و چندقومهاي براي مقابله با تنش

حكومت  (.Chung, 2010:1)اند جهان معاصر ساختارهاي فدرال با حاکميت دوگانه را انتخاب کرده

دهند، ترکيبي حكومت را تشكيل مي يهاي قدرت متعددي دارد و واحدهايي که اجزاانونفدرال ک

هاي متمرکز که در آن دولت مرکزي قدرت خود را در برخالف نظام. اندمتفاوت کامالًهاي داراي ويژگي

است  ظام فدرال، دولت مرکزي مجازکند، در نيكسان اعمال ميطور به متشكله حكومت يتمام اجزا
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دهد، مانند دفاع و سياست خارجي و هايي که عاليق مشترک آحاد داخلي را تشكيل ميتنها در زمينه

خود به  رسوم و آدابدر مقابل واحدهاي داخلي محق هستند با حفظ هويت و  دخالت کند. ،ارتباطات

 همت گمارند. هااستيسوضع قوانين و اتخاذ 

شود که به ميانه راه بين فدراليسم و هايي اطالق ميتاي نيز به حكومهاي ناحيهحكومت

هاي متمرکز را جاي داد که توان آن گروه از دولتبندي ميشوند. در اين طبقهساختي نزديک ميتک

اند. معموالً نواحي داخلي به داليل قومي بخشي از قدرت سياسي خود را به نواحي داخلي واگذار کرده

ساخت و فدرال( به . در عمل، اين دو اصطالح )تکزنديمتماسياسي داراي شخصيتي  يا دوري از هسته

ساخت در هاي فدرال و تکشود. تاريخ نشان داده است که حكومتهاي دولت مرکزي اطالق مينقش

يي هاساخت نشانههاي تککه در برخي حكومت گونههماناند. تدريج تغيير و تكامل يافتهطي زمان به

 مرکزيت بيشترسوي به ها نيز در جهت حرکتشود، فدراسيونعدم تمرکز ديده ميسوي به از حرکت

 (210-201: 1392 )ميرحيدر و ديگران، .تغييرنددرحال 

هاي محلي، بايد گفت که تقريباً هاي مياني بين دولت متمرکز/فدرال و دولتاز نظر تعداد اليه

. همچنين متغيرهاي اندکردهرا اتخاذ  1لت محلي با دو يا سه رديفهاي جهان دودوسوم از حكومت

و  4استان 3،)مانند ايالت 2،باالترين واحد زير سطح ملي« تعداد»توجهي در کشورهاي مختلف در  قابل

هاي محلي با توجه به انواع فاکتورهايي که يا در ميان دولت مراتبدخيل است. سلسله 5(يا کانتون

ز کشورها معمولي هستند و يا براي حكومتي خاص اهميت دارند، طي زمان تغييرات مداومي بسياري ا

سازي اغلب منجر به تمايالت تمرکززدايانه شده است. نيازهاي شديد را شاهد بوده است. دمكراسي

و ساختارهاي جديد دولت  هاستميسبراي تحويل کارآمد کاالها و خدمات عمومي، گاهي موجب ايجاد 

هاي محلي، بارها در طول لي شده است. حتي در درون يک حكومت، ساختار واحدهاي دولتمح

نيست و تغييرات  فردبه منحصر وجهچيه بهاست. در اين زمينه، چين يافته  هاي تاريخي تغييردوره

 (Chung, 2010: 1-2) .هاي محلي و مديريت محلي خود ديده استزيادي در سيستم دولت

                                                 
1. Two- or three-tier Systems 

2. Highest sub-national Unit 

3. State 

4. Province 

5. Canton 
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 های کشور چینگی. ویژ2

 جغرافیای طبیعی .1-2

در کرانه باختري  ،در شرق قاره آسياشود، ي خلق چين، که معموالً به نام چين شناخته ميجمهور

وسيع،  کشوربرخوردار است. اين  يفردبه منحصراقيانوس آرام قرار گرفته و از موقعيت جغرافيايي 

بر سياست توسعه توجهي قابل  ت که تأثيرمتنوع اس يوهوايداراي توپوگرافي پيچيده و آب

. چين با مساحت (Yiming, 2010: 20-21)است  شتهگذا آناي اقتصادي و منطقه

برخي برآوردها چهارمين( است. براساس کيلومتر مربع، سومين کشور پهناور دنيا ) 97.066.961

ي؛ شمال با مغولستان؛ . اين کشور از شرق با کره شمالاستکيلومتر  22.800طول مرزهاي چين، 

شمال شرقي با روسيه؛ شمال غربي با قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان؛ غرب با افغانستان، 

پاکستان، هند و نپال؛ جنوب غربي با ميانمار و از سمت جنوب با الئوس و ويتنام مرز مشترک 

دونزي هستند که با آنها هاي ديگر اين کشور کره جنوبي، ژاپن، برونئي، مالزي و اندارد. همسايه

  (2: 1387ي، المللنيب)دفتر مطالعات سياسي و  .داراي مرز آبي است

 توان به هفت منطقه طبيعي تقسيم کرد:ي چين را ميطورکلبه

ي حاصلخيز را هادشتي پوشيده از جنگل که هاکوهستانشمال شرقي: دربرگيرنده  نيچ .1

 .اورزي چين استاحاطه کرده و از حاصلخيزترين مناطق کش

اي مناسب براي کشاورزي است و سكونت انسان در اين منطقه شمالي: دربرگيرنده منطقه نيچ .2

 . دو شهر پكن و تيانجن از شهرهاي مهم اين منطقه است.گردديبازمبه هزاران سال پيش 

ن است که ترين منطقه طبيعي در چيترين و پرجمعيتگرمسيري: وسيعشرقي و مرکزي نيمه نيچ .3

 کينگ است.شود. از شهرهاي مهم اين منطقه شانگهاي و چانگچهارم مساحت چين را شامل ميتقريباً يک

منطقه طبيعي چين با آب و هواي گرم و مرطوب و گياهان  نيترکوچکاي: جنوبي حاره نيچ .4

هستند. ماکائو نيز در شهرها در چين جنوبي مهمترين  زن از، گوانگژو و شنکنگهنگاي است. حاره

 جنوب شرقي آن قرار دارد. هياليمنته

ها و پوششي شني ي داخلي مغولستان: بيشتر اين منطقه بافتي کويري دارد، با صخرهعلفزارها .5

 هاي چين نيز در اين منطقه قرار دارند.اند. استپکه امكان رويش هر گياهي را از بين برده

هاي مرتفع، صحرا و نهرهايي که به هيچ دريايي راه ندارند. انشمال غربي: با کوهست نيچ .6

 ترين کوير آسيا است، در اين منطقه قرار دارد.صحراي تاکالماکان که خشک

هاي هيماليا ترين منطقه دشتي دنياست. مرزهاي اين منطقه کوه. دشت تبت: اين منطقه مرتفع7

الن در شمال هستند. کوه اورست نيز در ب و کوهستان کانهاي پامير و کاراکورام در غردر جنوب، کوه
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 (15-13: 1393)برازش،  .همين منطقه قرار دارد

 درصد(؛ 16هاي آبي )درصد(؛ حوزه 14ها )دهنده سرزمين چين به جلگههاي تشكيلدر کل، بخش

تقسيم  درصد( 30تا  27ها )درصد( و کوه 34ي مسطح )هانيزمها يا درصد(؛ فالت 9تا  6) هاتپه

 (2: 1387ي، المللنيب)دفتر مطالعات سياسي و  .شوندمي

 و غرب به شرق است. مشخصه توپوگرافي چين، غرب مرتفع چين داراي سه رديف توپوگرافي از

لحاظ به کشورو شرق  هافالتو  هاي مرتفعپوشيده شده از کوهستاناست. غرب کشور  ترشرق پست

 .(Yiming, 2010: 20-21) است هاي پراکندهها و تپهتر و پوشيده شده با دشتممالي توپوگرافي

هاي جهت اند. کوهدر چين از غرب به شرق و شمال شرق به جنوب غرب کشيده شده هاکوهرشتهمهمترين 

وسعت اند: گروه غربي، گروه مياني و گروه شرقي. شمال شرق به جنوب غرب نيز از سه گروه تشكيل شده

 (.16-13: 1393کشور ايجاد شود )برازش،  نيا درکشور چين باعث شده تا تنوع آب و هوايي چشمگيري 

از ساحل جنوب  ،باران و درجه حرارت از نظرو گردش موسمي، ناهمگوني فضايي چين  تحت تأثير توپوگرافي

داراي اقليم سرد و  1تبت-فالت چينگهاي .است متفاوتبه سمت مناطق شمال غربي تا حد زيادي رقي ش

اي با يک فصل باراني و همزمان آب و هواي قطبي است، نواحي شرق فالت داراي آب و هواي مونسون قاره

طور به .(Yiming, 2010: 20-22) اقليم خشک با بارش کمياب دارد ،گرم است و نواحي به سمت شمال

ي، المللنيب)دفتر مطالعات سياسي و  از جنوب به شمال، شش منطقه وسيع آب و هوايي وجود داردخاص، 

بوده است. شيب سطح رشد  رگذارياي در چين تأثهاي منطقهبر نابرابري قاًيتوپوگرافي عم (.9-10: 1387

و هستند  افتهيمناطق ساحلي بسيار توسعهو هاي شرقي دشت يابد.کاهش مياقتصادي چين، از شرق به غرب 

تدريج از جنوب شرق به ، تراکم جمعيتي و اقتصادي بهيطورکلبهاست.  افتهيمنطقه غربي و مياني کمتر توسعه

 (Yiming, 2010: 20-22) .ابدييسمت شمال غرب کاهش م

 

 جغرافیای انسانی .2-2

 شوديمترين کشور جهان محسوب ميليارد نفر، پرجمعيت 371/1کشور چين با جمعيت 

(Worldbank, 2016a) است. البته اين  مربع لومتريکنفر در هر  140. تراکم جمعيت اين کشور

 مربع لومتريکسو در هر مثال در استان جيانگطور به ميزان تراکم در مناطق مختلف متفاوت است؛

در تبت، اين رقم حدود دو نفر در هر کيلومتر مربع  که يدرحالکنند، حدود ششصد نفر زندگي مي

شود. سبز و حاصلخيز است، تراکم جمعيت بيشتر مياي سراست. در شرق و جنوب نيز که منطقه

اند و تنها چهل درصد خاک چين را شامل هاي شرقي چين که نزديک به دريا واقع شدهاستان

  (36: 1393. )برازش، اندشوند، بيش از نود درصد کل جمعيت کشور را در خود جاي دادهمي

                                                 
1. Qinghai–Tibet Plateau 
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 آنها نيتربزرگکنند که مختلف زندگي مي قوم 56از نظر ترکيب قومي، در کشور چين حداقل 

شود و ساير اقوام در مجموع درصد از جمعيت چين را شامل مي 91است. اين قوم بيش از  1قوم هان

اند. پس از قوم هان، اقوام ژوانگ، منچو، خود اختصاص دادهدرصد از جمعيت چين را به 9کمتر از 

ي قومي چين هاتياقلي قومي در کشور چين هستند. هرچند هاگروه نيتربزرگخوي، ميائو و اويغور 

، ولي در ناحيه وسيعي از اين کشور زندگي دهنديمبخش کمي از جمعيت اين کشور را شكل 

( 36)همان:  .کنندها بيشتر در مغولستان داخلي زندگي ميکنند. بيشتر قوم ژوانگ در تبت و مغولمي

ي هااستان. بيش از بيست اقليت ديگر در برنديمسر شمال شرقي بهعمده در سه استان طور به منچوها

است که دولت در مهاجرت نژاد هان به تمامي مناطق شايان ذکر . کننديمجنوب غربي زندگي 

کيانگ که قبالً ساکنان آن مسلمانان بودند، نشين سهم بسزايي دارد. براي مثال در منطقه سيناقليت

زيادي از مردم نژاد هان سعي در کمرنگ کردن اعتقادات مذهبي داشته است دولت با اعزام تعداد 

(. ده اقليت خوي، اويغور، قزاق، ازبک، تاجي، تاتار، 16: 1387ي، المللنيب)دفتر مطالعات سياسي و 

 ،اي ندادهقرقيز، دون شيان، ساالر و بونان مسلمان هستند. حكومت چين، به هيچ ديني رسميت ويژه

چهار دين مهم در اين کشور نام برد. عنوان به توان از اديان بودايي، تائويي، مسيحيت و اسالماما مي

دانند تا دين. کنفوسيانيسم نيز در يک آيين يا مكتب ميعنوان به البته برخي بودايي و تائويي را بيشتر

 (43-42: 1393)برازش،  .چين طرفداران زيادي دارد

 

 سیستم سیاسی چین .3-2

هاي به رهبري سون در اين سال انقالب شين 2.، نظام پادشاهي برقرار بود1912کشور چين تا سال  در

، به عمر سلسله چينگ خاتمه داد و نخستين کننديمپدر چين مدرن ياد عنوان به يات سن، که از وي

ب با حز 1927حزب کمونيست که از سال اينكه،  تا ،حكومت جمهوري در اين کشور برقرار شد

و مائو تسه تونگ، رهبر شكست داد  1949درگير بود، اين حزب را در سال  3تانگگراي کومينملي

 (,worldatlas 2016) 4.تأسيس جمهوري خلق چين را اعالم کرد 1949در سال  حزب کمونيست،

 .(186-188: 1387ي، المللنيب)دفتر مطالعات سياسي و  چين يک کشور سوسياليستي استجمهوري خلق 

اما نظام انتخاباتي اين کشور از نظام موجود در  ،و انتخابات است دمكراسيبر مبتني نظام سياسي چين

                                                 
1. Han 

تا  11ذکر است که سلسله شانگ، نخستین دودمان پادشاهی در چین است که در تاریخ ثبت شده است )قرن  شايان .2

سونگ به وجود آمد. در قرن سیزدهم میالدی، چین به تصرف  و هایی مانند هان، تانگقبل از میالد(. سپس سلسله 17
، با براندازی امپراتوری 1368را بنیان نهاد. در سال « یوان»امپراتور مغول، سلسله  1271 امپراتوری مغول درآمد. در سال

به وجود آمد که آخرین دودمان امپراتوری در « چینگ»، سلسله 1644به وجود آمد تا اینکه در سال « مینگ»مغول، سلسله 
 این کشور است. 

3. Kuomintang 

جمهوری خلق چین با همت تمام تالش کردند تا از مرزهای تاریخ کشور دفاع کنند و  رهبران جدید کمونیست، بعد از اعالم .4

کنگ را بازپس گیرند و متعهد به حفظ استقالل و حاکمیت کامل کشور های از دست رفته تایوان، تبت، ماکائو و هنگسرزمین
 (42-41: 1383)شاهنده و طاهایی،  .بودند
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که  بيترت نيا به. مراتبي استصورت سلسلهها بهاست. سيستم انتخاباتي چيني متفاوت کشورهاي غربي

اعضاي خود رأي با  نهاآ. سپس، شوندبا رأي مستقيم تمام مردم انتخاب مي 1لس محلي خلقااعضاي مج

جمهور، رئيس 2،هاي قدرت حكومت شامل مجلس ملي خلقارگانکنند. را انتخاب مي باالتررده لسامج

هاي خودمختار در مناطق خودمختار هاي محلي، ارگانلس محلي خلق و دولتاشوراي دولتي، مج

  ( ,2006United Nations: 6( .و دادستاني عالي خلق است 3،مليتي

 باالترين ارگان قدرت حكومت استي، يا همان قوه مقننه( قانونگذار)بدنه خلق  مجلس ملي

(Lisheng, 2007: 3).  است. مجلس ملي خلق، ترکيبي « کميته دائمي مجلس ملي خلق»بدنه دائمي آن

نترل دولت مستقيم تحت کطور به هايها، مناطق خودمختار، شهردارياز نمايندگان انتخاب شده از استان

هاي اقليت، از مرکزي، مناطق اداري ويژه و نمايندگان انتخاب شده از نيروهاي مسلح است. همه مليت

 The state council of the people’s republic of)نمايندگي مناسب در مجلس برخوردارند 

china, 2014b). محلي هستند.  هاي قدرت حكومت در سطحارگان ،لس محلي خلق در سطوح مختلفامج

 ,Lisheng) کندهاي حكومت را انتخاب و منصوب ميسران مسئول در باالترين ارگانمجلس ملي خلق، 

هاي بررسي و تصويب طرح، اصالح قانون اساسي و نظارت بر اجراي قانون اساسيو وظايفي مانند  (3 :2007

هاي دولتي، انتخاب اعضاي رد باالترين ارگاندر مو گيريو تصميم انتخاب ،توسعه اجتماعي و اقتصاد ملي

، رئيس جمهورسيرئيس و ديگر اعضاي کميسيون نظامي مرکزي، رئ مجلس ملي خلق، انتخابکميته دائمي 

براي يک دوره  اعضاي مجلس ملي خلق .مجلس ملي خلق استعهده به دادستاني عالي خلق و دادگاه

، جلسه ندارد مجلس ملي خلقکه زماني .دارندجلسه  بار در ساليک  معموالًو  شوندساله انتخاب ميپنج

 بارکيکند. تحت شرايط عادي، کميته دائمي دو ماه حكومتي را اعمال ميقانوني کميته دائمي آن قدرت 

. شوددر جلسات اجرايي با حضور رئيس، معاون رئيس و دبير کل انجام مي هاي مهم روزانهجلسه دارد. کار

شوند. ساله انتخاب ميمجلس ملي خلق براي يک دوره پنجوسيله به جمهورر و معاون رئيسجمهورئيس

کند که از وزير رئيس دولت است و هيئت دولت را رهبري ميو نخستجمهور کشور، رئيس حكومت رئيس

يا کميته  لقمجلس ملي خموجب تصميمات جمهور، بهرئيسشود. وزير تشكيل ميوزيران و معاونين نخست

کند، دستورات را صادر کند، اعضاي شوراي دولتي را منصوب و برکنار ميدائمي آن، قوانين را اعالم مي

 ((United Nations, 2006: 6 .و... رديپذيخارجي را م يهاپلماتيکند، دمي

ولتي از باالترين بدنه اجرايي حكومت است. شوراي د 4،دولت خلق مرکزييا همان شوراي دولتي، 

کل  حسابرس کل و دبير ،هاي مختلفها و کميسيونساي وزارتخانهؤ، رين وي، معاونوزيرنخست

شوراي دولتي، قوانين مصوب و تصميمات اتخاذ شده توسط مجلس ملي خلق و . شودميتشكيل 

                                                 
1   . Local People’s Congresses 

2. National People’s Congress 

3. Nationality Autonomous Regions 

4. the Central People's Governmentt 
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ته دائمي آن و کمي در برابر مجلس ملي خلق. شوراي دولتي کندسازي و اجرا ميرا پيادهکميته دائمي 

تنظيم اقدامات اداري، تصويب مقررات اداري، ي مانند هاينقش و دهدبه آنها گزارش مي و مسئول است

و کار ديگر  هاها و کميسيوناعالم تصميمات و دستورات و اعمال رهبري واحد بر کار وزارتخانه

هاي کار بخش و ((United Nations, 2006: 7 دهدرا انجام مي هاي تحت صالحيت آنسازمان

 (Lisheng, 2007: 3) .کنداداري در سطوح ملي، استاني و محلي را هدايت مي

را نشان قدرت سياسي در چين  واقعي عمنبچين،  حكومتاين توصيف از نهادهاي سياسي 

 تصميماتمهمترين  دارد وعهده به رهبري واقعي کشور را، حزب کمونيست چين، عمل. در دهدنمي

ي دارد که زير حزبتکچين يک نظام . (Ibid: 3)شود در کميته دائمي حزب کمونيست گرفته مي

سلطه حزب کمونيست چين است. اعضاي حزب کمونيست، به پيروي از اصل سانتراليسم دمكراتيک از 

ست شوند. روزنامه خلق، ارگان کميته مرکزي حزب است. حزب کمونيباال به پايين هدايت و کنترل مي

سطح،  نيترنييپااست و بناي آن شكل هرمي عظيمي دارد. در  افتهي سازمان مراتبسلسلهبراساس 

قرار دارند که در هر جامعه روستايي، کارخانه، مدرسه، « ايواحدهاي پايه»واحدهاي زيربنايي يا 

فتر مطالعات شود )دپا مي نهادهاي ارتش و هرجايي که بيش از سه نفر عضو حزبي داشته باشد، بر

 حزب کمونيست از از ييهاها و شاخهکميته، گريد عبارتبه(. 188-186: 1387ي، المللنيبسياسي و 

رهبري  است. شده سطح حكومت به پايين تا سطح توده مردم در نواحي شهري و روستايي تثبيت

 در سطح ملي،نهادهاي عمده . تضمين شده است سازمانيطور به حزب کمونيست بر نهادهاي ديگر

  :حزب کمونيست ديده شوند حولهاي چهارگانه بلوکعنوان به توانندمي

، آندر کنار و مرکز قدرت سياسي است  قرار دارد که کميته مرکزي حزب کمونيست چين -اول

 .قرار دارد سياسي کميته دائمي، دبيرخانه حزب و نيز کميته مرکزي بازرسيديوان 

، شوراي دولتي و کميته جمهورسيکميته دائمي آن، رئ ملي خلق وي مثل مجلس نهادهاي -دوم

 قرار دارند. 1ي سياسي خلق چينتملي کنفرانس مشور

 دهد.به نيروهاي نظامي دستور مي که کميسيون نظامي مرکزي، -سوم

دادگاه عالي خلق و دادستاني عالي خلق و نيز وزارت امنيت عمومي، وزارت امنيت حكومت و  -چهارم

  (,Lisheng 2007: 3) .شوندرهبري و هماهنگ مي، کميسيون مرکزي حزبکه توسط  2،رت دادگستريوزا

سيستم سياسي چين را نه  ،تحليلگران حال نيا باساخت است. تک يک حكومت جمهوري خلق چين

اما  ،ي داردقدرت زيادمجلس ملي خلق  ،بر روي کاغذ. گيرندمراتبي در نظر ميسلسلهشدت به ساخت و نهتک

توان در کل مي .(Lawrence & Martin, 2013: 1) شوديحزب کمونيست کنترل موسيله به در عمل

                                                 
1. Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC( 

2. Ministry of Public Security, the Ministry of State Security and Ministry of Justice. 
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مشخصه اين  است. به اين معنا که 1«غيرمتمرکز ايمنطقهلحاظ به رژيم اقتدارگراي»گفت حكومت چين، يک 

بر مسائل  ملي ، دولتوكسي. از است اي اقتصاديترکيبي از تمرکزگرايي سياسي و تمرکززدايي منطقه رژيم،

رژيم  . اين ويژگي اساساًمتمرکز استشدت به کنترل شديدي دارد و در اين زمينهساختار پرسنلي سياسي و 

هر ايالت بدون دخالت دولت فرمانداران در آن اي را از فدراليسم، که منطقهلحاظ به اقتدارگراي غيرمتمرکز

. ازسوي ديگر، حكمراني کند، جدا مياينده و جوابگوي موکلين خود هستندشوند و نمانتخاب مي مرکزي

، يعني ملي واگذار شده است. اين ويژگي اقتصاد چين را از نوع معموليسطح هاي زير به دولت ي عمدتاًاقتصاد

از مائو تكامل  و در دوره اصالحات پس طي زماناين رژيم  .کندريزي متمرکز متمايز ميبرنامهبر مبتني اقتصاد

. استفرد منحصر به چين د. رژيمکرتوان تا تاريخ اوليه چين رديابي هاي آن را مييگبرخي از ويژحتي يافت و 

هزار سال تاريخ امپراتوري است که ساختار حكمراني  دوتنها کشوري است که داراي بيش از اول به اين دليل که 

وارث برخي عناصر آن است.  ،اي غيرمتمرکزمنطقهلحاظ به دارگراياقتو امروزه اين رژيم  اشتهخاص خود را د

اين رژيم شكل داده و راه را براي  يهايژگيبه و واست فرد منحصر به انقالب فرهنگي در تاريخ چيناينكه  دوم

بر سطح باالي  بسياري از کارشناسان، .(Xu, 2011:1078-1079) اصالحات پس از مائو فراهم کرده است

ها در چين اذعان دارند و سيستم سياسي چين را ها و فرصتهاي سريع و مؤثر به چالشوري دولت و پاسخبهره

 (chinatravel.com, 2016) .داننديک عامل تأثيرگذار مثبت بر موفقيت اقتصادي اين کشور مي

 

 . تقسیمات کشوری چین3

طبق اطالعات موجود در قسيمات کشوري چين تا حدودي از کشورهاي ديگر متفاوت است. سيستم ت

درحال  قانون اساسي جمهوري خلق چين،براساس سايت شوراي دولتي جمهوري خلق چين، وب

، تقسيم کشور به استانبراساس « )اليهسيستم سه»يک براساس حاضر واحدهاي تقسيماتي کشوري 

 هايي وجود دارد: اما در اين زمينه پيچيدگي ؛تاس (شهرستان و قصبه

مستقيم تحت کنترل دولت طور به که 4هاييو شهرداري 3مناطق خودمختار 2،ها. کشور به استان1

 مرکزي هستند، تقسيم شده است.

 7پريفكچرهاي 6،هاي خودمختارشهرستان 5،هاها و مناطق خودمختار به شهرستان. استان2

                                                 
1. Regionally Decentralized Authoritarian (RDA( 

2. Provinces 

3. Autonomous Regions 

4. Municipalities   

5. Counties 

6. Autonomous Counties 

7. Prefecture یک بخشدار است. اما در نظام تقسیماتی کشور چین، برخالف کشور ما این سطح  ادارهمعنای یک بخش تحت به

 شود.کلمه پریفکچر استفاده میخود جای واژه بخش از تان قرار دارد. به همین دلیل در این نوشتار بهبین استان و شهرس
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 شوند.تقسيم مي 1شهرهاخودمختار و 

و  3هاي قوميهاي اقليتقصبه 2،هاو شهرها به قصبه هاي خودمختارها، شهرستان. شهرستان3

 شوند. تقسيم مي 4هاشهرک

گوانگشي  6،منطقه خودمختار )مغولستان داخلي پنج 5،استان 23حال حاضر، چين داراي در

مستقيم تحت کنترل دولت طور به شهرداري که چهار 10(،گکيانو سين 9نينگشياهاي 8،تبت 7،ژوانگ

 15منطقه اداري ويژه دوو  14(،کينگو چانگ 13شانگهاي 12،تيانجن 11،مرکزي هستند )پكن

the State Council of the People’s Republic of China, )است  17(و ماکائو 16کنگ)هنگ

2014a.) شوند هاي خودمختار و شهرها تقسيم ميها، شهرستانبه شهرستان مختارپريفكچرهاي خود

(chinatravel.com, 2016).  است که مناطق خودمختار، پريفكچرهاي خودمختار و شايان ذکر

 ( ,2016www.china.org.cn) .تندهس 18«نواحي خودمختار قومي»هاي خودمختار، همه شهرستان

شود، اما چند واحد جغرافيايي ديگر همسان با ها تقسيم ميبيشتر کشور در نخستين سطح، به استان

تان، به اس 23واحد اداري سطح استاني ) 34 . درواقع، چين دارايها وجود داردمراتبي استانرتبه سلسله

 دومستقيم تحت نظارت دولت مرکزي هستند و نيز طور به شهرداري که چهارمنطقه خودمختار،  پنجاضافه 

دولت در  300دولت استاني، بيش از  34تقريباً  (.,crienglish.com 213) ( استمنطقه اداري ويژه

دولت در سطح  3000پريفكچر، پريفكچر خودمختار(، حدود  سطح پريفكچر )شهر سطح پريفكچر،

 4000هاي شهرداري، شهر سطح شهرستان، شهرستان، شهرستان خودمختار( و بيش از شهرستان )بخش

 (Yiming, 2010; chinatravel.com, 2016) دولت در سطح قصبه و شهرک در چين وجود دارد

 شود.قسيمات کشوري در چين ارائه ميدر ادامه توضيحات بيشتري در مورد واحدهاي ت
 

                                                 
1. Cities 

2. Townships 

3. Ethnic Minority Townships 

4. Towns 

( 1950-1927سال ) 23جنگ داخلی چین که مدت گیرد. های خود در نظر میعنوان یکی از استانتایوان را به ،جمهوری خلق چین .5

حزب کمونیست چین و  کنترل تحت خلق چین در سرزمین اصلی، یبه دو بخش جمهور چین طول کشید، منجر به تقسیم شدن
وضعیت سیاسی  ، امابه پایان رسید 1950های عمده در سال خصومت هرچندد. ش گراحزب ملی کنترلتحت جمهوری چین در تایوان، 

  (.chinatravel.com, 2016) مانده استکمیت آن  هنوز هم حل نشده باقیحاو اختالف بر سر  تایوان

6. Inner Mongolia 

7.  Guangxi Zhuang 

8. Tibet 

9. Ningxia Hui 

10. Xinjiang 

11. Beijing 

12. Tianjin 

13. Shanghai 

14. Chongqing 

15. Special Administrative Regions 

16. Hong Kong Special Administrative Region 

17. Macao Special Administrative Region 

18. Ethnic Autonomous Areas 
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 تقسیمات کشوری چین نقشه

 
Source: Understand-china, 2012a 

 

 استان 

ها سطح اول تقسيمات سياسي کشور چين را طور که بيان شد، بعد از دولت مرکزي، استانهمان 

ط دولت مرکزي است. کشور توسمنظور تسهيل مديريت به ها در چينعملكرد استان .دهندتشكيل مي

. کشور استجمعيت کل ام وسعت يا سيدهم تا يک، بين يکهاها و تعداد جمعيت آنوسعت استان

است  شده ميتنظهاي باستاني مرزهاي موجود در زمان سلسلهبراساس ها مرزهاي استان

(worldatlas, 2016 Fitzgerald, 2002:12;).  ،ها در طي مرزهاي اکثر استاندر اين زمينه

مرزهاي . (,thinkingchinese 2012)کشيده شده است  1هاي يوان، مينگ و چينگسلسله

هاي اقتصادي، فرهنگي و اي فعاليتمنطقه سطح اي و زيربا الگوهاي منطقهغالباً  ها در چيناستان

هاي گذشته انزم «تفرقه بينداز و حكومت کن»سياست تطبيق ندارند؛ که اين امر ناشي از  اجتماعي

مستقيم با نواحي فيزيوگرافيک مطابقت طور به ها ديگرنستااحداقل از سلسله مينگ،  است. بوده

امروز مرزهاي چند استان مطابقت نزديكي با قلمروهاي اقتصادي و فرهنگي از پيش . البته ندارند

 براساسهاي استاني ، هويتحال نيا با ناقص هستند.شدت به اما بقيه در اين زمينه ،دنموجود دار

  (Fitzgerald, 2002: 12-13) .اندايجاد شدهالگوهايي مانند زبان 

                                                 
1. Yuan, Ming and Qing 
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در  1«رتبه»يک عنوان به شود،ناميده مي« سطح استاني»به اصطالح آنچه مات کشوري چين، يدر تقس

اين امر  .شودنظر گرفته نمي در يک منطقهعنوان به ،مقياسلحاظ به ،بنابراين. شودسيستم اداري در نظر گرفته مي

کنگ( استثناي هنگ)به عدد مستقيم تحت نظارت دولت مرکزي، سهطور به ميان چهار شهرداريچرا اينكه  دليل

 6300، 16 ترتيببه . پكن، شانگهاي و تيانجن،دهد، را توضيح ميتر از ديگر واحدهاي سطح استاني هستندکوچک

 66اي حدود ناحيهمنطقه خودمختار،  نيترکوچکعنوان به نينگشيا،که درحالي  ،هستند مربع لومتريهزار ک 12و 

بين واحدهاي اداري سطح استاني  «مقياس»بزرگي از نظر شكاف بنابراين،  .کندرا اشغال مي مربع لومتريهزار ک

وجود دارد.  «اندازه جمعيت»همچنين يک شكاف بزرگ بين واحدهاي اداري سطح استاني در وجود دارد.  چين

هايي وجود دارند که را دارند، استان (نفر ميليون 33/8و  01/6جمعيت ) که کمترين 2،برخالف نينگشيا و هاينان

 82/92) 4(، شاندونگنفر ميليون 79/101) 3هنان مانندهستند، نفر ميليون  100هايي در حدود داراي جمعيت

ها، استانبر عالوه گونه که بيان شد،. همان(2010iming, Y: 67) (نفر ميليون 23/82) 5( و سيچواننفر ميليون

-understand)سازند چين را مي« سطح استاني»، مناطق خودمختار و مناطق اداري ويژه، واحدهاي هايشهردار

china, 2010a)شود.. در ادامه به اين سه مورد نيز پرداخته مي 

 مناطق خودمختار 

يكي ديگر از  تقسيمات کشوري چين هستند و 6ها، جزء سطح استانيمانند استانمناطق خودمختار در چين، 

. يک منطقه خودمختار داراي دولت شوندنخستين سطوح تقسيمات کشوري بعد از دولت مرکزي محسوب مي

ها از حق قانونگذاري بيشتري برخوردار است. جمعيت غالب مناطق محلي خود است و نسبت به استان

. درواقع مناطق (chinatoday.com, 2016)دهد را يک گروه قومي اقليت خاص تشكيل مي خودمختار

 شوند. هاي قومي تشكيل ميتفاوتبراساس خودمختار 

 های تحت نظارت مستقیم حكومتشهرداری 

ها نيستند، بلكه بعد از دولت مرکزي، در سطح هاي تحت نظارت مستقيم حكومت، تحت نظر استانشهرداري 

ها، نهادهاي مستقلي و با همتايان استاني خود برابر هستند. اين شهرداري اول تقسيمات کشوري قرار دارند

هاي تحت نظارت مستقيم حكومت، باالترين دهند. شهرداريشان مستقيماً به پكن گزارش ميهستند که رهبران

 باکوچكترين اينها تيانجن  .(worldatlas, 2016)شوند بندي يک شهر در چين محسوب ميسطح طبقه

برخالف . استميليون نفر  30بيش از با جمعيتي کينگ چانگ آنهاميليون نفر و بزرگترين  10جمعيتي بيش از 

درواقع ها عمدتاً نواحي شهري هستند. ند، اين شهرداريامناطق روستايي گستردهدربرگيرنده که  هااستان

                                                 
1. Rank   

2. Hainan 

3. Henan   

4. Sichuan   

5. Sichuan   

6. Provincial Level 
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اين دليل اصلي تثبيت پردازند. مادرشهري مي نواحياداره کردن به  عمدتاًهاي خاص در چين، شهرداري

اداري و اجرايي  هاي هماهنگيويژه محدوديتاجتناب از ايستايي بوروکراتيک و موانع غيرضروري، بهها شهرداري

مراکز اقتصادي، فرهنگي و سياسي در چين هستند.  مرکزي،حكومت تحت نظارت مستقيم  اين شهرها .است

. شانگهاي کنديماقتصاد عمده و نيز منابع فرهنگي را کنترل  است و اجرايي و اداري چين مرکزراي مثال، پكن ب

شهر بندري عمده يک پايتخت،  تمجاور، در ترين شهر است. تيانجنشدهبزرگترين مرکز اقتصادي چين و جهاني

چين  دهندهپيوند نقش ،قرار گرفته که در مرکز چين کينگنگا. چاست در شمال چين وکارکسبو قطب 

عنوان به ها در چين اين است که پكنشهرداريتفاوت عمده بين پكن و ديگر کند. اخلي را ايفا ميساحلي و د

و  آن را فراسوي نقش اقتصادي موقعيتکند. اين وضعيت خاص عمل مينيز پايتخت و مرکز سياسي چين 

  (Kang Leng, 2010: 40-42) .سازدمي رمتمه اشفرهنگي

 مناطق اداری ویژه 

 1982قانون اساسي جمهوري خلق چين در سال  ويكماصل سياداري ويژه در چين، از طريق منطقه  

قانون اساسي به دولت  ويكماصل يكصدوسي. (understand-china, 2010b)ميالدي تثبيت شد 

 .ه را ايجاد کنددهد که در صورت لزوم، مناطق اداري ويژچين اين قدرت را مي

www.fmprc.gov.cn, 2016) )،مستقيم تحت نظارت دولت مرکزي طور به مناطق اداري ويژه

تقسيمات سطح  آنچه مناطق اداري ويژه را از ديگر سطوح .(www.china.org.cn, 2016)هستند 

سازد اين است که اين مناطق شامل قلمروهايي است که درون سرزمين اول )استاني( چين متمايز مي

مناطق اداري ويژه در عنوان به کنگ و ماکائو،هنگ. (worldatlas, 2016)اند اصلي چين واقع نشده

پيوستند. اقتصاد و  به چين 1990که در دهه  چين، مستعمرات سابق بريتانيا و پرتغال هستند

هاي نظارتي و تنظيمي جدا از سرزمين هاي سياسي متمايزشان به آنها اجازه داده که تحت رژيمسيستم

حاکم است،  سرزمين اصلي چين، يک سيستم سوسياليستيدر که درحالي  .اصلي چين شكوفا شوند

 ازمناطق اين . ((United Nations, 2006: 8-9 دداري دارنماکائو سيستم سرمايهو  کنگهنگ

 (Yu,1991: 76) .ندبرخوردار قدرت بيشتر و درجه باالتري از استقالل نسبت به واحدهاي عادي

و  (understand-china, 2010b)مدير اجرايي خود و قانون اساسي خود را دارند ماکائو و  کنگهنگ

انونگذاري، ارز، صدور ويزا، تري در مورد قاستقالل کاملنسبت به ديگر واحدهاي سطح استاني از 

و نمايندگان خود را از طريق ترکيبي از  (worldatlas, 2016)برخوردارند و...  هاي مهاجرتيسياست

اما درواقع جزئي از تقسيمات کشوري چين و تحت  ،کنندنمايندگي مستقيم و غيرمستقيم انتخاب مي

 1.حاکميت حكومت چين هستند

                                                 
چین برای جذب و استفاده از وسیله جمهوری خلق اقتصادی ویژه نیز وجود دارد که بهاست که در چین، مناطق شايان ذکر  1.

های خاص اقتصادی و اند. مناطق ویژه اقتصادی شهرها یا مناطقی هستند که سیاستگذاری خارجی به وجود آمدهسرمایه
شود. به این مناطق/شهرها استقالل بیشتری های مالیاتی( در آنها اعمال میپذیر )مانند مشوقهمچنین اقدامات دولتی انعطاف

 (Understand china, 2010c) .شودالملل داده میدامات تجارت بیندر اق
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 پریفكچر 

به پريفكچرها و شهرهاي سطح  يطورکلبهها و مناطق خودمختار ستاناجغرافياي سياسي  

ون اساسي جمهوري نقا اماصل سيبراساس طور که بيان شد، همان شود.شكسته مي پريفكچر

و  )و نيز مناطق خودمختارها استان -اول :شده استتقسيم سطح  خلق چين، کشور به سه

پريفكچرهاي خودمختار،  يها)و نيز شهرستان هاشهرستان -دوم ،(هاي خاصشهرداري

يک  . دولتها(و شهرکقومي  هاي اقليتقصبهها )و نيز قصبه -و سوم شهرها( وخودمختار 

 ,Voïta) ها اضافه کرده استبين شهرستان و استان را يعني پريفكچر، سطح چهارم

و  (,Shen 2008:11) استاني هستند هايدولت 1پريفكچرها عواملدرواقع  .(2007:140

تكنيكي بازوي لحاظ به کهند ااداري هايواحد، دنباش يشيک رده قائم به خواينكه  جايبه

شبيه پريفكچرها  .(Fitzgerald, 2002: 28-29) هستنداي دولت استاني منطقه

کنند. پريفكچرها عمدتاً مريكايي عمل ميآها در سيستم جغرافياي سياسي شهرستان

شهرهاي سطح پريفكچر يک منطقه شهري که درحالي  ،روستايي هستندمناطق دربرگيرنده 

قومي، جمعيت غالب را تشكيل  يک اقليتدر پريفكچرهاي خودمختار  گيرند.را دربرميعمده 

هاي خودمختار بسته به ترکيب شهرستان ممكن است درون پريفكچرها، همچنيندهد. مي

تعداد پريفكچرها کاسته شده و به تعداد ها، از ل سالدر طو .داشته باشندشان وجود قومي

اين به مرور  درواقع. (thinkingchinese, 2012)شهرهاي سطح پريفكچر افزوده شده است 

 سطح اجرايي، غيرضروري شده است.

 شهر 

هرچند گفته ها واحدهاي اداري شهري هستند. و شهرک 3هازيربخش 2،هاي شهريشهرها، بخش 

شهرها بسته به وضع و  اداري فعلي در چين وجود داردمراتب سه سطح شهري در سلسلهه شود کمي

اما در اين  ،باشند شهرستانسطح پريفكچر و سطح توانند در سطح استاني، مي شاناداري و اجرايي

انون هاي ديگري مانند شهرهاي نايب استاني نيز وجود دارد که نامي از آنها در قبنديزمينه، رتبه

سطح پريفكچر وجود شهر در ديگر يک تقسيم فرعي  .(Shen, 2008:11)اساسي برده نشده است 

اين  .(,Fitzgerald 2002: 27)است  4«ريزي شدهجداگانه برنامهطور به شهرهاي» و آن دارد

هاي مربوط به مديريت اقتصادي از وضعيت و اقتدار سطح اي از فعاليتشهرها در طيف گسترده

ريزي بودجه اند، آزاد هستند و طرحتاني برخوردارند و از کنترل دولت استاني که در آن قرار گرفتهاس

                                                 
1. Agents   

2. Urban districts 

3. Sub-districts 

4. Separately Planned Cities 
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واحدهاي ، شهرها در چين. (Chung, 2010:117-122)هاي ملي دارند مخصوص خود را در طرح

مهم  2درواقع يک حكومت محلي 1شوند. يک دولت شهريدر نظر گرفته مي ياداري محلي مهم

  (Shen, 2008: 11) .شودوب ميمحس

شهرهاي جديدي به وجود آمده و مرزهاي يافته،  ، فضاي شهري در چين گسترش1978 سال از

مراتب شهري تا موقعيت يک شهر در سلسله .(Shen, 2008:12) شهرها مجدداً تنظيم شده است

مراتب هرچه در سلسله شهرها طور کلي،به .آن است اقتدار محلي در قلمروکننده تعيينحد زيادي 

کننده حوزه برند. جايگاه آنها در نردبان رسمي شهري تعييناز قدرت بيشتري بهره مي ،باالتر باشند

گذاري گذاري )شامل سرمايهسرمايه مربوط به ماتيبر تصم شانشان، درجه کنترلقدرت اجرايي

شان براي تأمين منابع غذايي از ت، ظرفيتحكومبه حمايت مالي از  شانخارجي(، دسترسي نسبي

که آنها واجد شرايط براي يارانه قيمت  ميزاني است کنندهاست و همچنين تعيين هاي اطرافشهرستان

اصالحات تطبيق با براي  هاافزايش ظرفيت شهر در چين با هدف شوند. طراحي شهريمواد غذايي مي

 شهرکوضعيت که به  است هاقصبهبنابراين به نفع  گيرد.يصورت م 1978شده از سال انجام اقتصادي 

تبديل شدن به شهرهاي سطح شهرستان، براي شهرهاي سطح شهرستان ، براي شهرک ارتقا يابند.

عنوان به بندي شدنپريفكچر و براي شهرهاي پريفكچر دسته شهر سطح تبديل شدن به وضعيت

 شهرهاي سطح استانيو براي اين شهرها ارتقا يافتن به  3«هشديزيرطور جداگانه برنامهبه»شهرهاي 

 (Fitzgerald, 2002: 27) .اهميت زيادي دارد

 شهرستان 

هاي درون پريفكچرها يا شهرهاي سطح پريفكچر زيربخش، ها و شهرهاي سطح شهرستانشهرستان 

نواحي شهري بزرگي  درو  (Shen, 2008: 11) ندايواحدهاي اداري روستايعمدتاً ها، شهرستان .هستند

 در چين وجود دارد: هادور هستند. سه نوع از شهرستان اصليمانند پكن، از شهر 

شهرستان،  نوع از است، که يک ناحيه شهري است. در اين 4بخش، هانوع شهرستان نياول .1

 .تراکم جمعيت بسيار زياد است

 وجود شهرستان شهرنشينيدر که ا . بدين معناست 5شهرستان سطح شهر ،نوع دوم شهرستان .2

قصبه تر از يک تواند بزرگمي 6،يک شهر سطح شهرستان .سطح شهرستان استاما هنوز هم ،دارد

 .بزرگ نيست که بر کل منطقه لنگر بيندازد اياما به اندازه ،باشد

                                                 
1. Urban Government 

2. Local State 

3. Separately Planned 

4. District 

5. County-City 

6. County-Level city 
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شهرستان در معناي کلي آن است. اين ناحيه معموالً حول شهرهاي  ،نوع سوم شهرستان .3

هنوز هم يک فاکتور مهم براي جامعه محلي است. و  گيردشكل مي توسعه روستاييبراساس  مرکزي و

 (Liao, 2016: 4) .نوع دوم و سوم هستند ،هانوع اصلي شهرستان

 روستا و قصبه، شهرک 

يک اي قصبههر  و،مائ در زمان .(Shen, 2008:11) ، واحدهاي اداري روستايي هستندهاقصبه 

ها نيز مراکز شهري کوچک در مناطق روستايي چين هستند و درواقع شهرک داد.را شكل مي 1کمون

 نکوچكتري 2،ها. روستاها يا محلهآيندشمار ميبه کزي اقتصادي براي روستاهاي اطرافامربيشتر 

جذب شهرهاي  ،بسياري از روستاها ،هستند. در طي زمانفضا در چين واحدهاي سازمان سياسي 

 .اندها شدهقصبهرشد و درحال  سرعتبه

 

 مراتب تقسیمات کشوری در چین. روند تغییر و تكامل سلسله4

ها، همواره . چيني(Mali, 2007)سال قدمت است  4000تقسيمات کشوري چين داراي بيش از 

ب تقسيمات مراتاند. سلسلهنگران بوده ،نسبت به حكمراني مؤثر در قلمرو وسيع و جمعيت زياد خود

 با (Chung, 2010: 2) .ده استکرتلف، تداوم و تغييراتي را تجربه هاي مخکشوري چين، در سلسله

هاي اجتماعي، وجود تضاد شديد بين امپراتوري چين و حكومت ملي مدرن کنوني آن از نظر شاخص

اين  3داره قلمروييشود و آن سيستم اسياسي، فرهنگي و اقتصادي، يک استثنا در اين زمينه ديده مي

-هاي قلمرويي اداريمراتب ردهو سلسله از تداوم بين واحدها، مرزهاتوجهي قابل  درجهکشور است. 

 ،گريد عبارتبه (.Fitzgerald, 2002: 11)شود اجرايي در دوران اخير و امپراتوري چين ديده مي

هاي مختلف است، ديگر واحدهاي ياز امپراتور ماندهيباقبرخي از تقسيمات کنوني که درحالي 

در طي اين دوره (. thinkingchinese, 2012)اند هاي مدرن تكامل يافتهتقسيماتي در دوره

درصد از کل اين  57عمده سه نوع سيستم مديريتي و اجرايي داشته است. طي طور به طوالني، چين

ترين سطح در دوره امپراتوري، شهرستان پاييناي بوده است. اليهگونه سه ،ترين شيوهها، محبوبسال

مناطق سطح »)مانند شنگ( و  4«باالترين مناطق سياسي»دولت محلي در چين بود. دو رديف ديگر، 

کردند. در طول تاريخ چين، از سلسله هان تا ها حكومت مي)مانند فو( بودند که بر شهرستان 5«مياني

ترين واحد دولت محلي بود. سال تاريخ( و بادوام 2700با )ترين قديمي« شهرستان»سلسله چينگ، 

                                                 
1. Commune 

2. Villages or Neighborhoods 

3. System of Territorial Administration. 

4. Highest Political Regions 

5. Intermediate 
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 .هاي کنوني چين بيشتر از يک هزار سال تاريخ ثبت شده دارندشهرستان سومکنزديک به ي

(Chung, 2010: 2-7) 
از زمان سلسله يوان )قرن سيزدهم(، استان به وجود آمد. از آن زمان، استان و شهرستان براي 

 .اندبودهساختاري به هم مرتبط لحاظ به ميني در حكومت پيچيده و گسترده چينتسهيل مديريت سرز

اول، اندازه  اند.ها مواجه بودههاي مرکزي، عمدتاً با دو مسئله ابتدايي در مورد استاناز همان ابتدا دولت

اين دو مسئله  و ديگري ميزان استقالل آنها بوده است. ها در سيستم اداره ارضي کشورو تعداد استان

دربار، وحدت ارضي که درحالي  يک معضل اساسي براي حكومت چين، طي اواخر دوره امپراتوري بود.

اي مردم و دانست، اما وسعت کشور، تنوع منطقهرا برابر با حداکثرسازي قدرت حكومت مرکزي مي

ساخت. ظهور استان ر ميناپذيمحيطي، سيستم غيرمتمرکز را اجتنابو تنوع شرايط زيست فرهنگ آن

در سلسله يوان با مسائلي در مورد استقالل محلي همراه بود. حكومت مرکزي اصرار بر حفظ کنترل 

هاي دولتکه درحالي  هايي براي عملكرد مستقل آنها تنظيم کرد،و محدوديت ها داشتشديد بر استان

يافته  ثر بودند. اين تنش تاکنون نيز ادامهاستقالل کافي براي تضمين دولت محلي مؤدنبال به استاني

است. هر رژيمي )حتي حكومت حزب کمونيست( يک تناقض نهادي بين تمرکزگرايي و تمرکززدايي 

 (Fitzgerald, 2002: 17-20) .نشان داده است

رسيد است که در چين سنتي، قدرت امپراتور هرگز به زير سطح شهرستان نميشايان ذکر 

(Lisheng, 2007: 3-6) .طلبان اداري با هدف توسعه هاي قبل از سلسله چينگ، اصالحاز دهه

يعني به شهرک و روستا،  نفوذ به اين سطوحدنبال به ،شهرستانسطح  ريزساختارهاي حكومت در 

ها ادامه يافت. در مجموع، اگرچه الگوي اساسي اداره ارضي بودند. در نيمه اول قرن بيستم اين تالش

دادن مدل ارضي قديمي  آميز براي جوشهاي موفقيتاما تالش ،ي چين در عصر جديد ابقا شدامپراتور

جاسازي شده درون مدل  کارآمدبا حكومت انقالبي جديد، تنش بين کنترل مرکزي و دولت محلي 

جديد را تشديد کرد. در نيمه اول قرن بيستم، اگرچه هر رژيم ملي براي ايجاد يک حكومت ملي 

راتيک و متمايز مدرن تالش کرد، اما همه آنها شور و شوق مشابهي براي اعطاي استقالل کافي به بوروک

 هاي انساني، با هدف تعقيب بسيج جامعه محليها جهت نفوذ به کوچكترين واحدهاي سكونتگاهاستان

  (Fitzgerald, 2002: 17-20) .نشان ندادندو... 

ود داشت. ثباتي وجهاي قلمرويي و واحدها بيو تنوع ردهر طي نيمه اول قرن بيستم در تعداد د

ها از سلسله يوان )ده استان( تا اواسط قرن نوزدهم )هجده در تعداد استان افزايشي تدريجي و مداوم

ادامه يافت. اين  1949استان( وجود داشت. طي قرن بيستم اين تورم سريع )تا چهل استان( تا سال 

هاي جديد اختصاص سيستماتيک درون سيستم مديريت ارضي و مسئوليت افزايش، ناشي از مسائل

و  هاي متمرکز، به ايجاد يک رده مياني )مانند فو، دائوداده شده به دولت محلي بود. در عوض دولت

هاي کامل و اداره کشور از طريق استان و شهرستان و يا اختراع ردهطور به ژو(، يا از بين بردن آنها
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يد براي تسهيل کنترل انقالبي در سطح زير استاني تالش کردند. اين تحوالت رده مياني متوسط جد

به بعد(  1912بين شهرستان و استان، ارزش توجه بيشتري دارند. در طول دوره جمهوري )از سال 

هاي اداري از سه به دو و براي قرار دادن درپي براي کاهش تعداد ردههاي مرکزي پيدولت

تر بين دولت مرکزي و هاي سخت در مورد استقالل استان، با هدف تثبيت ارتباطات مستقيممحدوديت

جمهوريخواه سطح مياني دولت  1،کيجمهوري يوان شيها تالش کردند. در دوره رياستشهرستان

د و يک ها ادغام کررا در شهرستان 2و تمام ادارات و تقسيمات زير پريفكچرها )پريفكچر( را حذف« فو»

اما اين سيستم بعد از يک سال رها  اي از استان و شهرستان به وجود آورد،سيستم ساده شده دو رده

  (Fitzgerald, 2002: 21) .شد

 واحد بود را معرفي 92که شامل « دائو»چين، دوباره يک رده واسطه به نام  جمهورسيرئ، 1914تا سال 

صراحت موقعيت بود، اما درواقع وي معتقد به سيستمي بود که بهاي ردهکرد. سون ياتسن نيز حامي مدل دو

هاي آخر زمامداري خود ويژه در سالرسد که سون ياتسن بهمينظر به داد.شهرستان را به ضرر استان ارتقا مي

شنهاد ها را پيها ترديد داشت. او يک دولت ملي ساخته شده از کنفدراسيوني از شهرستاندرباره وجود استان

يک جنبش رقيب براي ايجاد که زماني ،1920گذاشت. اوايل يک واحد ارضي کنار ميعنوان به داد که استان را

توطئه عنوان به وي انديشه فدراسيون استاني را ،ها آغاز به فعاليت کرديک کنفدراسيون ملي از استان

جنبش فدراسيون استاني در اولين  1923بر ها در چين در نظر گرفت. در اکتساالران و امپرياليستجنگ

قانون اساسي جمهوري چين به اوج خود رسيد. اين اولين قانون اساسي کشور براي تنظيم يک تقسيم رسمي 

قانوني از اصول خودش، اي کوتاه، با ارائه سندي شبهها بود. وي در مقالهها و شهرستاندار بين مرکز، استانامعن

، 1923جايگزينش در گوانگژو، به قانون اساسي ملي  بازسازي ملي براي هدايت دولت مليِتحت عنوان اصول 

ها اشاره شده و استان صرفاً واسطه بين دولت مرکزي و ندرت به استانواکنش نشان داد. در اين سند به

اي ان به زيرردههمزمان، استطور به شهرستان و براي تأمين همكاري مؤثر بين آنها در نظر گرفته شده است.

هاي هاي استاني اقتدار کمي داشتند. ارگاناي تنزل يافت. دولتدر دولت مرکزي تحت يک سيستم کميته

دادند و اقتدار هاي دولت مرکزي مربوطه نيز گزارش ميبلكه وزارتخانه ،به دولت استانيتنها نه شاناجرايي

هاي مرکزي ها در نهايت به وزارتخانهدود شد که دفاتر شهرستانهاي تابعه به حدي محها بر شهرستاناستان

هاي استاني اجازه ، ديوان اجرايي مرکزي مقرراتي را وضع کرد که به دولت1932گوست آپاسخگو بودند. در 

اي اندازي دفاتر پرسنلي بازرسي نظامي برداد خارج از مناطق نظامي و در نواحي با احتياجات خاص، به راهمي

شان، براي هدايت و ها بپردازند. به اين دفاتر، قدرت و اختياراتي در حوزه صالحيتنظارت بر اداره شهرستان

 (Ibid: 21-23) .شدنظارت پليس و نيروي نظامي داده مي

                                                 
1. Yuan Shikai 

2. Sub-prefectures 
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هاي استاني در بخش هاي زيرسطح، دو سيستم جداگانه مديريت رده1930در دهه  رونيازا

هاي رسمي تحت کنترل جود داشت. يک سيستم متعارف و يک سيستم با بخشمختلف کشور چين و

دو سيستم با هم ادغام شدند. در اين سال، يک  1936نظامي دولت استاني در برخي مناطق. در مارس 

هاي استاني به وجود آمد. بازنگري عمده در سيستم دولت استاني براي بازگرداندن استقالل به دولت

ر کميسيون استاني را وادار به تصويب مقررات و صدور دستورات مستقيم از طريق مقررات جديد ه

هاي اداري و قضايي در سطح استان هاي استاني و نيز هماهنگ کردن کارش با ديگر کميسيوندولت

دليل وقوع اما اين ساختاربندي مجدد، به جاي تالش براي هماهنگي با شعب مرکزي آن(.کرد )بهمي

بالفاصله بعد از جنگ، اين سياست در شكلي اينكه  ها بسط نيافت. تاژاپن به همه استان جنگ با

بنابراين تا اين دوره، دولت  احيا شد. 1946يک اصل نهادي در قانون اساسي عنوان به اصالح شده،

به آنها ها و ندادن استقالل ها، سعي در محدود کردن استانطلبي استانگرا از ترس استقاللملي

 (Fitzgerald, 2002: 23-25) .داشت

دودمان يوان و تانگ، در تقسيمات  ياستثنادر کل تا زمان به وجود آمدن جمهوري خلق چين، به

اليه غالب بود. جمهوري خلق چين، بعد از تأسيس، کشوري و نظام اداري محلي چين، سيستم سه

سيستمي که از  (Chung, 2010: 2) .وده استتر در سيستم دولت محلي بهاي پيچيدهشاهد توسعه

سال سنت  2000 ، يعني بعد از تأسيس جمهوري خلق چين به وجود آمد، وارث بيش از1949سال 

در  (Lisheng, 2007: 3-6) .چين باستان و پيشامدرن و نيز برخي از عناصر نظام شوروي بود

ک تصوير تا حدي متفاوت از قدرت و تدريج يپس از به وجود آمدن جمهوري خلق چين، بههاي سال

دولت  1،برنامهبر مبتني اقتدار استاني به وجود آمد و قدرت استان افزايش يافت. تحت سيستم اقتصاد

بعد  (Fitzgerald, 2002: 25) .کردهاي استاني واگذار ميمرکزي بخش مهمي از قدرت را به دولت

اسر کشور که دسترسي مؤثر حزب کمونيست را از تأسيس جمهوري خلق چين، اصالحات ارضي در سر

داران و دهقانان ها بسط داد، با مبارزات سياسي شديد بر ضد زميناز مرکز به پايين به شهرستان

وجود  2مافوق استاني تربزرگ، شش منطقه اداري 1954تا  1949ثروتمند همراه شد. در طي دوره 

هاي اتحاد جماهير شوروي داشتند. هر مهوريکه وضعيتي شبيه به ج (Chung, 2010: 2)داشت 

کننده قدرت مرکز بودند و داراي اقتدار کرد. اين مناطق بازنمايييک از آنها چند استان را اداره مي

هاي صالحيت جهت بازپخش کردن تصميمات و دستورات شوراي دولتي و صدور دستورات درون حوزه

، با آغاز بازسازي حال نيا بااي، در ماهيت خود نظامي بودند. هاي منطقهخود بودند. اکثر اين دولت

، دولت تصميم 1952گير شد. در پايان سال وپادستاي تقسيمات کشوري اقتصادي، اين سطح منطقه

                                                 
رنامه که استعمال منابع در آن برطبق باست قتصادی ا (Planned Economy)ای بر برنامه یا اقتصاد برنامهاقتصاد مبتنی 1.

 .کنداست و دولت دخالت و اعمال نظارت می

2. Supra-Provincial ‘Greater Administrative Regions 
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و شهرها، قدرت  هااستانهمزمان افزايش قدرت طور به هاي بيشتر وگرفت که از طريق ايجاد وزارتخانه

يک سطح از تقسيمات کشوري عنوان به 1،اي لغو شدند و منطقهي منطقههادولت را متمرکزتر کند.

مستقيم طور به واحد سطح استاني 53بسياري از  1953. در سال (Lisheng, 2007: 8)حذف شد 

در سال  تربزرگکردند و با لغو شش منطقه اداري هاي موجود در هر استان را کنترل ميشهرستان

واحد رسيد و استان بار ديگر تبديل به باالترين سطح در سيستم  29ها به ستان، تعداد ا1954

مستقيم طور به شهر که سهاستان،  21تقسيماتي و اداري چين شد. در بيشتر دوران مائو، چين شامل 

 (Chung, 2010: 4-5) .منطقه خودمختار اقليت قومي بود پنجو  شدندتوسط مرکز اداره مي

رده تقسيمات  سهقانون اساسي،  اماصل سيبراساس تأسيس جمهوري خلق چين،  در کل از زمان

بين  2(،، سطح پريفكچر )فوحال نيا با .شهرک() قصبه -شهرستان -کشوري در چين وجود داشت: استان

سازمان و تشكيالت خود استان براي تسهيل مديريت عنوان به تواندکه مي استان و شهرستان قرار داشت

ها آشكارا از و شهرها و شهرستان ها ديده شود. در طي اين دوره، چين يک اقتصاد متمرکز داشتنشهرستا

ها، پريفكچرها، کرد و درون استانعالوه دولت مرکزي نقش مهمي در جامعه چين بازي ميهم جدا بودند. به

املي بود که موجب تسهيل درواقع، رده پريفكچر ع (Liao, 2016: 1) .کردندسطوح زيرين را کنترل مي

اهميت نسبي  حال نيا باشد. ها و سطوح زير شهرستان ميپذيرش دستورات استان توسط شهرستان

 (Fitzgerald, 2002: 25) .متفاوت بود ،هاي مختلف در طي زمان حتي در دوره اقتصاد متمرکزرده

 دوباره شكل گرفتند و« سطح پريفكچرشهرهاي »عنوان به يالديم 1980برخي پريفكچرها، از اواسط دهه 

تدريج به يک اليه اضافي رسمي از دولت محلي چين تحت عنوان شهرهاي شدند و بهسازماندهي 

در سال . دليل اين مسئله اين بود که (Chung, 2010: 3-4)ها شكل دادند شهرستان کنندهتيهدا

کرد. هدف از اين اصالحات بهبود ميل تبدي، اصالحاتي به وجود آمد که پريفكچر را به شهرها 1983

اي و محلي بود. پيشبرد توسعه اقتصادي منطقه کنندهتيهداوضعيت شهرهاي مرکزي براي ايفاي نقش 

تغيير يافتند. در اين بازسازي فضاي اداري شهري،  3( به مناطق شهريshiدرواقع، شهرهاي مرکزي )

وردند. چنين تغييراتي آشكارا به نفع شهرهاي مرکزي بود. آدست به ها وضعيت شهر رابسياري از شهرستان

در که درحالي  درصد کل شهرها در سطح پريفكچر بود، 51( shi، تعداد شهرهاي مرکزي )1986در سال 

درصد کل شهرها در سطح پريفكچر رسيد. بنابراين شهرهاي مرکزي  85، تعداد آنها به 2004سال 

 (Liao, 2016: 1) .در نظر گرفته شوند اجرايي در چين -ي اداريمدل محلي اصلعنوان به توانستند

رسمي، يک اليه ديگر از طور به بنابراين، ظهور شهرهاي سطح پريفكچر، با ساخت يک سيستم چهار اليه

مستقيم تحت طور به هاي، در شهرداريحال نيا بادولت محلي را بين استان و شهرستان اضافه کرده است. 

                                                 
1. Region 

2. Qu 

3. City-regions 
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 1هاي شهريها بخشدر اين شهرداري يک سيستم دواليه معمول بوده است. مدتيطوالن، در نظارت حكومت

هاي قومي، در ازسوي ديگر، در برخي از مناطق خودمختار محل سكونت اقليت 2.شونددولت محلي محسوب مي

ت کليدي به که رژيم کمونيست يک اولوي طورهمانهاي پنج يا شش اليه وجود داشته است. عمل سيستم

اي از عدم تمرکز در سراسر کشور به اجرا درآمده است. در نتيجه، توسعه اقتصادي اختصاص داد، اقدامات گسترده

که منجر به تغييرات مربوطه در سيستم اداري يافته  گسترشتوجهي قابل  طوربه وظايف و اختيارات دولت محلي

 مراتبسلسلههاي مختلف اي در ميان اليهگستردهطور به ت،، دامنه اين تغييراحال نيا بامحلي شده است. 

 (Chung, 2010: 4) .تقسيماتي و اداري چين متفاوت است

هاي گذار سريع در چين، ظهور شهر اي که اهميت زيادي دارد اين است که يكي از نشانهنكته

(Shi) نظر يک راتوري، شهرها تحتدر دوره امپ .يک رده واسطه بين شهرستان و استان استعنوان به

واحدهاي عنوان بهشهرها  ،شدند. در دومين دهه از جمهوريمناسب )فو، ژو يا دائو( اداره مي قلمرورده 

پيش برده « مكانيسم بازار». تغييرات در شبكه شهري چين توسط ظاهر شدندخود قائم به قلمرويي

موجب تنها نه توسعه شهري در دوره اصالحات، ها برنتيجه اوليه آرامش بخشيدن بر کنترل. شده است

تجديد حيات مراکز شهري سنتي مانند شانگهاي شد، بلكه رشد اقتصادي سريعي در نواحي اطراف 

همزمان، مرزهاي اداري ساختگي بين شهر و حومه با هدف ايجاد طور به وجود آورد.شهرهاي موجود به

سرعت به مهار و رسمي کردن ن رفت. دولت مرکزي بهشهري جديد از بيفضا براي ظهور مناطق نيمه

ريزي نشده، از اين نظم جديد شهري پرداخت و در تالش براي بازيابي کنترل بر رشد شهري برنامه

 هابندي مجدد شهرستان، به اعطاي استقالل بيشتر به شهرهاي بزرگ، دسته1980اواسط دهه 

ها اي که شهرگونهها پرداخت، بهاي موجود و شهرستانو طراحي مجدد مرزهاي شهره شهرهاعنوان به

محل مورد عالقه دولت عنوان به بيشتر با مناطق اقتصادي سازگار شوند. در نتيجه، موقعيت شهر

عنوان به گيري يكپارچه اقتصادي، سياسي و اجتماعي ارتقا داده شد و به شهرهامرکزي براي تصميم

اي اقتدار را به يندهآفزطور به هابيشتري اعطا شده است. امروزه، استانمقرهاي کليدي اقتدار، قدرت 

بلكه در تأثير بالقوه آن  ،در مقياستنها نه هاي اخيراند. قدرت گرفتن شهرها در دههشهر واگذار کرده

 .ه استسابقه بودبي قلمروبر دامنه اقتدار و اختيارات شهرستان و استان و شايد بر يكپارچگي سيستم 

                                                 
1. Urban Districts 

 ، شهر گوانگژو1921است که در سال شايان ذکر  در مورد چگونگی به وجود آمدن شهرهای تحت نظارت مستقیم دولت مرکزی، .2

عنوان یک واحد اداری تحت صالحیت عنوان یک شهر خاص خودمختار معرفی شد. بعد از چهار سال، دولت ملی دوباره این شهر را بهبه
ز دیگر شهرها بسط داده شد، که ، سبک گوانگژو به تعدادی ا1928تا  1926استانی معرفی کرد. با گسترش ارضی اقتدار ملی از 

بندی که شهرها را تحت ، سیستم شهر خاص با یک سیستم طبقه1930شوند. در آغاز دهه یده میحال حاضر شهرهای ویژه نامدر
عنوان دهنده به مرکز بودند، بهداد، جایگزین شد. یک خوشه از شهرها که پاسخحوزه صالحیت دولت استانی یا مرکزی قرار می

مراتب اداری ملی در کنار استان قرار گرفتند. ا، در سلسلهشهرهای تحت صالحیت مستقیم دولت مرکزی نامیده شدند. این شهره
عنوان شهرهای سطح شهرستان نامیده شدند و به بودند، شهرهای تحت صالحیت استانیهای استانی آنهایی که پاسخگو به دولت

یت استانی وجود بندی شدند. در زمان بروز جنگ با ژاپن، شش شهر تحت صالحیت مستقیم و شانزده شهر تحت صالحدسته
های اولیه حکومت حزب داشت. بعد از جنگ تعداد شهرهای تحت صالحیت مستقیم به دوازده عدد افزایش یافت. در طول سال

کاهش یافت )پکن،  شهر این تعداد به سه 1954کمونیست کمتر از چهارده شهر تحت صالحیت مستقیم وجود داشت. از سال 
، به دو شهر. چون تیانجین تحت حوزه صالحیت استان هبی قرار گرفت. امروزه 1967و  1958ای هشانگهای و تیانجین( و بین سال

  (Fitzgerald, 2002:25-27) .چهار شهر تحت صالحیت مستقیم وجود دارد
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 قلمروييمراتب دهنده رشد شهرها درون سلسلهي اخير، نشانهادههآمار منتشر شده از شهرنشيني در 

اين تعداد به بيش از چهار برابر  1995شهر سطح شهرستان وجود داشت. تا سال  93، 1977است. در سال 

رسيد. افزايش  200بيش از  به 97از  رسيد. تعداد شهرهاي سطح پريفكچر در همين دوره دو برابر شد و

عنوان به 1977شهري که در سال  90بندي بسياري از تعداد شهرهاي سطح پريفكچر از طريق دسته

بندي شهرهاي سطح پريفكچر اتفاق افتاد. رشد دستهعنوان به بندي شدند،شهرهاي سطح شهرستان رده

شهر است. عنوان به شهرک سابق 400دد بندي مجدليل دستهشهر سطح شهرستان طي بيش از دو دهه به

 1995در سال  12000به حدود  1977در سال  2850ها از در طي يک دوره مشابه، تعداد رسمي شهرک

رشد شهري به ضرر استان بوده است. در سطح استاني، فرآيند  از لحاظ حوزه صالحيت اداري، اين. رسيد

هاي ي از شهرستانتوجه قابلاست )که بر تعداد روند به سمت افزايش تعداد شهرهاي سطح استاني 

جاي واحدهاي تابعه دولت نظارت دارند(. در سطح زير استاني، شهرهاي سطح پريفكچر، به 1روستايي

هاي اخير، واحدهاي شهري در و زير سطح استاني اقتدارشان استاني، مقرهاي دولت محلي هستند. در سال

ديگر تحت فرمان استان نيستند. حتي در سطح شهرستان، تبديل سريع  اند کهرا بر نواحي گسترش داده

شهرهاي »هاي روستايي تبديل به ، شهرستانترمهمطور به ها به شهرها وجود داشته است.شهرستان

ناپذيري قدرت و اقتدار يكنواخت و اجتنابطور به هااند. در هر مورد، استانشده «هاکننده شهرستانهدايت

 .اندود بر نواحي بزرگي را به شهرها واگذار کردهخ

 جايي پريفكچرها با شهرهاي پريفكچري جديد، يابود. جابه 2اولين قرباني اين تحوالت، پريفكچر

کننده شهرستان، نشان از انتقال قدرت به شهرهاي سطح شهرستان و شهرهاي هدايتوسيله به

حت تأثير قرار گرفت، شهرستان بود. با به وجود آمدن هاي شهري محلي دارد. طرف دوم که تدولت

ها تحت حوزه صالحيت يک قطب شهري جديد قرار کننده شهرستان، شهرستانهاي هدايتشهر

ها حق درخواست . شهرستانبين رفتاز  که قبالً تحت نظر دولت استاني داشتند را گرفتند و استقاللي

تحت اقتصاد متمرکز، هر دولت . اندران خسارت را از دست دادهها براي کمک يا جبمستقيم از استان

شدت به هايي کهبا حداقل يک شهر سطح پريفكچري يا در مورد استان استاني، مجبور به رقابت

حتي دو شهر سطح پريفكچري است. شايد بزرگترين قرباني اين رشد يافته،  شهرنشيني در آنها رواج

ها براي حفظ تناسب چين بوده است. بيشتر به اين دليل که تالش يقلمروشهري، عملكرد سيستم 

اي از هاي محلي، منجر به نقطهدولت قلمرويبين فضاي اقتصادي و فضاي سياسي در مديريت 

 (Ibid: 25-29) .سردرگمي در مورد تمايز بين عقالنيت اقتصادي و اداري شده است

از تأسيس جمهوري خلق چين، طي سه دهه از  است که بعدشايان ذکر  در مورد سطح استاني،

                                                 
1. Rural Counties 

2. Prefectural District 
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تجربه  1987اصالحات، سطح استاني تقسيمات کشوري چين نسبتاً باثبات بوده و فقط چهار تغيير را از سال 

يک تغيير  1978و اصالحات متعاقب سال  1976مرگ مائو در سال  .(Chung, 2010: 4-5)کرده است 

ها تدريج اندکي به تعداد استانکمک به اين اصالحات، دولت مرکزي بهها ايجاد کرد. براي مهم در نقش استان

نخست، ايجاد  :از عبارتنداين چهار تغيير  .عدد رسيد 30به  1987اضافه کرد. تعداد واحدهاي استاني تا سال 

، از طريق جدا کردن يک جزيره بزرگ از استان گوانگدونگ. دوم، ايجاد 1988استان هاينان در سال 

جدا کردن يک ناحيه وسيله به مستقيم تحت نظارت حكومت،طور به چهارمين شهرداريعنوان به کينگچانگ

، 1997. سوم، در جوالي 1997هاي روستايي اطراف در مارس و تعدادي از شهرستان بزرگ شامل شهر

 کنگهنگو به به حاکميت چين بازگشت و به يک منطقه اداري ويژه تبديل شد. متعاقباً، ماکائ کنگهنگ

 :Donaldson, 2010)دومين منطقه اداري ويژه چين تعيين شد عنوان به 1999پيوست و در دسامبر 

وجه در . با توجه به جمعيت زياد و وسعت قلمرو کشور چين، تعداد کل واحدهاي سطح استاني، به هيچ(27

 ( زياد نيست. 89روسيه )( و 47(، ژاپن )50) كايمرآ متحده االتيامقايسه با کشورهايي مانند 

نكته بسيار مهم در مورد تقسيمات کشوري در چين، ثبات در سطح باالي تقسيمات و تغييرات 

مواردي از لغو  .هاي گريز از مرکز استکم سطح استاني است. يک دليل اين امر، نگراني درباره گرايش

براي تثبيت استان  1954و يک تالش ناموفق در سال  1954تا  1953هاي ده استان طي سال

 آنهامستقيم طور به دهنده تمايل پكن براي تنظيم واحدهاي سطح استاني است که خودسانكشيا نشان

ويژه و به هاي گريز از مرکزکند. اين امر از نزديک مرتبط با نگراني سنتي در مورد گرايشرا اداره مي

ي است. کل پنج منطقه خودمختار سطح استاني هاي قومتثبيت نواحي اداري طراحي شده براي اقليت

شهرستان  117پريفكچر خودمختار،  30، 2005عالوه در سال تثبيت شدند. به 1953در سال 

قصبه  1500و بيش از  1بخش شهري اقليت قومي پنجخودمختار، سه شهرستان مغولي خودمختار، 

درصد کل  75د کل قلمرو چين و درص 65مشترک طور به اقليت قومي وجود داشته است. اين نواحي

در مقايسه با واحدهاي سطح استاني، که باالترين  .گيرندهاي قومي چين را دربرميجمعيت اقليت

تري را اند، واحدهاي مختلف زير سطح استان، تغييرات نسبتاً گستردهسطح ثبات نهادي را نشان داده

ه رهبران چيني تمايلي به افزايش تعداد واحدهاي اند. اگرچدر دوران اصالحات پسامائو تجربه کرده

هاي محلي، براي پرداختن به نيازهاي نقش و اختيارات دولتاين  وجود بااند، سطح استاني نداشته

 (Chung, 2010: 4-6) .استيافته  اي گسترشيندهآفزطور به نوظهور به وجود آمده از اصالحات،

 ريزائو از نظر ساختار کليدي تنظيمات ايجاد شده براي سطوح آنچه گفته شد، در چين پسام بنابر

 ملي، پنج تغيير اصلي ايجاد شده است: سطح

شدت به تعداد پريفكچرهايافته،  شتابتوجهي قابل  طوربه که سرعت شهرنشيني طورهمان اول،

                                                 
1. Five Urban Ethnic Minority Districts 
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پريفكچر  استان در درون حوزه قضايي و اداري خود 15 تعداد ،2006است. در سال يافته  کاهش

دارند، از عهده به را شهرستان ، که مسئوليت هدايتاند. در عوض، تعداد شهرهاي سطح پريفكچرنداشته

رسيد. ظهور شهرهاي  2007عدد در سال  283به  ،1985در سال  عدد 162و  1987در سال عدد  90

يک اليه اضافي و يک سطح عنوان به هاي استاني، بلكهعنوان تشكيالت دولتبهسطح پريفكچر، نه 

در تاريخ لغو سطح پريفكچر،  تغيير مهمي بوده است. دليل 1،دولت محلي در زير سطح استاني

و  – نظارت دارندها مستقيم بر شهرستانطور به ،هاقرار دارد. در قانون اساسي چين، استان پريفكچرها

و نه  ذکر شده در قانون اساسي تند( نههس خودمختارکه  يياستثناي آنهاها )بهپريفكچرسطوح اداري 

شبه  تنظيم شدن بودند، آنها يک سطحدرحال  هاپريفكچرکه زماني بنابراين، در اصل .اندتأييد شده

ها پريفكچر. در نتيجه، بودند هااداره تعداد زيادي از شهرستان درها غيررسمي براي کمک به استان

 حال نيا با. شونديديده م کينهادهاي بوروکراتعنوان به صرفاً بها( اغلها يا شهرستان)برخالف استان

توانند باشند )به اين معنا که آنها ميپريفكچر که برخي شهرها، يک سطح  دهديقانون اجازه م

قصد اصلي اين بوده که چند شهر بسيار  ،(. احتماالًتحت نظارت داشته باشند هاي اطراف راشهرستان

هاي بسيار نزديک خود که تنها شهرستان پريفكچر شوندشهرهاي سطح تبديل به ، بزرگ در هر استان

هاي نظارت پريفكچرتحت  يهاهنوز هم از شهرستان هارا تحت کنترل و اداره داشته باشند. بقيه استان

با هاي عمده پريفكچراخير، تمايلي براي جايگزيني  يها، در سالحال نيا بااند. غيررسمي تشكيل شده

 گيردبهره مي بندي مبهم قانون اساسياز جمله امر اينبه وجود آمده است.  هاپريفكچرشهرهاي سطح 

تبديل هاي غيررسمي را يک شبه به سطوح رسمي مورد تأييد در قانون اساسي پريفكچرو اساساً 

هاي رستانها اکنون، همه يا بيشتر شهر استانتبيش -خيلي سريع صورت گرفتفرآيند  . اينکنديم

در دوسوم از  اين اصالحات 2007تا سال . کننداداره ميپريفكچر از طريق شهرهاي سطوح  را خود

بر عالوه کينگ، که در باال ذکر شدنگاچ شهرداري هاينان وايجاد استان  انجام شد. قلمرو چين

ديده نيز ها پريفكچرو آزمايش لغعنوان به تواندها، همچنين ميآزمايش آشكار منقبض کردن استان

پريفكچري در هيچ سطح واسطه و  استان هستند نظارت خود هاي هاينان تحتشود. همه شهرستان

ندارد.  را از هيچ نوعيتقسيمات فرعي زير سطح استاني،  از کدامچيکينگ، هنگاچ آنها وجود ندارد.

ادي از اصالحات را، با دادن طيف فوجيان، هوبي و هنان تعدآنهويي، هاي ژجيانگ، عالوه، استانبه

ها توسط پريفكچر در ديگر استانحاضر  درحال اند کهها آغاز کردهاي از حقوق به شهرستانگسترده

با قانون استقالل تضاد هاي خودمختار، اين نوع از اقدامات در نشهرستادر ، حال نيا باشود. انجام مي

همچنين بايد  .پريفكچرها را حذف کنند تواننديها نماستانو  ستهاي قومي ااقليت تيمناطق پرجمع

در اين زمينه صورت يكنواخت اعمال نشده است. اصالحات در سراسر کشور بهتوجه داشت، که اين 
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ويژه در به ،، اصالحاتها نيزبرخي استان در .است انجام اصالحات بوده عادت بوروکراتيک مانع اصلي

 . دنتنها بر روي کاغذ وجود دار ،ها و نقل و انتقاالتمورد امور پرداخت

تعداد واحدهاي سطح شهرستان در تاريخ چين در نوسان بوده است. تعداد واحدهايي که  دوم،

تحت  تغيير کرده است. 508و باالترين ميزان يعني  103شوند نيز بين توسط شهرستان مديريت مي

در سال  2248از توجهي قابل  طوربه سطح شهرستان حاکميت جمهوري خلق چين، تعداد واحدهاي

در مقايسه با چين سنتي،  که رسيد 2007در سال  2859، به 1991در سال  2798و  1949

است. يكي از داليل مهم براي اين افزايش اين است که انواع يافته  چشمگيري افزايشطور به تعدادشان

هاي خودمختار اقليت قومي، مانند شهرستانمختلفي از واحدهاي سطح شهرستان ايجاد شد، 

شهرهاي سطح شهرستان. با مهمتر،  هاي شهري سطح شهرستان و از همههاي مغولي، بخششهرستان

ها به کاهش حال تعداد کل شهرستان اين تعداد واحدهاي سطح شهرستان، باتوجه قابل  وجود افزايش

سازماندهي  رسيد؛ که دليل اصلي آن، 2005در سال  1636به  1949در سال  2180ادامه داد و از 

هاي شهري سطح شهرستان، يا حتي شهرهاي سطح شهرستان، بخشعنوان به هامجدد شهرستان

نتيجه، تعداد عنوان به اي است.هاي توسعهدليل مالحظات بودجه و انگيزهشهرهاي سطح پريفكچر، به

رسيد. تعداد  2007در سال  368سرعت به به 1949ل عدد در سا 66شهرهاي سطح شهرستان، از 

 .    رسيد 2007در سال  856به  1991در سال  615هاي شهري سطح شهرستان نيز از بخش

ها و ترين سطح سيستم اداري محلي چين، يعني قصبههمچنين تغييرات حياتي در پايين سوم،

کشاورزي  1سازيدر اين سطح، طي جنبش تعاونيترين تغييرات ها اتفاق افتاده است. انقالبيشهرک

طي  2و نيز از بين بردن سيستم اشتراکي (1958-1959جهش بزرگ رو به جلو ) ( و6195-3195)

ها از شهرنشيني، تعداد قصبهيافته  افزايششدت به . با سطحافتاد( اتفاق 1984-1979دوره پسامائو )

در  7750ها از رسيد. ازسوي ديگر، تعداد شهرک 2006در سال  34658به  1984در سال  92476

شهرک به  141در ژجيانگ  2007افزايش يافت. در سال  2007در سال  19249به  1986سال 

يكي ديگر از اصالحات انجام شده براي  3هالغو ادارات عمومي بخش وضعيت شهرستان ارتقا يافتند.

 .  به استحذف يک سطح اضافي از دولت، بين سطح شهرستان و قص

شده است. شهرهاي  4استاني نايبضرورت اصالحات، همچنين منجر به ايجاد شهرهاي  چهارم،

هنوز هم از نظر اداري متعلق به استان  آنهاهاي مختلف متمايز هستند و گرچه استاني، در شيوه نايب

اند، در آن قرار گرفته هايي که از نظر جغرافيايياقتصادي از استانلحاظ به اما ،خود هستند نظر مورد

                                                 
1. Cooperativization   

2. Decollectivization 

3. District Public Offices 

4. Deputy-provincial Cities 
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 پايتخت استاني و پنج شهر 10شامل  ،عدد از اين شهرها وجود داشته است 15 ،2010متمايزند. تا سال 

نامي از اين شهرها در  1.يعني داليان، چينگدائو، نينگبو، زيامن و شنژن ،شده يزيربرنامهجداگانه طور به

اين، برخي بر عالوه اند.و مقررات دولت مرکزي ايجاد شدهقانون اساسي برده نشده، بلكه توسط تصميمات 

مستقيم توسط مقامات طور به سادگي بر اين اساس که آنهااز شهرهاي سابقاً در سطح شهرستان، اغلب به

 .شوندپنداشته مي 2شوند، داراي رتبه اداري جانشين پريفكچراستاني اداره مي

ي است که به وجود آمده است. ادارات از اصالحات خشيب 3،هابخش عموميلغو ادارات  پنجم،

 پرداختن به جهت هابراي کمک به شهرستان واسطهيک سطح عنوان به در اصل هاعمومي بخش

هاي کشور اکنون در بسياري از بخشآنها  .ها هستندها و قصبهزيادي از شهرکتعداد بسيار  نظارت بر

بزرگ  ،تا حدي جاي خالي آنها را پر کننداينكه  براي هاو قصبه هااند و شهرکچين از بين رفته

 ييهاعالوه، طرحهاي کشور انجام شده است. بهاز بخش يحاضر در بسياردرحال  اند. اين اصالحاتشده

 هاي کوچک با هم نيز وجود دارد.براي ادغام شهرستان

هاي ويژه مختلف بوده است. وزهدوران اصالحات همچنين شاهد ظهور مناطق اداري و ح ششم،

هاي هاي معدني، حوزههاي صنعتي طراحي شده خاص مانند حوزهطي دوره مائو، گسترش سريع حوزه

ها با هدف هاي کوهستاني وجود داشت که عمدتاً اين حوزهساخت نمک، کمربندهاي جنگلي و حوزه

توجه قابل  اين گسترش 1990ويژه طي دهه به محور بودند.بوده و توسعهو...  گذاري، توريسمسرمايه

ي جديدي کالنشهرهااست. يكي مرتبط با پديد آمدن توجه قابل  خصوصبود. دو نتيجه از اين تمايل به

استاني است.  اقتصادي کوچک به يک شهر نايب است که يک گذار موفق از يک حوزه 4نژمانند شن

 هاي توسعه سطح شهرستان دارد. با توجه بهشهرها و حوزهديگري اشاره به ارتقاي اداري بسياري از 

درحال  خارجي، گذارانهيسرما در برابرتر شدن براي جذاب هر واحد محلي در چين در تالشاينكه 

، بازگشت ژهيوبه .هاي خاص اهميت داشتحوزهعنوان به رقابت براي ارتقاي اداري بود، تعيين شدن

منجر به ايجاد واحدهاي اداري  ،، به حاکميت چين1999و  1997 هايلکنگ و ماکائو در ساهنگ

 (Ibid: 6-9) .مناطق اداري ويژه شد ژهيوبهجديد، 

آيد، مهمترين نقصي که برخي کارشناسان نيز بر آن اذعان که از مطالب بيان شده برمي طورهمان

ي از مشكالت موجود در نامگذاري تقسيمات کشوري کنوني در چين است. برخ دارند، سيستم

ومرج هرج 5،از: ابهام و تغيير معناي شهر، ابهام در مفهوم بخش ندعبارتنامگذاري تقسيمات کشوري 

هاي تقسيمات کشوري در سطح شهرستان، تعداد واحدهاي تقسيمات کشوري در سطح استاني، نام

                                                 
1. Dalian, Qingdao, Ningbo, Xiamen and Shenzhen 

2. Deputyprefecture 

3. District Public Offices 

4. Shenzhen 
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شهرستان به شهر، يكپارچه  هاي تقسيمات کشوري بعد از ارتقايتغيير معناي شهرک، همپوشاني نام

. اين مسئله منجر به (Niu, 2015:135)و...  هاتياقلنبودن نام تقسيمات کشوري مكان اقامت 

ها از چگونگي اي که يک تناقض فاحش در درک و برداشتگونهسردرگمي تحليلگران خارجي شده، به

 کند.با مشكالتي مواجه مي تقسيمات کشوري در چين وجود دارد که استفاده از منابع موجود را

هاي بعد از تأسيس جمهوري خلق چين، نتيجه نهايي اما آنچه مشخص است اينكه طي سال

اصالحات به وجود آمده در تقسيمات کشوري، کاهش سطوح تقسيماتي به سه سطح )استان، 

است. هدف  قصبه( و تبديل ساختار بلند تقسيمات کشوري به ساختار کوتاه و تخت بوده و شهرستان

 باال رفتنچين از اين اصالحات، مواردي مانند کاهش ميزان فساد، کاهش تعداد کارکنان دولت و 

 اقتصاد بازار سوسياليستي بوده است.وري اداري و نيز فضاسازي مناسب براي بهره

 

 های موافقان و مخالفان اصالح تقسیمات کشوری کنونی. استدالل5

داغ در  يموضوعهمچنان  کنوني چين تقسيمات کشوريات اعمال شده، با وجود تغييرات و اصالح

چين است. مهمترين مواردي که بر سر آن  اجرايي دولتمديريت قلمرويي و بحث اصالحات سيستم 

 شرح زير است:به اختالف وجود دارد،

 

  مرزهای استانیمجدد  میترس .1-5

است و  طح واحدهاي اداري محلي، از زمان آغاز سلسله يوانباالترين سعنوان به استانگونه که بيان شد، همان

 تبديل چينبندي اداري استراتژي منطقهنيز و  عياجتما و يک بخش مهم از سيستم اقتصادي، سياسيبه 

موجود غيرمعقول هاي کنوني محدودهها بر اين باورند که . طرفداران ترسيم مجدد مرزهاي استانشده است

نوبه خود به مجدداً ترسيم شوند که بهو...  جغرافيايي ،براي انعكاس بهتر تقسيمات فرهنگيمرزها بايد و  است

اداري کمک اقتصادي و وري اي و افزايش بهرهمنطقه يهايها، ترويج همكارکاهش مناقشات درون استان

ادي عمدتاً به تقسيمات وضعيت اقتص ،با توسعه جامعه مدرن و توسعه اقتصاد بازار چينمعتقدند آنها  .کنديم

در مقابل،  .اقتصادي مناسب نيست يک اساسکننده لزوماً منعكسو وضعيت کنوني است  متكي کشوري

الفات درون توجود اخ رغمي، به اين واقعيت اشاره دارند که علهاترسيم مجدد مرزهاي استانمخالفان 

. مخالفان هستند هاينيند و بخش مهمي از هويت چاپايدار مانده شيوبها کمها، اين مرزها طي قرناستان

واقعاً به ارتقاي بتواند  مرزهاي فرهنگي،براساس ها مرزهاي استانترسيم مجدد  همچنين ترديد دارند که

ي هاشيگراو  گراييافزايش منطقهسادگي به تواند بهو معتقدند اين امر ميکند  کمک يامنطقه يهايهمكار

  (XiaoMei, 2007) .ر شودواگرايانه منج
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 هاکردن اندازه استان منقبض .2-5

و اين مسئله ها خيلي بزرگ است استان همحدود معتقدندها طرفداران کوچک کردن اندازه استان

، تضعيف يكپارچگي مناطق اداري ومرجسطوح مختلف مديريت و هرج ، ايجادکارآمدموجب مديريت نا

متناوب بر دوش  بار کي هابزرگ استان اندازهکنند استدالل مي آنها .شودميو...  اقتصادي طبيعي

هاي مردمي که نتيجه آن ناکارآمدي و پاسخ ضعيف به نيازها و خواسته دهديهاي استاني قرار مدولت

ي خاصي از توسعه است. برخي از طرفداران حاست و همچنين منجر به ناتواني براي تمرکز بر نوا

هاي چين از نظر مساحت و جمعيت برابر اکثر استان د، کهها، اعتقاد دارنک کردن استانمنقبض و کوچ

ضرر به اين امر اقتصادي خودبسنده شوند، که لحاظ به تمايل دارند هااين استانبا يک کشور هستند. 

با دولت  حد از شيزني بقدرت چانهآنها  هاي بزرگتر بهاندازه کنوني استان. است يک بازار ملي واحد

برخي . گذاردمي تأثير منفي و اعمال قدرت دولت مرکزيمرکزي را داده و اين بر تماميت ارضي چين 

در اند. واحد ارائه کرده 50به  34 ي ازاستانواحدهاي سطح افزايش تعداد يي براي هاشنهاديپ محققان

بريدن و جدا کردن شهرهاي وسيله به ي خاص،هابراي افزايش تعداد شهرداريي اين مورد، فراخوان

که اساساً تأثير يكساني خواهد داشت. تأسيس استان هاينان  ،است به وجود آمده هاعمده از استان

 تواندسيچوان( مياستان کينگ )مشتق از نگادونگ( و شهرداري چگ)مشتق شده از استان گوان

 شانزده شهر اصلي ديگربر تبديل ي مبنيياهشنهاديپتمايل ديده شود.  براي اينآزمايشي عنوان به

، ارائه شده است. طرفداران ايجاد مستقيم تحت نظارت حكومتطور به هايشهرداري به چين،

قدرت هماهنگي  يمرکزدولت دولت سطح استاني به  50 واحدهاي استاني بيشتر، معتقدند که وجود

 اند.به شهرهاي سطح پريفكچر وابسته ،هاها براي اداره شهرستاناستانبرخي از دهد. بيشتري مي

قادر  ها، استانهاي کوچكتراستان با به وجود آمدن شهرستان دارد. 100 ،متوسط يک استانطور به

اندازه فعلي  سازيمخالفان منقبض برعكس،. ها را اداره کنندمستقيم شهرستانطور به خواهند بود که

کنند: هاي جديد بيان ميها و ايجاد استانلفت با کوچک کردن استانچهار دليل را براي مخا ها،استان

مانند براي يک استان مناسب است ) ميليون نفر 100به جمعيت نزديک معتقدند، آنها  اول اينكه،

سادگي ناکارآمدي تواند بهها ميافزايش تعداد استان ،(؛ دوم اينكههنان، شاندونگ و سيچوان

منفي  بر توسعه اقتصادي تأثير کوچكترهاي استان ؛ سوم اينكه، ايجادهددا افزايش بوروکراسي دولتي ر

ها هستند و نبايد مهمي از هويت چيني خشکنوني ب يهااستانگذارد و در نهايت معتقدند مي

 (;Lisheng, 2007:13-17 XiaoMei, 2007) .شوند يدستكار

 

 پریفكچرلغو سطح . 3-5

 اجرايي يي وقلمرو به تثبيت يک رده زائد منجر معتقدند که وجود پريفكچرهالغو پريفكچرها  حاميان
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کل ساختار اداري را تضعيف  و تر استسطوح تقسيماتي پايين براي يکه داراي عواقب مضر شودمي

هاي دولتي بيشتر، هزينهاختالس و کنند که سطوح بيشتر منجر به فساد استدالل ميآنها  .کندمي

ادعا آنها  عالوه،فاصله بيشتر بين توده مردم و دولت است. بهو ايجاد  و بطالت ياکارآمدبيشتر، ن

را جذب منابعي پريفكچرها  مرکزاينكه  دليلشود؛ بهميمنجر به نابرابري کنند که اين ترتيبات مي

نوبه خود رود. اين به ها ميبه شهرستان ماًيمستقصورت وجود نداشتن پريفكچر  که درکنند مي

مسئله پريفكچر و پيچيدگي زائد اداري کند. مي تشديداي و شكاف غني و ضعيف را مناقشات منطقه

ها براي شهرستان« مشكل داشتن دو مادرشوهر»که ايجاد کرده، موجب شده که برخي کارشناسان از 

شوند ها منقبض استان اگر کنند که. مخالفان وجود پريفكچر، بيان مي)استان و پريفكچر(نام ببرند 

لغو مخالفان استثناي پريفكچرهاي خودمختار(. اما در مقابل، به)ي به وجود پريفكچر نيست نياز

 .گرايانه استغيرواقع کندتغيير مي هااستان مرزهاي کنونيکه بر اين باورند که اين انتظار  پريفكچر

 وسعت قلمروکنند که . آنها ادعا مياست ضروري مدتحداقل در کوتاه، هاوجود پريفكچر رونيازا

يک عنوان به هاپريفكچرها )که از نظر آنها نيازي به منقبض شدن ندارد(، به اين معناست که استان

هميشه هم  ياستان هايدولتوظايف کنند، همچنين استدالل مي .هستند ازين سطح واسطه مورد

 هاي سطح استانيبار جديدي براي دولتتوليد  موجبد توانمي و از بين رفتن پريفكچر، روشن نيست

پريفكچر، با افزايش نابرابري  سطحريسک ديگر اين است که از بين بردن . شود در اداره کل استان

در نهايت معتقدند . استمناطق دورافتاده دشوار  در شتاب دادن به اين اصالحاتو  همراه خواهد بود

با اين پريفكچر آنها از استقرار شهرهاي سطح اندازد، اما را به خطر مياين اصالحات کل سيستم اداري 

 .کنند، دفاع ميکندهاي کل مناطق کمک مياستدالل که به تشويق شهرنشيني و توسعه همكاري

(Voïta, 2007: 140-141) 

 

 هاقصبهها و شهرستان کاهش تعداد .4-5

بوروکراسي چيني )و ميزان مطلق منابعي که مصرف  سترده بودنيكي از داليل گطرفداران اعتقاد دارند که 

)از تواند معتقدند که اين تعداد ميآنها  .است هاقصبهها و العاده زياد شهرستانتعداد فوق دليلبهکند( مي

ه اين کاهش يابد. مخالفان بر اين باورند که تراکم جمعيت چين بها( هايي مانند ادغام شهرستانطريق روش

هرگونه  هستند ومورد نياز دولت ها براي حكمراني مؤثر قصبههاي کوچک و شهرستانوجود معناست که 

 د. تأثيرات مخربي بر ثبات اجتماعي داشته باش تواندياجتماع محلي م درتغيير شديد 

 

 مراتب استانیکنار گذاشتن سلسله. 5-5

 براي ايندر چين وجود دارد. يک پيشنهاد  تب استانيمراکنار گذاشتن سلسلههايي نيز در مورد بحث

. طرفداران اين مدل معتقدند، با است كايمرآ متحده االتيمدل نهادهاي فدرال اتغيير، استفاده از 
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 چين مرکزي محلي و استاني در برخي از عملكردهاي دولت هاياز دخالت کارگيري اين سبکبه

جلوگيري از کنترل و اقداماتي براي زماني خيلي پيشتر مدت از ذکر است،  شايان .شودميجلوگيري 

اصالحات مشابهي براي سيستم قضايي، کاهش همچنين،  .انجام شده است نفوذ مقامات محلي بر ارتش

 .است ههاي دولتي پيشنهاد شدفساد و حقوق

قتصادي، اداري اصالحات تقسيمات کشوري و نيز اصالحات امور ا چيندر اينكه حائز اهميت  نكته

آزمايشات محلي است؛ به اين معنا که يک سياست خاص براي تغيير ابتدا در بر مبتنيو...  و اجرايي

کار به شود و در صورت اطمينان از نتيجه مثبت، سپس در ديگر مناطقيک محل خاص اعمال مي

اسي و مقاومت در هاي سيچالشها و در يک مكان خاص، ريسکاصالحات شود. آزمايش گرفته مي

 ،1990و اواخر دهه  1980دهه  کند. اصالحاتميضعيف در ديگر مناطق ترا برابر اصالحات 

آنهايي که پيشگام اصالحات  ورهبران حزب کمونيست چين . دهنده مزيت آزمايشات محلي استنشان

اصالحات . شتنددا يمخيلي کآگاهي بازار در چين بودند، در مورد تبديل اقتصاد چين به اقتصاد بازار 

 مرکزي يريگمييندهاي تصمآفرتر کرد. همچنين آزمايشي، انجام اصالحات در کل کشور را بسيار امن

هاي منافع گروهسازد؛ به اين دليل که ميتر پيشرفت اصالحات را باثبات ،آزمايشات محليبر مبتني

 يهااستيکننده مهم براي ستثبيت املع يک ،مليسطح مقامات زير بين ذينفع طرفدار اصالحات در 

 ,Xu) شودشود؛ چون موفقيت در انجام اصالحات آزمايشي موجب ارتقاي مقامات ميمياصالحات 

پايه تجربي براي عنوان به توانديکه قوانين محلي در چين م دهديشواهد نشان م (.2011:1092

 (Ibid:1130) .باشد اين کشور نيزقوانين ملي جديد 

سطح ملي و روابط دولت  به وظايف و سطح اختيارات واحدهاي تقسيماتي زيراينكه  از قبل

که طي چند دهه  را مورد توجه قرار داردي محلي بپردازيم، ابتدا بايد اصالحاتي هادولتمرکزي با 

 تمرکز و کوچک شدن دولت در چين شده است. منجر به عدم

 
 

 . اصالحات و تمرکززدایی در چین6

ديگر کشورها  باکمتر  هاي آنو تجربه استيافته تكامل اين کشورفرد منحصر به ه رژيم چين طي تاريخاگرچ

 .مهمي براي بحث تمرکززدايي دارد يهادرساما اصالحات متوالي در چند دهه،  (Ibid: 1098)تطابق دارد 

گيري، شامل ساختار ميمبراي نهادهاي تص اراديشده و  يندي از تغييرات حسابآفر 1اصالحات اداري

 ،اساساين . بر استيي سازماني آهدف بهبود کارا ، بآنها گيرندگان و رفتارنگرش تصميمو نيز آنها فرآيند  و

شود ميسته اساسي مديريت ه تغيير موجب ويندي آفرو  است و نه تصادفي ارادياصالحات اداري هميشه 
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يک حكومت به داليل  (Burns, 2007: 1346) .دکنميايجاد را  نگرشي و رفتاري، غييرات نهاديو ت

هاي خود را در دوره محلي اجرايي -مديريتي و اداريها و ساختارهاي سيستمگوناگون ممكن است 

مشترک مقياس و طور به هاي اقتصادي و سياسيواقعيت (Chung, 2010: 2) .مختلف تغيير دهد

 (Wang, 2010: 100-101) .دنکنميزان اصالحات اداري را مشخص مي

قابل  يک تمرکزگرايي سياسي رسيد، قدرت به 1949حزب کمونيست چين در سال اينكه  از پس

. اين دشوروي جدا ش به سبک ريزي مرکزياز رژيم برنامهچين همزمان، طور به اتفاق افتاد.توجه 

 ب کمونيست چين بودمتمرکز خدمت کرد که خوشايند نخبگان حز يتمرکزگرايي به تثبيت اقتصاد

(Xu, 2011: 1089.) تقويت  1950اقدامات مالي يكپارچه در مارس وسيله به ،تمرکزگرايي سياسي

ها به دولت مرکزي منتقل مالياتدرآمدها و محلي، تمام انواع  هايبجز برخي از مالياتبراي مثال، شد. 

 اتر، دستمزدها و حقوق استانداردماليات، تثبيت دففردي بر کنترل منحصر بهشدند. دولت مرکزي 

هاي محلي با حداقل منابع مالي براي نيازهاي کشاورزي، فرهنگ، آموزش، دولت آورد ودست به

ها و تقاضاهايي ، واکنشتمرکزگرايياين  (Lisheng, 2007: 7) .رها شدندو...  وساز شهريساخت

به مهم  جنبش، دو 1950در اوايل دهه به وجود آورد. واگذاري قدرت بيشتر به مقامات محلي براي 

، البته ميالدي 1960و اواخر دهه  1950مهم تمرکززدايي در اواخر دهه  دو موجمنجر به وجود آمد که 

 (Xu, 2006: 7) .باال شدبسيار  هايبا هزينه

دولتي، از  تشكيالت اقتصادياکثر  بر بوروکراسي دولت مرکزي کمرنگ شد؛ نظارتدر نتيجه،  

 محلي هايهاي دولتها واگذار شد و مسئوليتها و شهرها و يا حتي شهرستانبه استان هاانهوزارتخ

درآمد  که اين بود ميالدي 1950بازتاب موج اول عدم تمرکز در اواخر دهه  .اساسي افزايش يافتطور به

رسيد.  1961ل درصد در سا 76به  1958ملي در سال سطح درصد کل  20هاي محلي از مالياتي دولت

 براي گرفتن بازارها هاي محلي تشويق شدند کهدولتو  ريزي مرکزي شدبرنامه جايگزين ايرقابت منطقه

 1966، در سال چين بود «انقالب فرهنگي» زدايي که متناظر بادومين موج تمرکز .با يكديگر رقابت کنند

دولت مرکزي  يتر دستگاه حزب و بوروکراسداري، بيشآغاز شد. در اين دوره، با شعار مرگ بر سرمايه

اينكه  و در نهايت با توجه به شدند يحزبي پاکسازو  حكومتي، برچيده شد؛ بيشتر نخبگان اجتماعي

تبديل محلي به مهمترين سطوح دولت براي مديريت اقتصاد  يهادولت، ها تعطيل شدندوزارتخانه برخي

گيري و تغيير قواعد تصميم جهتعمده پس از مرگ مائو،  براي ساخت تغييراتراه را همه اينها . شدند

درصد  88به  1975، در سال محلي درآمد مالياتيدر نتيجه،  .اهداف حزب کمونيست چين هموار کرد

اي نسبتاً اقتصادهاي منطقه اين دو موج اصالحات اين بود که در چين،نتيجه کل سطح ملي رسيد. 

رسمي طور به در تضاد شديد با ديگر اقتصادهاي ،1970ر دهه تثبيت شدند. وضعيت چين د خودکفا

انقالب فرهنگي که زماني ، يعني1976در سال هاي آن است. نشانه ،تخصص و انحصار ي بود کهمتمرکز
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هاي محلي عمالً مقدار زيادي از منابع را در اختيار دولتبه پايان رسيد و سالي که مائو از دنيا رفت، 

هاي مختلف وزارتخانه، همچنان موانعي وجود داشت، حال نيا با (Xu, 2011: 1084-1090) .داشتند

رسيد. سيستم قبل از سياري از نواحي محلي در کشور ميبشان به کنترلو بخشي از دولت مرکزي بودند 

، از استقالل کامل هاي محليبود. دولت متمرکزريزي برنامه و 1يمتكي به کنترل بخش 1978سال 

 (Shen, 2008: 12) .دادندانجام ميدستورات وزرا را  برخوردار نبودند و

اصالحات چين شبيه رسد که مينظر به اصالحات پس از مائو از اهميت زيادي برخوردار است. در ابتدا

از مائو، از ، اصالحات پس اين وجود يک اصالحات اقتصادي خالص بدون يک تغيير سياسي متناظر است. با

گيري مرکزي حزب تصميمفرآيند  تغيير رهبري متمرکز و تغييرموجب آغاز شد که  ييرات سياسي عجيبتغي

 حزب کمونيست چين شروع به تغيير از يک حزب ميالدي 1979کودتاي شد. بعد از  کمونيست چين

کرد  ي جمعيگيرنهادهاي تصميمو خطوط روشن اقتدار  ، با«قوانينبر مبتني سيستم»به يک ، فردبر مبتني

(Xu, 2011: 1088)  هسته عنوان به يبا قانون اساسي، سوسياليست يک چارچوب براي يک سيستم قانونيو

بر عالوه (.Junhai, 1999: 5)توسعه داد  اصلي آن گاههيتكعنوان به خصوصي و عمومي، و قوانين اجتماعي

 رشد اقتصادي را چين از مائو، رهبرانپس واقع در .اين، توسعه اقتصادي به هدف حزب و حكومت تبديل شد

خود موجب تغييرات سياسي، ايدئولوژيكي و اين  که اندگرفته نظر رژيم درمسئله مرگ و زندگي عنوان به

، تمرکززدايي آمد ي که به وجوداصالحات، در بيترت نيا به (.Xu, 2011:1088-1091) اقتصادي شده است

 (Lisheng, 2007: 9-12) .ادي همراه شداجرايي با تمرکززدايي اقتص _ اداري

، 1998، 1993، 1988، 1982)اجرايي  -چين شش اصالحات اداري ميالدي 1980از اوايل دهه 

اجتماعي مرتبط با توسعه اقتصادي سريع آغاز ـ  منظور حل مشكالت اقتصاديرا به (،2008 و 2003

( سه 2004به اعتقاد ينگ ). متفاوت بودنداز نظر عمق، مقياس و پيچيدگي  عميقاًاصالحات  . اينکرد

؛ داخلي يهااستيتغيير شرايط اقتصادي و ساول، از:  عبارتنددر چين،  اصالحاتدليل عمده انجام 

اصالحات تحت تأثير دو  اول شش دورهاي به وجود آمده. بحران ،تغيير در رهبري سياسي و سوم ،دوم

ثبات و  عاملشدن )خارجي( بوده است. دو  هانيعامل فشارهاي سياسي و اقتصادي )داخلي( و ج

مردم چين و نيز رهبران  .استاخيرترين اصالحات اداري در چين بوده اساس براي  دو ،شدن جهاني

 بود،بنا شده  بر وفاداري که ترسند. سبک حاکم قديميبيشتر از هر چيز ديگري مي ،ثباتياز بي آن

 ،اعتماد عمومي به دولت شت. اين چالش موجب کاهشد تطابق ندااجتماعي جدي هايديگر با واقعيت

؛ بنابراين دولت شده بودپذيري وري پايين و فقدان پاسخگويي و مسئوليت، بهرهگستردهفساد  علتبه

اقتصادي جديد انجام داد و براي ارائه يک محيط باثبات  يهااستياصالحات اداري را براي اجراي س

براي جذب است که چين  گفتني شدن نيز در مورد جهانيش کرد. اقتصادي تال رشد جهت

                                                 
1. Sector Control 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _____________________________________________________  

 

 

40 

تطبيق  جهت ،گذاري خارجي درون قلمرو خود و براي ارتقاي رشد اقتصادي، از درون و بيرونسرمايه

 طور که چينهمان .جهاني تحت فشار بوده است يهاهيمطابق با روندها و رو يهاهيها و روسياست

 شد، حزب کمونيست در شدن درگير جهانيفرآيند  ر تجارت و سياست جهاني و دراي ديندهآفزطور به

 است داده انجاماصالحات اداري را  چين، هاي جديدها و مسئوليتبه چالش ييتالش براي پاسخگو

(Wang, 2010:100-103). الزامات تغييرات عنوان به اجرايي در چين، -ين اصالحات اداريبنابرا

 شدهسرعت بخشيدن به نوسازي اقتصادي و اجتماعي انجام ، با هدف الملليهاي بينبتداخلي و رقا

 شود:در ادامه به اصالحات انجام شده پرداخته مي .(Songtao, 2006: 3)است 

سيستم  ، سيستم دوسطحي جايگزينسياسيلحاظ به در اين اصالحات،: 1982اصالحات  ●

، به کميسيون خلق و کميته 1982مصوب سال  ،ي جديدشد. قانون اساس سطحيقانونگذاري يک

و  محلي در پرتو قانون اساسي ترتيبات تنظيمها براي طق خودمختار و شهرداريا، منهادائمي استان

ها در تمام خلق و دولت لساقانون عالي مج»آن، بر عالوه .دادديگر قوانين و مقررات اداري قدرت 

را اعطا  محلي مقررات تنظيمي و برخي از ديگر شهرهاي بزرگ قدرت هاي استانبه پايتخت« سطوح

براي  بندي مجدد ساختاريدور اول اصالحات عمدتاً يک پيكره (Lisheng, 2007: 9-12) .کرد

ادارات با ها و سازمانترکيب وسيله به . اين اصالحات عمدتاًبودکردن و ساده و مؤثرتر کردن  کوچک

هماهنگي و نظارت را افزايش داد. اين اصالحات  ومديريت اقتصادي را يكي کرد  هاي مشابهمسئوليت

 180به  540رهبران سطح وزارتخانه از گان مجلس و کارمندان دولت را کاهش داد. کل تعداد نمايند

مناطق اين کاهش در ؛ رسيدهزار نفر  30هزار به  51از  کاهش يافت. تعداد کارکنان شوراي دولتينفر 

ها و شهرها بيست درصد کارکنان خود را . شهرستانبود هزار نفر 120هزار نفر به  180تار از خودمخ

ثر و ناکافي بود. ساختار و سيستم اساسي حكمراني بر ؤاين اصالحات غيرم حال نيا کاهش دادند. با

دولت  .باقي ماندنخورده  به اندازه زيادي دستو  ه بودبنا شد ،شده يزيربرنامهمتمرکز طور به اقتصاد

 .هاي بعد متورم شدمقاوم باقي ماند و دوباره در سال ،نسبت به بيشتر اصالحات اساسي

هاي جدايي دولت از دستگاه از طريق ، بر تحول کارکرد دولت1988اصالحات  :1988اصالحات  ●

اصالحات،  در اين حزبي از دستگاه اجرايي و اداري متمرکز شد. يهاحكومتي و جدا کردن دستگاه

هاي تخصصي هاي اقتصادي مختلفي مانند شرکتبرخي از کارکردهاي اقتصادي دولت به سازمان

کاهش داد. تعداد کارکنان حدود  65به  72از  را ها در شوراي دولتياصالحات تعداد ارگان ،يافتانتقال 

 ط ضعف زيادي ايجاد کرد کهنقا ،کارانطلبان و محافظهنزاع بين اصالحاما  ،بيست درصد کاهش يافت

، به اين 1989من در سال آن. وضعيت آشفته بعد از حادثه ميدان تيانموجب آشفته شدن اوضاع شد

 برخي اصول اساسي آن باقي ماند. حال نيا با. اصالحات بلندپروازانه خاتمه داد
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بازار اقتصاد » سيستم رسميطور به ، حزب کمونيست1993در سال : 1993اصالحات  ●

تر کردن براي شل« سيستم اداري»همچنين اصالح . را در چين به تصويب رساند« سوسياليست

 امور طبق انديشه بازار، نظارت دولت بر جزئيات .رسيد هاي بين دولت و بخش خصوصي به تصويبگره

هاي گاناصالحات، تعداد اردنبال به شد. هاي خصوصي تقويتو مديريت مستقيم شرکت تجاري محدود

ي را درصد ستيب يکاهش، تعداد کارکنان دولت و کاهش يافت 59به  86تحت نظر شوراي دولتي از 

 ,Wang) .دولت را کوچک کرد يها تا حدشهرستانو شهرها واگذاري اختيارات به . تجربه کرد

افزايش درآمد محلي موجب معرفي مقابل کاهش مداوم درآمد مرکزي در  (104-107 :2010

ها به سه دسته ، مالياتاين سيستمبراساس شد.  1994در سال  گذاري مالياتتم به اشتراکسيس

ها مانند ماليات بر مصرف و عوارض بندي شدند. انواع اصلي مالياتمرکزي، محلي و مشترک دسته

. بود محلي تشكيالت اقتصاديبري زمين و رماليات محلي شامل کاماليات مرکزي بود.  جزءگمرکي 

 .(Lisheng, 2007: 9-12)شد را شامل ميوکار افزوده و کسبماليات ارزش ، نيزماليات مشترک

اهداف  ،حال نيا با. شدن خدمات مدني ايجاد شد اساسي به سمت افزايش تخصصي يعالوه پيشرفتبه

طور به هاي خود اصالحاتها و مهارت سياسي و نيز محدوديتدليل فقدان تالشبه 1993اصالحات 

 (Wang, 2010: 107) .دست نيامدندکامل به

، رهبران براي اولين بار تعريف مجدد نقش حكومت در 1998در اصالحات سال  :1998اصالحات  ●

نخستين تالش دولت براي اين اصالحات همچنين  (Burns, 2007: 1345) .پيشنهاد کردندرا جامعه 

تنظيم يک  توان برشمرد:مي، 1998اصالحات  رايبود. در کل سه هدف ب تعريف مجدد کارکرد خودش

گذار تدريجي به  ؛ايجاد يک گروه از مديران صالح و تخصصي ؛خوبي تنظيم شدهسيستم اجرايي کارآمد به

در جهت  (Wang, 2010: 8-9) .يک نظام اجرايي سازگار با جامعه چيني و اقتصاد بازار سوسياليستي

تعريف مجدد عملكردهاي دولت و جدا کردن دولت از اول،  :ائه شددستيابي به اين اهداف، پنج اصل ار

مات دولت در مديريت کالن اقتصاد ملي و ارائه خدمات عمومي. اقرار دادن الز ،تشكيالت اقتصادي. دوم

سازي خدمات شهري و اداري، کوچک سازي ساختاربهينهبراي هاي دولتي تجديد ساختار سازمان ،سوم

هاي اداري و کاهش تداخل در تطابق با شرايط اري. چهارم، توجيه مسئوليتيي ادآبهبود کار

براساس طبق وضعيت محلي مربوطه ، هاي دولتيهدايت اصالحات اداري سازمانپنجم، پاسخگويي. 

 (Songtao, 2006: 3-4) .تثبيت يک چارچوب استاندارد براي دولت ي وتوسعه اقتصادي و اجتماع

کميسيون اقتصاد و  ي مانندهاينهاددولت را داشت.  1ه قصد تقويت کنترل ماکروويژ، به1998اصالحات 

واگذار شد. درون آنها  هاي ماکرو تبديل شدند و کارکردهاي جديدي بهبه سازمان 2،تجارت حكومت

                                                 
1. Macrocontrol   

2. State Economic and Trade Commission (SETC( 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _____________________________________________________  

 

 

42 

 33کل پرسنل از و کاهش يافت  29به  40هاي در سطح وزارتخانه از شوراي دولتي، تعداد سازمان

کاهش  کارگزاران دولتاستان، شهرداري و شهرستان، تعداد  ح. در سطورسيدهزار نفر  16ه هزار نفر ب

کارکرد ديگر  100هاي محلي منتقل شد، بيش از کارکرد از دولت مرکزي به دولت 200يافت. بيش از 

 ار شرکت 530کنترل بر بيش از  ي،دولت عواملدرون شوراي دولتي تلفيق يا منتقل شد. حزب مرکزي و 

 (Wang, 2010: 8-9) .واگذار کردند کردنديکنترل م را آنهاو بودند  آن قبالً صاحب که

به سازمان تجارت جهاني پيوست و دور جديد اصالحات در  2001چين در سال : 2003اصالحات  ●

هاي تر کردن سيستم مديريت دارايي، عميق2003وظيفه اصلي اصالحات  آغاز شد. 2003مارس 

مالي، ادغام تجارت  يمياقتصادي، براي تقويت سيستم تنظ منظور بهبود رژيم کنترل ماکروبه يدولت

هاي نظارتي ايمن بود. براي رسيدن به اين غذايي و رژيم يمنيدرآوردن ا اداخلي و خارجي، به اجر

ر را از نظ 1998روشني اصالحات ، به2003بايست بازسازي شود. اصالحات اهداف، شوراي دولتي مي

 (Ibid:110) .اقتصاد بازار سوسياليستي توسعه دادبراساس  ،ساخت سيستم اجرايي کارآمد

با اين استدالل که سيستم موجود  2008کميته مرکزي حزب کمونيست در سال : 2008اصالحات  ●

عميق کردن اصالحات سيستم  ددر مورهايي انديشه»را با عنوان خود دارد تصميم  ييهايناکارآمد

در  ازحدشيمجدد کارکردهاي دولت، دخالت اداري بسازماندهي  يمنتشر کرد. ناکارآمد« ياجراي

 هايناکارآمدازجمله اين  اقتصادي خرد، مديريت اجتماعي و خدمات اجتماعي نسبتاً ضعيف عمليات

« سوسياليسم نوع چيني»مفهوم وسيله به اين اصالحاتد. بنابراين دور جديد اصالحات اجرا ش بودند.

تر، و در حالت کلي 1خدماتبر مبتني دولت شكل گرفت و هدف آن ساخت يک دولت تابع قانون و

همچنين هدف آن بود.  2020نسبتاً کامل با مشخصه چيني تا سال  يسيستم اجرايي سوسياليست

 هانو سازما تاتقسيمات مكرر ادارتغييرات و ثبات و پايان دادن به  با نسبتبه ساختار اجرايي  ايجاد

گيري مجدد ، سرعت بخشيدن به جهتاين اصالحات اهداف بلندمدت. اصالحات بوددوره پس از هشت 

ارتقاي تغييرات سازماني دولت تحت اصول سادگي، تثبيت و بازده و ساخت سيستم  ،عملكرد دولت

 با قانونتطابق يي و آکار مؤثر نظارت کردن برطور به ويژه قانون اساسي وقوانين و بهبر مبتني اجرايي

 (Ibid: 110-111) .اصالحات پيشين را توسعه داد و تكميل کرد 2008. اصالحات بود

 انجام شده، نتايج زير را در بر داشته است:اصالحات در کل 

 

 در چین و حكومت دولت یبازساز .1-6

وياترين و پ 1998 سال  اصالحاتدر اين زمينه  بوده و مجدد دولت بندي، ساختارچيناصالحات محور 

چين را براي اقتصاد بازار سوسياليستي  دولتي ها سيستم ادارياين تالشاست.  شديدترين بوده

                                                 
1. service-oriented and law-abiding 
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دولت  بازسازياين اصالحات همچنين موجب پيكربندي مجدد حكومت شده است.  تر ساخت.مناسب

 :داشته است شرح زيردستاوردهايي بهدر چين 

شد، نقش که توسط دولت مرکزي انجام مي 280ش از بي .است افتهيرييهاي دولت تغنقش الف(

 .هاي اقتصادي و ديگر نهادهاي اجتماعي متوسط داده شده استتشكيالت و شرکتبه 

هاي اقتصادي برخي سازمان .ه استشدامور اداري جدا  از ها و تشكيالت اقتصاديمديريت شرکت ب(

اند با دولت را قطع کرده و تبديل به واحدهايي شده پيوندشان شدند،که در گذشته توسط دولت مديريت مي

 ،توليد صنعتيدولت در مثال سهم  عنوانبه. دارندعهده به وکار و سود و زيان خود راکه مسئوليت کامل کسب

در دولت مرکزي  کاهش يافت. 1998درصد در سال  6/4به ، 1979درصد کل ارزش توليدات در سال  70از 

اند. در پرداختند، حذف و يا اصالح شدهميکنترل مستقيم صنعت به  ها و اداراتي کهتخانهتمام وزار باًيتقر

ميسيون اقتصاد و تجارت امور اند. کشده مربوط به مديريت اقتصاد کالن تقويت يهاسازمانمقابل برخي 

هايي که برخي شرکتهاي استاني و دولتدر گرفته است. عهده به خارجه، مسئوليت مديريت کالن صنعت را

 کار گرفته شده است.رويه به اند همينداراي توابع دولتي بوده

اجرا شده است. براي ها و ادارات کاهش تعداد وزارتخانهوسيله به هاي دولتيسازي سازمانکوچک (ج

تعداد  . در سطح استاني،حذف شدنددرصد(  25بخش ) 200ها و ادارات، بيش از درون وزارتخانهمثال، 

ها تعداد وزارتخانهبه بعد،  1982. طي چهار دوره اصالحات از رسيد 2006سال در  40به  55متوسط ادارات از 

 کاهش يافت. 1998در سال  53به  1982قبل از سال در  100شوراي دولتي از  نظر تحت يهاو کميسيون

 16000نفر به  32000روي انساني از هاي دولت مرکزي، استقرار نيدر سازمانتعداد کارکنان. کاهش  (د

اين زمينه  در .درصد است 48است. متوسط کاهش در دولت استاني يافته  کاهش ،2006در سال  نفر

حدود نيمي از اعضاي شوراي بوده که شامل  ، شاهد بزرگترين کاهش پرسنل1998اصالحات نهادي در سال 

و موجب  وري کمک کردهر تمام سطوح و بهبود بهرهبه کاهش بار مالي دولت دامر دولتي بوده است. اين 

 (;Yuan, 2010: 85Songtao, 2006: 3-8 ) .است کيفيت شدهگيري يک پرسنل باشكل

 

 های محلیبه دولت های اجرایی و اداری و واگذاری قدرتتقسیم نقش .2-6

ي توسعه اقتصادي سريع و يک پايه سازماني برا در چين اصالحات اداري هاي اصليمحوراز  اين هدف،

درستي سه رابطه به ياهميت زياد ،الزامات اقتصاد بازار سوسياليستيبراي برآورده کردن است. چين 

 خود داده است. سيستم اجرايي عمومي در

توجه مداومي به  درهاي کشور، از زمان گشايشها چيني روابط بین دولت محلی و مرکزی: (الف

تالش کرده  . از يک طرف، دولت مرکزينداتمرکز و عدم تمرکز کرده محلي و -يدرستي روابط مرکز

هاي دولت فعاليت هايي براياقتدار خود را در سراسر کشور حفظ و تضمين کند و ازسوي ديگر، انگيزه
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هاي محلي پرداخته است به دولت تفويض و واگذاري قدرت اداري و اجراييايجاد و به محلي 

(Songtao, 2006: 8). ويژه در طي به) هاي عمده در دوره اصالحات پس از مائويكي از استراتژي

هاي محلي به داليل سياسي و به دولت مستقل بيشتر تقدر(، اعطاي حاتالپانزده سال اول اص

مديريت و  بهمستقيم طور بهآنها  و ههاي محلي داده شدقوي به دولت هايانگيزه .استبوده اقتصادي 

داخلي  گذارانهيهاي مشترک با سرماگذاريانجام سرمايهو تشكيالت اقتصادي و  هااندازي شرکتيا راه

انعطاف زيادي در مديريت، عملكرد و رقابت با  و (Xu, 2011: 1086) پردازندميو...  و خارجي

دست هب استقالل زيادي عملكرد ماليو هاي محلي در تأمين ند. حكومتاهآورددست به ديگران

از اوايل دهه ويژه اند. بههگرفتکار به را 1هاي محلي استراتژي توسعه تهاجميترين دولتند. محلياهآورد

 (Shen, 2008:12). اندآوردهدست به در چين رشدي به روهاي شهري نقش ، دولت1980

لب در سيستم اداري غا هايضعفيكي از  :هاروابط بین دولت و تشكیالت اقتصادی و شرکت (ب

تشكيالت اقتصادي وجود نداشت.  مربوط به هاي دولت و امورچين اين بود که هيچ تمايزي بين فعاليت

طور که بيان . همانهاي دولتي بودهاي شرکتتمستقيم درگير امور توليد و مديريت فعاليطور به دولت

هايي تشكيالت اقتصادي را واگذار کرد و نقش ها ودولت قدرت توليد و مديريت شرکتطي اصالحات،  شد،

توانست تنظيم و مديريت کند را به بدنه اجتماعي سپرد. براي دستيابي به اين اهداف، که جامعه خودش مي

ديريت و مربوط به م هاينقش و کردند لغو کردکه توليد و تجارت صنايع را مديريت ميرا دولت اداراتي 

هاي دولت به سمت بنابراين نقش .تقويت کرد ادارات مسئول را در ريت اجتماعيهماهنگي اقتصادي و مدي

 .ات ماکرو، مديريت اجتماعي و ارائه خدمات به عموم مردم تغيير کردمتنظي

هاي تكراري، نقشو با در نظر گرفتن تعداد زياد ادارات دولتي  های مختلف دولت:روابط بین بخش (ج

ميان ادارات را  يهالغو و ادغام برخي ادارات، نقش با، تمسئولي ودت پاسخگويي در تطابق با اصل وحدولت 

پاسخگويي و  عدمجايي بيش از صد نقش در ميان ادارات دولتي، اساساً مسئله تكراري جابه. دوباره تنظيم کرد

 . کرده است حل راو...  دولتي توسط چند بخش وظيفه ، مديريت يکادارات دولتي هاي غيرمشخصمسئوليت

 

 دولت شدنکوچک  .3-6 

اي رايج در اصالحات پديدهکه کند تثبيت مكانيسم بازار و تقويت آن، دولت و نيروي کار آن را کوچک مي 

هاي دولت اداري در کشورهاي مختلف است. در چين با شكل گرفتن اقتصاد بازار سوسياليستي، نقش

 (Songtao, 2006: 8-10) .است شده چک کارآمددولت کو که منجر به ايجاد يکيافته کاهش
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  پیكربندی مجدد مسائل مالی .4-6

يكي از غيرمتمرکزترين تبديل به مالي لحاظ به چين اقتدارگرايرژيم در نتيجه اصالحات به وجود آمده، 

است. مقايسه عدم تمرکز مالي چين با همتايان خود در سراسر جهان  شده در سراسر جهانها حكومت

هاي هزينههاي محلي چين بسيار زيادتر از دولت هاي ماليدهد که هزينه، نشان مي2000در اوايل دهه 

و روسيه  درصد( 40درصد(، آلمان ) 46مريكا )آ متحده هاي فدرال، مانند اياالتحكومتبزرگترين مالي 

 (Xu, 2011: 1083) .درصد( بوده است 38)

 در چين عمدتاً و بودجه سيستم اجرايي امور ماليبيشتر است. اصالحات مالي نيازمند توضيح 

مخارج و  ،هاها و قدرت با توجه به مسئوليتمد، تقسيم نقشآتوزيع دربراي  مراتبشامل يک سلسله

نظارت بر »که سيستم مالي  ساخت استتک سيستم پرداخت انتقال مالي است. چين يک حكومت

جاي قانون انجام دولت و بهوسيله به تخصيص بودجه ،خالصهطور به .کنددنبال مي را «ترسطوح پايين

گونه که بيان شد، در همان. درآمد هستندرقابت براي کسب درحال  محلي همههاي دولت .شودمي

تعريف  را استاني _که روابط مالي مرکزي وجود آمد بهگذاري ماليات سيستم به اشتراک 1994 سال

اما  ،بندي شدندها به سه دسته مرکزي، محلي و مشترک دسته، مالياتاين سيستمساس برا کرد.مي

ها و شهرستانبنابراين  وجود نيامد.به استانيسطح  سيستم مديريت مالي زيرمقررات خاصي در مورد 

 هيدليل سيستم چندالچين در يک مخمصه مالي قرار دارند، اين مشكل تا حد زيادي بههاي قصبه

شهرها  1براي مديريت مالي را ها بايد سيستميستانت، اگذاري مالياسيستم به اشتراکبراساس  .ستا

هاي مديريت مالي ها اصالحات سيستماستاند. تدوين کننخود هاي درون حوزه صالحيت و شهرستان

نظارت »ها اصول ناصالحات، اکثر استا اين پيامدعنوان به انجام دادند. 1994ملي را از سال سطح زير 

مراتب سلسلهرا تثبيت کردند که شامل و سيستم مديريت مالياتي  دکار گرفتنبه را «تربر سطح پايين

 دو بود. 2(بجز استان ژجيانگ) کننده بر شهرستانکننده بر شهر تا شهرهاي نظارتهاي نظارتاستان

کننده بر امور مستقيم نظارتطور به هايود آمد. يكي استانجرستان به وهنوع سيستم مديريت مالي ش

ناميده شد؛ ديگري شهرهايي بود  «کننده بر شهرستانسيستم استان نظارت»که بود  3مالي شهرستان

. ناميده شد« کننده بر شهرستانسيستم شهر نظارت»که بر امور مالي شهرستان نظارت داشتند که 

ها و بودجه هزينه، تخصيص مستقيم درآمد مالياتيشامل « کننده بر شهرستاناستان نظارت»سيستم 

رايش مستقيم و پيوند بين امور مالي شهرستان و امور مالي استان است، که آشهرستان،  براي استان

« کننده بر شهرستانشهر نظارت»سيستم برعكس، در . است شهرداري -مشابه پيوند مالي استاني

کننده بر شهر نظارت»سيستم  مزيت .شودانجام مي ييک شهر مرکز توسط، شهرستان مديريت مالي
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توانستند رشد  ،اقتصادي قوي سطح پريفكچرلحاظ به که برخي از شهرهاي استاين « شهرستان

 (Xingyuan, 2012: 2-4) .درجه معيني به پيش برانند تاهاي اطراف را شهرستان

کننده بر استان نظارت» ييشاصالحات مالي آزما 2002در سال  و آنهويي هوبيهاي استان

استان در سراسر چين سيستم مديريتي مالياتي  ههجد 2007را آغاز کردند. تا سال « شهرستان

مستقيم تحت طور به چهار شهرداري کار گرفتند. با پيوستنرا به «کننده بر شهرستاناستان نظارت»

درون  ،مستقلخودمختار مناطق ها و استان، شهرداري 22کل به اين سيستم،  نظارت دولت مرکزي

استان »، سيستم مالياتي 2009سال  در .قرار گرفتند« کننده بر شهرستانهاي نظارتاستان»سيستم 

 براي ها و شهرهابسياري از شهرستان .ي ارتقا يافتهايپيشنهادوسيله به «کننده بر شهرستاننظارت

تقويت »مشابه اصالح آزمايشي طور به و «تانکننده بر شهرساستان نظارت» اصالح سيستم مالياتي

را  اصالحات آزمايشياين  هااي از استانيندهآتاکنون تعداد فزفشار آوردند.  «شهرستان و افزايش قدرت

ر در مورد تقويت شهرستان و افزايش قدرت کالذدر چند سال اخير، چين اصالحات فوق. اندکار گرفتهبه

با  .(Ibid: 6)اجرا کرده است  ترنيير کردن قدرت مالي به سطوح پاآن را، عمدتاً شامل واگذا

، شهري(بخش )براي مثال، تغيير کرده است.  ياستانسطوح زير، سيستم مالي به وجود آمده اصالحات

در گذشته هزينه بگيرد که مستقيم از استان کمکطور به شهر مرکزي دخالتتواند بدون اکنون مي

حمايت مالي  از تواندميشهري  بخش اکنون گرفت؛ بنابراينبودجه را مي معموالً بخشي از اين

 (,Liao 2016: 4) .برخوردار شود تريباثبات

هاي محلي شده و سطوح زيرين دولت بيشتر براي توليد و حفظ درآمدموجب  ،اصالحاتازسوي ديگر، 

هموار  سطوح زيرين دولتدجه به بواختصاص کاهش  دربراي سطوح باالتر دولت مرکزي را همچنين راه 

 (Waldron & Brown,2003: 1) .منجر به استقالل اقتصادي بيشتر شده است امر کرده است. اين

 .کنندها رقابت ميدر زيرساخت داخلي و خارجي گذاريسرمايه خود برايهاي محلي مختلف، دولت

(Xu,2006: 13) شدن راهي عمده براي ساخت  نعتيها و صبراي نواحي روستايي، توسعه شرکت

قادر  و، بخش زيادي از مناطق روستايي چين که فقير هستند حال نيا با .استيک پايگاه درآمد 

از اين  اتكا دارند،اوليه کشاورزي محصوالت برآيند و هنوز هم به توليد صنعتي شدن نيستند از پس 

اي که سطوح زيرين دولت محلي و نواحي ر شيوهب الحاتبنابراين اص ؛اندهاصالحات مالي متضرر شد

اول، تأثيرگذار بوده است.  ،کنندبا سطوح باالتر تعامل مي ويژه با اساس کشاورزي،روستايي کوچک به

گذاري يا درواقع هر فعاليتي که کشاورزي براي تأمين بودجه، سرمايهبر مبتني اقتصادهاي با محل

مقامات محلي . ازسوي ديگر، هستند دولتتاً متكي به سطوح باالتر نسب است، منابع اضافيمستلزم 

بسيج منابع و توسعه سريع  ،توليد اوليه جهتکشاورزان سازماندهي  براي يداراي ظرفيت محدود

يافته، يک حس قوي از در مقايسه با نواحي صنعتي شده توسعهبنابراين،  .هستند هاي هدفمندبرنامه
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 .سطوح باالتر دولت وجود دارد وشاورزي اقتصاد کبر مبتني يرنشينفقنواحي  وابستگي بين

(Waldron & Brown, 2003: 22) 
قراردادهاي »شكل  يطورکلسياست اصالحات بهنكته آخر در مورد اصالحات مالي اين است که 

ت مالي بين دولهاي ، مانند قراردادخود گرفته استبه مليسطح هاي زير بين دولت و واحد 1«خاص

اين ، حال نيا هاي سود صنعتي بين دولت و تشكيالت حكومتي. باراردادو ق هاي محليمرکزي و دولت

هاي نهادهاي با بهترين رويهو هماهنگ  قواعدبر مبتني براي تثبيت يک سيستم بازاراصالحات 

يک  گريد عبارتاستاني و هم در سطوح ملي شكست خورد. به -المللي هم در سطح مرکزيبين

دليل ماهيت رابطه قراردادي بين دولت مرکزي و اد که بهتاساس قانوني اتفاق نيف با فدراليسم مالي

معتقدند که اصالحات بسياري از اقتصاددانان  (Liu & Tao, 2016: 76-77) .بود استانيهاي دولت

بر توجه ل قاب خاص دولت مرکزي به اعمال کنترلطور به .هنوز کامل نشده است بخش مالي چين

و کرده کمي تغيير ، هاي تجاري دولتيهاي بانکفعاليت داده است. براي مثال،بخش مالي ادامه 

ها و ارائه نرخ بهره اين بانکهمچنين . اختصاص داردهاي آن همچنان به بخش دولتي بسياري از وام

 (Huang et al, 2013: 13) .شوديها همچنان ازسوي بانک خلق چين کنترل مسپرده

 نوع اصالحاتاز اصالحات چين عمدتاً توان گفت بندي مبحث تمرکززدايي در چين، ميعنوان جمعبه

اصالح دستگاه عنوان بهتنها نه بايداصالحات اين  (.Keping, 2008: 8) بوده است «حكمراني» مربوط به

محتواي  (.White,1988: 12ديده شود ) اجرايي -و اداري اقتصادي ،بلكه سيستم سياسي حكومت،

هاي نظارتي با هدف بهبود بخشيدن به اصالحات چيني عمدتاً سست کردن کنترل دولت و محدوديت

منظور بهبود هاي مادي بهسهيم منافع و استفاده از انگيزهتقدرت،  تفويضآنچه انجام شد عمدتاً  .ها بودانگيزه

 موجب اصالحات (Liu & Tao, 2016: 76-77) .بود و کارگران هاهاي تشكيالت اقتصادي، محلانگيزش

از تمرکزگرايي به تمرکززدايي و از مسلط  ،يستيلبه حكمراني پلورا 2ک )رهباني(حكمراني مونيستي تغيير از

حزبي به دمكراسي  و از دمكراسي بين 3بودن افراد به مسلط بودن قانون، از دولت تنظيمي به دولت خدماتي

نتيجه اين اصالحات، به اذعان بسياري از کارشناسان، رشد  (.Keping, 2008: 8-9) بوده است اجتماعي

 (Zhou & Miao,2014: 381; Shoulong, 2012: 1) .بوده است قتصاد چينا سريع
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 تمرکز اقتصادی( سطح ملی )عدم . وظایف و اختیارات واحدهای تقسیماتی زیر7

هاي محلي از اصل رهبري واحد و يكپارچه از مرکز دنهاتقسيم قدرت بين حكومت مرکزي و در چين، 

لس محلي خلق در همه امجو ها دولت عالي. قانون کندپيروي مي سطوح زيرينبراي وارد بازي کردن 

. اصالح شده است 1995و  1986، 1982 يهاتصويب شده و سپس در سال 1979در سال  ،سطوح

هاي صالحيت محلي و اما درواقع حوزه .کندمي بياني را محل يهابرخي از اختيارات دولت اين قانون

 معتقدندمشخص نشده است. محققان چيني  روشنيمقامات محلي به قلمرو صالحيت ويژه، بهمرکزي

هاي صالحيت مرکزي و محلي از نظر گستره و مقياس شبيه هم هستند. تنها تفاوت اين است که حوزه

 .زندميمرکز حرف آخر را  و برخوردارنداز اختيارات و قدرت بيشتر  ،يا سطوح باالتر يمرکزدولت که 

(Lisheng, 2007:13-17) عنوان به هاي تابععامل اجرايي حكومت است. وزارتخانه، شوراي دولتي

. هستند هاي اجرايي و اداري اقتدار حكومتهاي محلي بدنهکنند. دولتعوامل اجرايي عمل مي

وجود  مراتبهايي در سلسله، پيچيدگيحال نيا با .داده شده است ان سطوح محليبه رهبرها مسئوليت

 (Waldron & Brown, 2003; Zhang, 2011: 10) .دارد

قانون اساسي، چين براساس شود. اگرچه هاي محلي انجام ميتوسط دولت ،هاي دولتاکثر نقش

مسئوليتي  دليلبه هاي محليدولت ،اقتصاديدر بسياري از مسائل مهم اما يک حكومت فدرال ندارد، 

قدرتمندتر از همتايان خود در  تر از مسائل ساده مالياتي دارند،اي بسيار گستردهکه براي مسائل منطقه

هاي ساختار حكمراني چيني، يكي از مشخصهدرواقع، . هستند کشورهاي فدرال در سراسر جهان

 هاي اقتصادي توسطدر بيشتر اقتصاد ملي و انجام فعاليتدست کشيدن دولت ملي از دخالت  ردكروي

 صنعت را. دولت مرکزي تنها قسمت کوچكي از ستآنها ملي درون حوزه صالحيتسطح  هاي زيردولت

درصد کل  4مستقيم کمتر از طور به دولت مرکزي درون اين بخش نيز،. دکنمستقيم کنترل ميطور به

دولت هر اينكه  در چين، با وجود (Xu, 2011:1082). دارد شوردر سراسر ک راصنعت کارکنان 

از  معيني درجه، از حال نيع دراما  شود،سياسي توسط دولت مرکزي کنترل ميلحاظ به محلي،

رسمي طور به ديگر اقتصادهاي بااست: در مقام مقايسه  به خود متكي و برخوردار است استقالل

در چين دولت مرکزي  ،کننديتشكيالت اقتصادي صنعتي را کنترل م خاص يهاوزارتخانهکه متمرکز، 

 . مختلف است يهامسئول هماهنگي وظايف مكمل وزارتخانه

محلي  مراتب چندسطحي است. در زير دولت مرکزي، چهار سطح دولتدولت چين شامل سلسله

 :وجود دارد

، خودمختارمنطقه  پنج، استان 23) واحد 34 است. شامل 1دولت سطح استاني ،سطح نخستـ 

 .(منطقه اداري ويژه دودهند و مستقيم به دولت مرکزي گزارش ميطور به شهرداري که چهار
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 (.پريفكچر شهرهاي سطح پريفكچرها و، پريفكچر است )سطح دوم اجراييـ 

 .(شهرستان و شهرهاي سطح شهرستانشهرستان است ) ،سطح سوم اجراييـ 

 است.سطح چهارم، قصبه و شهرک ـ 

کننده دولت سطوح اول، سوم و چهارم اجرايي همه داراي ساختارهاي سياسي هستند که منعكس

اجرايي، شهرهاي سطح  دومدر سطح  .است خلق دولت موازي و مجلس ،هاي حزبسازمان مرکزي، با

هستند، اما پريفكچر  خلق لسادولتي و مج يهاداراي سازمان ،پريفكچر و پريفكچرهاي خودمختار

بخشي از عنوان به هايي اجرايي دارند. روستاهاندارد. در عوض، آنها سازمانها را سازمان عادي اين

مردمي در نظر گرفته ي هايسازمانعنوان به بيشتر بلكهشوند، ساختار رسمي در نظر گرفته نمي

، (Lawrence & Martin, 2013: 8-9) .پردازندکه خودشان به کنترل خويش مي شونديم

(Xu,2006: 4-7) 

 شود که اين کميتهکميته استاني اداره ميوسيله به استانی محلی سطح استانی: هادولت -

رهبران  (,worldatlas 2016) .شود که فرد اول يک استان استهدايت مي 1يک دبيروسيله به

اقل رتبه همه رهبران استاني حد. استاني بازيگراني قدرتمند در سيستم سياسي چين هستند

 (Lawrence & Martin, 2013: 9) .دارنديكساني مانند وزراي دولت مرکزي  کيبوروکرات

را  آنهاهاي دائمي ي استاني قوانين محلي، مقررات و تصميمات مجلس خلق استاني و کميتههادولت

 شان را بهمسئول هستند و گزارش کار آنهاهاي و در برابر مجلس خلق استاني و کميته کننديماجرا 

و  هاي استانيقدرت نظارت بر کار دولتآنها  هايلس خلق استاني و کميتها. مجدهنديمتحويل آنها 

هاي استاني قدرت اعمال هاي محلي را دارند. دولتتغيير و لغو قوانين و تصميمات نامناسب دولت

هاي تحت حوزه شهرک ها وها، قصبهها در سطح شهرها، شهرستانرهبري واحد بر کار دولت

در  2هاييديوان هاي دولت مرکزي دارايوزارتخانه (,china.org.cn 2016) .شان را دارندصالحيت

 .دهندگزارش مي مربوطه در پكن وزارتخانهبه  رهبران استانيها و هم هم ديوان اما ،ها هستنداستان

در اولويت قرار  را منافع رهبران استاني والً، معمرهبران چين ،در تضاد هستند هاتياولوکه زماني

 (Lawrence & Martin, 2013: 9) .دهندمي

 .بود چين هاي اصالحاتبه استان در ميان اولين مشخصه تمرکززدايي و قدرت دادن

(Donaldson, 2010: 27) کنند، اما تحت فرمان دولت مرکزي کار ميآنها  ها و رهبراناستاناينكه  با

تمرکززدايي طيف  (worldatlas, 2016) .هاي اقتصادي دارنداز نظر سياستتوجهي قابل  لاستقال

ها واگذار کرده است. را به استان -اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي -هاي جديد اي از نقشگسترده

اعطا شده است. هاي استاني قدرت قانونگذاري به دولت ميالدي 1979، از سال که بيان شد گونههمان
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در  عالوه، دولت مرکزي گاهيهب. نهادينه شده است 1982اصالح قانون اساسي سال وسيله به اين قدرت

استاني  هايقدرت قانونگذاري بيشتري به دولت، جديد اصالحاتآزمايش  براي قانونگذاريمواردي مانند 

قانون  2483حدود  ، به تنهايي1991و  1979هاي بين سالها، استان (Xu, 2006: 21-22) .دهدمي

تر شدن اصالحات شد، که به عميقبه مسائل اقتصادي مربوط مي . نصف اين قوانينکردند استاني تصويب

تصويب شده  يامنطقه يهادولتوسيله به هزار قانون 6بيش از ، 2006تا سال . کرد اقتصادي کمک

ي ائلهملي اغلب مس استاني وبين قوانين  همپوشاني و مناقشه (Donaldson, 2010: 28) .است

از مهمتر  اي در اجراي قانون بسيارهاي منطقهنقش دولتبايد توجه داشت که  حال نيا با. است پيچيده

 (Xu, 2006: 21-22) .است در قانونگذاري آنهانقش 

 امور مانندد: دهانجام ميرا در حوزه صالحيتش  ايهاي عمدهکارکردها و نقش استاني هر دولت

و کارهاي مربوط به آموزش، بهداشت عمومي،  مالي و پرسنليامور کشاورزي، اقتصادي مربوط به صنعت و 

ها و فرهنگ، علم، توسعه روستايي و شهري، تنظيم خانواده، امور مدني، امنيت عمومي، امور مربوط به اقليت

نون اساسي قا Lawrence & Martin, 2013: 9) ; (chinatravel.com, 2016 .يهئاداره قوه قضا

از منابع، مانند توجهي قابل  بر مقدار ينفوذ يا کنترل مستقيمکه  دهديمهاي محلي اجازه به دولت

آنها تحت نظارت دولت مرکزي، اصالحات،  داشته باشند.و...  ها، انرژي، مواد خامزمين، شرکت

کنند و گاهي در برابر دستورات مي سازيپيادهو  را تصويب ها، قوانين و مقررات و دستوراتسياست

که زماني اي يک جزء اصلي اصالحات در چين بوده است.کنند. رقابت منطقهمقاومت ميدولت مرکزي 

ار خواهد ردخواز قدرت بيشتري بر هبر آنداراي نرخ رشد بيشتري از ديگران است، ر سطح محلييک 

 .اي داده شده استهاي محلي براي هماهنگي منطقهبه دولتتوجهي قابل  مسئوليت .بود

(Xu, 2011:1079) استهاي محلي هاي استاني مشابه ديگر دولتهاي کليدي دولتبرخي از نقش ،

 ,Donaldson) .ها و کنترل رشد جمعيتگراييشامل حفظ ثبات سياسي و اجتماعي، مهار محلي

ها هاي استاني بوده است. استانبه دولت عدم تمرکز مالي، يک نيروي عمده اقتداردهنده (28 :2010

 يهانهيبيشترين بخش از هزسطوح زيرين آن دارند و در سطح استاني و را هاي درآمد خود جريان

ري، امنيت اجتماعي و عمومي در آموزش، بهداشت، بيمه بيكا يهانهيهز مانند را دارندعمومي کشور 

 (Lawrence & Martin, 2013: 9) .رفاه

که زماني هاي استاني ممكن است، هرهاي مناطق خودمختار و دولتاست که دولتذکر  شايان

آنها  .هايي را به سطوح زيرين خود ارسال کنندالزم بدانند، پس از تصويب شوراي دولتي، نمايندگي

ها و هماهنگ . مسئوليت اوليه دفاتر اجرايي ارائه راهنماييشونديميده نام 1«دفاتر اجرايي»معموالً 

اي خودمختار يا استاني هاي منطقهها و شهرهاي استان، به نمايندگي از دولتکردن کارهاي شهرستان

                                                 
1. Administrative Offices 
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هاي دولتوسيله به و مشاوران است که داراي يک کميسيون، معاون کميسيوناست. يک دفتر اجرايي 

ها مسئول کار دفاتر اجرايي شوند. کميسيوناي خودمختار يا استاني منصوب يا برکنار ميمنطقه

هستند. جلسات کاري دفاتر اجرايي، با حضور معاون کميسيون، مشاوران، دستيار مشاوران، دبير کل و 

تغييرات  شود. کميسيون هيچ خدمات ثابتي ندارد.معاون دبير کل برگزار و تصميمات نهايي گرفته مي

هاي کاري دفاتر شود. ارگانو مقررات دفاتر ايجاد ميکار به نياز باشد با توجهکه زماني پرسنلي هر

 .براي هر دفتر اجرايي است 50تا  40از  آنهاکه تعداد  شونديمناميده  1معمول ديوانطور به اجرايي

(china.org.cn, 2016) 
از ديدگاه اجرايي و مستقيم تحت نظارت دولت مرکزي، طور به هاطور که بيان شد، شهرداريهمان

ها، از درجه معيني از اقتدار در تنظيم ها مانند استاناين شهرداري. هستندمعادل يک استان واحد  اداري،

از . استدولتي تحت کنترل مستقيم شوراي آنها  قدرت اجرايي و وظايف امابرخوردارند، قوانين و مقررات 

سازي وظايف سياسي، اقتصادي و اجتماعي را از ها پياده، اين شهرداري1950ر دهه د آنها زمان تثبيت

آنها  (Kang Leng, 2010:41-42) .اندگرفتهعهده به گذاري مستقيم دولت مرکزيطريق سرمايه

ه ارائه کنند و بها را اجرا ميهاي دائمي شهرداريلس خلق و کميتهاقوانين، مقررات و تصميمات مج

در آنها  هاي دائميپردازند. مجلس خلق و کميتهميآنها  هاي دائميگزارش به مجلس خلق و کميته

، تغيير و لغو تصميمات و دستورات هايشهرداري هادولتها داراي قدرت براي نظارت بر کار شهرداري

مجلس وسيله به ي سطح استانيهايشهردارها و ها هستند. رهبران استاني شهرداريهادولتنامناسب 

 (china.org.cn, 2016) .شوندانتخاب مي هايشهردارها و خلق در استان

هاي استاني پريفكچرها، عوامل دولتکه بيان شد،  طورهمانهای محلی سطح پریفكچر: دولت -

اصالحات به شهرها  ها در دورهاکثر پريفكچر است، چون هستند. تنها تعداد کمي پريفكچر باقي مانده

يک شهر يک واحد سياسي مهم در چين است.  دهند.را انجام ميآنها  و شهرها وظايف اندتبديل شده

. دولت در سطح باالتر مسئول است سازمان اجرايي هم لق شهر وخمجلس در برابر هم  شهري دولت

هاي محلي رات و کنترل دولتشروع تغيي ابداع و ن معناست که دولت مرکزي قدرت نهايي را درااين بد

هاي درجه نسبي کنترل و استقالل بين حكومت مرکزي و دولت ،اين وجود در سطوح مختلف دارد. با

مالي، اقتصادي و سياسي  هاي استاني قدرتدولت تغيير کند. يامالحظه قابلطور به تواندشهري مي

بر را حق اعمال نظارت واحد آنها  (Shen, 2008:13-14) .انداعطا کردههاي شهري به دولت زيادي

ها و نيز اداره واحد امور اقتصادي، اجتماعي، ها، شهرکها، قصبهها، شهرها، شهرستانکار بخش

که بيان شد چند نوع شهر در چين  طورهماندارند.  هاي صالحيت خودفرهنگي، در نواحي تحت حوزه

وجود دارد. وضعيت اجرايي اين  2سطح استاني زير زرگ با رتبهب به نسبتشهر  15در چين  وجود دارد.

                                                 
1. Bureaus 

2. City Governments With sub-Provincial Ranking 
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، شهرهاي پريفكچرشهرهاي سطح . هاي استاني و چهار شهرداري ويژه استتر از دولتشهرها پايين

کنند و در برابر هاي سطح استاني گزارش ميبزرگ و متوسطي هستند که کارشان را به دولت

هاي اقتصادي، فرهنگي، اجرايي و اداري را هدايت د. اين شهرها فعاليتهاي استاني مسئول هستندولت

 کنند.شان نظارت ميو نواحي تحت حوزه صالحيت هاهاي شهرستانکنند. همچنين بر امور دولتمي

 و چهارم ميليون نفر از جمعيت شهرهاي سطح پريفكچر، غيرکشاورزي استمعمول، بيش از يکطور به

به نسبت داراي کارخانجات توليدي آنها  ، بيش از دو ميليارد يوان است.شانيصنعتارزش توليد 

سازند و درآمد بودجه در شهرها ميرا درصد توليد ناخالص داخلي  35پيشرفته هستند که بيش از 

هاي شهرهاي سطح پريفكچر، در برابر مجلس خلق شان فراتر از دويست ميليون يوان است. دولتمحلي

کنند. ارسال ميآنها  در همان سطح مسئول هستند و گزارش کار خود را برايآنها  هاي دائمييتهو کم

هاي شهرهاي سطح پريفكچري از شهرداران، معاون شهردار، دبير کل و مديران ادارات و رهبران دولت

ا انتخاب مجلس خلق شهرهوسيله به شوند. شهرداران و معاونان شهردارانتشكيل مي هاونيسيکم

کميته وسيله به مجلس خلق جلسه ندارد، انتصاب و برکناري معاونان شهرداريکه زماني شوند.مي

 (,china.org.cn 2016) 1.شوديمدائمي مجلس خلق انجام 

ها و شهرهاي سطح شهرستان سطح شهرستان، شامل شهرستانهای سطح شهرستان: دولت -

شامل آنها  ند.اي تثبيت شده در نواحي روستاييمحل هايهاي شهرستان دولتاست. دولت

 ي زير هستند:هايبنددسته

اي هاي منطقههاي شهرستان رهبري مستقيم را از دولتر نواحي بدون دفاتر اجرايي، دولتالف( د

 .کننديمخودمختار يا استاني دريافت 

شهرستان و  کنندهارهادو شهرهاي  ب( در نواحي که سيستم شهرهاي سطح پريفكچري دارند

رهبري را از شهرهاي  ،هاهاي شهرستانشهرهاي سطح شهرستان در نواحي خودمختار قومي، دولت

 کنند.هاي خودمختار پريفكچري دريافت ميشهرستان يا دولت کنندهادارهسطح پريفكچري، شهرهاي 

همچنين آنها  کنند.ها را ايجاد ميرکهاي قومي و شهها، قصبههاي قصبههاي شهرستان، دولتدولت

وسيله به ، معاونان وي، شهرداران، معاونان شهرداررهبران شهرستان .ممكن است دفاتر محله ايجاد کنند

خلق جلسه ندارند،  لسامجکه زماني شوند.ها انتخاب ميها، شهرها و بخشلس خلق شهرستانامج

هاي شهرستان، گيرند. دولتمي د انتصاب و برکناري مقامات تصميمهاي دائمي مجلس خلق در مورکميته

علم، فرهنگ، بهداشت عمومي، توسعه روستايي و شهري، امور و پرورش، آموزش  امور مربوط به اقتصاد،

                                                 
ستراتژی جدید برای دوام توسعه یک ا در چین محلیدولت کسب وضعیت شهری و افزایش ناحیه تحت حوزه صالحیت  1.

تغییر فضایی در چین دو شکل عمده است.  ه در چین پسااصالحاتظتغییر فضایی شهری قابل مالحآن ، که نتیجه است محلی
مراتب یک شهر در سلسله ارتقای به بندی مجدد شهر اشارهشدن. مقیاس بندی مجدد شهر و قلمروییداشته است، مقیاس

که  دارد ردیااشاره به مو نیز شدن . قلمروییاست استانی، یا استانینایب ز سطح شهرستان به پریفکچر، ا شهری، اداری

  (Shen, 2008:14-16) .یابدخود توسعه می قلمرو یک شهر برای دربرگرفتن نواحی بیشتری تحت کنترل
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اري را در نواحي ادو...  ريزي خانوادهمالي، امور مدني، امنيت عمومي، امور قومي، امور قضايي، نظارت و برنامه

هاي دائم مجلس خلق در هاي محلي خلق، در سطح شهرستان در برابر کميتهدهند. دولتمربوطه انجام مي

ي دائم مجلس خلق هاتهيکممجلس جلسه ندارد، کارشان را به که زماني سطوح مربوطه مسئول هستند و

 (Ibid) .دهنديمدر سطوح مربوطه گزارش 

هاي ها، قصبههاي سطح روستايي شامل قصبهدولتک: های محلی سطح قصبه و شهردولت -

قومي هر دو نواحي روستايي  هايها و قصبهقصبه طور که بيان شدهمان ها است.قومي و شهرک

دستورات را از آنها  ها نيز مراکز شهري کوچک در مناطق روستايي چين هستند.شهرک هستند.

ها دريافت هاي خودمختار، شهرهاي سطح شهرستان و بخشانها، شهرستي شهرستانهادولت

ها داراي يک رئيس و چندين معاون هستند. هاي قومي يا شهرکها، قصبهقصبه هايکنند. دولتمي

ها، رئيس يک دولت قصبه قومي بايد يک شهروند با ريشه آن اقليت قومي باشد. رئيس و معاون قصبه

ها انتخاب هاي قومي و شهرک، قصبههاقصبهمجلس خلق وسيله به هاهاي قومي و شهرکقصبه

هايي که مستقيماً تحت نظارت دولت مرکزي ها و شهرداريهاي محلي خلق استانشوند. دولتمي

. رنديگيمتصميم  هاشهرکهاي قومي و ها، قصبههستند، در مورد تثبيت و تقسيم جغرافيايي قصبه

علم، و پرورش، آموزش  قصبه و شهرک نيز مانند سطوح باالتر امور مربوط به اقتصاد،هاي سطح دولت

فرهنگ، بهداشت عمومي، توسعه روستايي و شهري، امور مالي، امور مدني، امنيت عمومي، امور قومي، 

ي خلق هادهند. دولتريزي خانواده را در نواحي اداري مربوطه انجام ميامور قضايي، نظارت و برنامه

ها، دستورات مجلس خلق در سطح مربوطه و تصميمات و دستورات هاي قومي و شهرکها، قصبهقصبه

 .دهنديمهاي اجرايي حكومت در سطح باالتر و نيز امور اجرايي را در نواحي اداري مربوطه انجام ارگان

ستند و کارشان هاي محلي خلق، در سطوح مختلف در برابر مجلس خلق مسئول هدر کل، دولت

هاي محلي خلق در سطوح دهند. همچنين دولترا به مجلس خلق در سطوح مربوطه گزارش مي

مسئول آنها  دهند و در برابرهاي اجرايي دولت در سطح باالتر گزارش ميمختلف، کارشان را به ارگان

جرايي تحت رهبري هاي اهاي محلي خلق، در سراسر کشور در سطوح مختلف، ارگانهستند. دولت

هاي محلي خلق در شهرستان و باالي سطح شهرستان، بر همچنين دولت واحد شوراي دولتي هستند.

کنند و داراي قدرت تغيير يا لغو نظارت مي ترهاي خلق در سطوح پايينکار ادارات تابعه خود و دولت

 (Ibid) .تر هستنديينهاي خلق در سطوح پاتصميمات نامناسب ادارات تابعه خود و دولت
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 محلی )تمرکز سیاسی( -. روابط مرکزی8

 .در حكمراني بوده است ، يكي از مهمترين مسائلمحلي/ايمنطقه -هميشه روابط مرکزيدر چين، 

(Xu, 2011: 1094) رهبري واحد و مديريت سطح به »محلي  - ياصل اساسي راهنماي روابط مرکز

بلكه همچنين در  ،سياسيتنها نه مرکزي حزب کمونيست چين،رهبري کميته  .بوده است «سطح

شوراي دولتي بر مديريت اقتصادي و اجتماعي متمرکز است. که درحالي  است،و اداري  ماهيت اجرايي

شود. هاي استاني انجام ميهاي شوراي دولتي و دولتوزارتخانهوسيله به مديريت سطح به سطح عمدتاً

اند، محلي در پنج دهه گذشته اتفاق افتاده - در روابط مرکزي يمقياس بزرگ گرچه تغييرات مكرر و

 .کننديمحلي در تمام سطوح از دولت مرکزي اطاعت م يهادولت .اين اصل اساسي حفظ شده است

(Lisheng, 2007: 3-6) است سيستمي متمرکز چين،اي غيرمنطقهلحاظ به سيستم اقتدارگراي 

اجرايي  -متمرکز در سطح ملي و سيستم اداريشدت به اي پرسنلي و سياسيهکه مشخصه آن کنترل

، اين رژيم ها دراجراي سياستهم گيري و تصميم هم. است رمتمرکزياي غمنطقهلحاظ به و اقتصادي

گرايي سياسي و از مسائل استراتژيک ملي تا امور اساساً محلي، عميقاً تحت تأثير اين ترکيب از تمرکز

اي منطقهلحاظ به رژيم اقتدارگراي ستون فقرات (Xu, 2011: 1082) .ايي اقتصادي استدززتمرک

کند و به هاي محلي را کنترل ميحزب کمونيست چين است که امور پرسنلي دولتغيرمتمرکز چين، 

غيره( و  آهن ودهد )مانند بانكداري، انرژي، ارتباطات راه دور، راههاي اقتصادي باال دستور ميبخش

در حكومت چين، مهمترين  (Ibid: 1086) .داردعهده به را جمعي يهاکنترل ايدئولوژي در رسانه

 :شرح زير استبراي تمرکزگرايي سياسي به هاسميمكان

تمرکززدايي، هرچند مهم بوده، اما روابط اساسي بين  الف( رهبری واحد شورای دولتی:

ها براي عمل را افزايش داده است. مرکز از استان آن پيچيدگيكه بل ،ها و مرکز را تحليل نبردهاستان

 انتظار دارد. ،اما در درون چارچوب دستورات مرکز ،هاصورت مستقل در بسياري از حوزهکردن به

ها تحميل شده است. برانگيز نهادي به استاندو مسئوليت گاهي اوقات مناقشه ،مشابه، در چينطور به

مستقيم تحت رهبري طور به ،ساختتکيک عنصر درون يک حكومت عنوان به انيهاي استدولت

 نيع مجلس ملي خلق هستند. درنظر بخشي از سيستم نمايندگي تحت و ازسوي ديگر دولت مرکزي 

مرتب طور به شوراي دولتي چينهاي استاني در بسياري از امور از استقالل برخوردارند، که دولت حال

منتشر  ترح پايينوهاي سطسازي و انتقال به دولتپياده جهتهاي استاني براي دولتدستوراتي را 

شوند و مسئول اجراي تصميمات مجلس ملي خلق رسمي کنترل ميطور به هاکند. همزمان، استانمي

 (Donaldson, 2010: 27) .هستند سطح استاني

قانون اساسي  هشتادونهم اصلطبق  ا بپذيرند.هاي استاني بايد رهبري واحد شوراي دولتي ردولت

هاي محلي اجرايي حكومت در سطوح مختلف بر کار ارگان اي راچين، شوراي دولتي رهبري يكپارچه
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در را  اجرايي يهابين دولت مرکزي و ارگان اختيارات وها مسئوليتو تقسيم  اعمالکل کشور 

لتي داراي قدرت تصويب تقسيمات جغرافيايي . شوراي دوکنديمشخص م ياستان هاي سطحدولت

هاي ها، شهرستانو تقسيم جغرافيايي پريفكچرهاي خودمختار، شهرستان ايجادو تصويب  هااستان

شوراي دولتي همچنين قدرت لغو تصميمات  (Kang Leng, 2010: 40) .است خودمختار و شهرها

در عين ها بنابراين استان (china.org.cn, 2016) .ي استاني را داردهادولتو دستورات نامناسب 

که  نيز هستند دستورات مرکزي کردن اجرامسئول يک مسئوليت براي نمايندگي منافع محلي، داشتن 

اين يافته،  توسعهيي تمرکززدا رچه روند. هکندبا آن دستورات تناقض پيدا مي منافعاين گاهي اوقات 

 نيا براي دوباره متمرکز کردن قدرت تالش کرده است. با يشده است. دولت مرکز بيشتر تناقض نيز

 (Donaldson, 2010: 28) .جهت تمرکززدايي بوده است ، گرايش کلي درحال

حق اعمال دولت مرکزي همچنين  تمرکزگرایی مجدد در صورت لزوم: اعمال سیاست (ب

خود  منابع مالي و قدرت اجرايي کسب کنترل بر در زمان الزم، برايمجدد را  انههاي تمرکزگرايسياست

را اساساً از  چين رژيم ،عمده حزب کمونيست چيننقش  (Shen, 2008: 17) .حفظ کرده است

 مخصوصي براي خودها قانون اساسي استان (Xu, 2011: 1087) .سازدسيستم فدرال متفاوت مي

که مناطق داراي قدرت  کند، تصريح ميقانون اساسي (Lawrence & Martin, 2013: 9) .ندارند

مقامات مرکزي به آنها اعطا شده است. به دولت مرکزي اين اختيار داده وسيله به ذاتي نيستند و قدرت

 دربراي مثال،  (Xu, 2011:1087) .سلب کندآنها  ازشده که قدرت را به مناطق واگذار و همچنين 

اي، سهم دولت مرکزي تمرکز منطقه معددليل اعمال اصالحات مربوط به به ميالدي 1990اوايل دهه 

مجبور به ، دولت مرکزي دچار کسري شدکه زماني .اساسي را تجربه کردکاهش  ،از کل درآمد ملي

د که ي انجاميظرفيت دولت مرکزاين امر به کاهش قدرت و . شد هاقرض گرفتن از برخي از استان

دولت  ميالدي 1990اوايل دهه  ، دروضعيت وحدت سياسي چين را تضعيف کرد. در پاسخ به اين

ها و و برخي از قدرت افزايش داد را هاي استانيمرکزي کنترل سياسي و اجرايي بر رهبران دولت

آوري ماليات دوباره متمرکز شد. از دست دادن جمعهاي محلي را لغو کرد. براي مثال، دولت اراتياخت

 ،، اين تمرکزگرايي مجددحال نيا با .جبران شد رق ديگراز طاي هاي منطقهمدهاي مالياتي دولتآدر

اي تمرکز منطقه را تغيير نداد و به عدم اقتصادي غيرمتمرکز چينلحاظ به اقتدارگراياساساً رژيم 

هايي براي حفظ تعادل بين منافع تالشعنوان به هاي دولت مرکزي بايدگونه سياست خاتمه نداد. اين

  (Ibid: 1096-1097) .ديده شود دولت مليهاي محلي و دولت

 ,Lawrence & Martin) .ها قدرت انتصاب رهبران خود را ندارنداستان ( کنترل پرسنل:ج

 دولتيعمده انتصاب و ارتقاي مقامات  دولت ملي از شوند ومقامات دولتي از باال منصوب مي (9 :2013

 هاي دولت مرکزياي براي دنبال کردن سياستنطقهمقامات م تشويقيک ابزار قدرتمند براي عنوان به
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که از طريق آن دولت مرکزي، مقامات محلي را  روشي مهم استکنترل پرسنل، کند. درواقع، استفاده مي

يک  چين، با استفاده از اين ابزار، رژيم. دهديانگيزه م آنهابه و شود هماهنگ ميآنها  باکند، کنترل مي

مقدار زيادي از منابع را  اقتصادي،لحاظ به استاني، رهبراناينكه  با. کندپياده مي شده را کنترل گراييتمرکز

مسير اما  ،ندبرخوردار شانتياي درون حوزه صالحنسبت گستردهبه  استقاللکنند و از کنترل مي

مقامات )يا حتي  ا و تنزلهها، ارتقاخاص، در چين انتصابطور به شود.مرکز کنترل ميوسيله به شانشغلي

مرکز تعيين وسيله به ملي در نهايت سطح زير در د(عهاي شديدتر، مانند زندان براي نقض جدي قوامجازات

اي خورده است. اين سيستم کنترل پرسنل، شبكه گره شانبه عملكرد مسئولين شود و مسيرهاي شغليمي

 هايو به دولت کنترلرا هاي کليدي در سطح استاني وقعيتمستقيم مطور به تودرتو است که در آن مرکز

کند. هر سطح دولت محلي بر انتصاب، آن اعطا مي ينطح زيرسدر را محلي قدرت انتصاب مقامات کليدي 

مقامات محلي در انطباق با وظايف  .کندياي سطح تابعه آن نظارت مارزيابي، ارتقا و عزل رهبران منطقه

. سطح به سطح، هر سطح از دولت محلي با شونديتوسط سطح باالتر دولت ارزيابي م ،کليدي و اهداف

در سطوح مختلف  يا. سپس مقامات منطقهکنديتابع خود براي اجراي اهداف مذاکره م سطح دولت زير

ردادها قرا ايننيز پاداش/مجازات در و  وظايف ،کنند. اهدافهاي خود امضا ميقرارداد مسئوليت را با مافوق

اهداف  درصد 70 تا 60 بايد به ،ايمقامات منطقهاست.  اقتصاديبيشتر اين اهداف مشخص شده است. 

تا  30ها، مانند يكپارچگي سياسي، شايستگي و سعي و کوشش با هم ديگر جنبهکه درحالي  ،دست يابند

   (Xu, 2011: 1093) .شوددرصد بقيه را شامل مي 40

پيوند دادن  از طريقها و روستاها را قصبه و مسئولين مقامات يزن هاي شهرستاندولت

سطح با مسئولين ها قراردادهايي را قصبهحزب و سران  نکنند. دبيرامي کنترل ،عملكردشان به ارتقا

تعيين شده به اهداف که  دهنديها تعهد مقصبهکنند. در اين قراردادها، مقامات شهرستان امضا مي

اين، رقابت بر عالوه و شخصاً مسئول رسيدن به آن اهداف هستند. دست يابند ت شهرستانمقاما توسط

 از ضروريبخشي ، قصبهاي در ميان يک سطح يكسان، مانند سطح شهرستان يا بين مقامات منطقه

جايزه گرفتن با براي مثال، عملكرد عالي يک رهبر قصبه و  است.در چين سيستم مديريت پرسنل 

افزايش  وي براي تبديل شدن به رهبر شهرستان را اساسيشانس ارتقاي  هبر پيشرفته،عنوان ر

 .شود. برعكس عملكرد نامناسب موجب تنزل رتبه ميدهدمي

ي چرخش ،شودکار گرفته ميبه براي افزايش اثربخشي سيستم کنترل پرسنلراهكار ديگري که 

بيشتر  1990هميشه وجود داشته و از دهه  عمل چرخش مقامات استانياست.  رهبران مناطق بودن

طريق انتشار يا تقليد از  ارتقاي توسعه اقتصادي از ،نهادينه شده است. هدف عمده چرخش مقامات

 80، حدود 2005و  1978سياست، در طي دوره بين اين براساس  اي است.تجربيات اصالحات منطقه

در طي دوره اصالحات، چرخش اغلب با . منتقل شدند ي ديگرهااستان بهارتقا يافتند يا  رهبراندرصد 
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و  عملكرد بهتر جهتاي ايجاد انگيزه براي رهبران منطقهاين مكانيسم، موجب ارتقا ترکيب شده است. 

اين، بر عالوه (Ibid: 1094) .استاي براي پخش موفق تجربيات منطقه سممكاني يکعنوان به نيز

کليدي براي ي اقدام ،تغييرات سازماني مكرر مقامات محليو  انتصاب له دولت مرکزي درمداخ

است که شايان ذکر  طلبانه است.هاي جداييگرايش و به وجود آمدن گراييجلوگيري از افزايش محلي

 عنوانبهکار گرفته است. سطح ملي، راهكارهاي ديگري نيز به دولت مرکزي براي کنترل واحدهاي زير

ها با مرزهاي استاني همپوشاني ندارند. نفوذ قدرت پكن بر استان 1ي نظاميامرزهاي منطقه، مثال

منظور به ،همچنين شامل توانايي آن براي فرستادن کميسيون بازرسي انضباطي مرکزي حزب به استان

 .استآنها  ها براي بررسي دفاترارسال حسابرس کل به استان و تحقيق در مورد فساد

 (Shen, 2008:17; Lawrence & Martin, 2013: 9)  از مهمترين همچنين، يكي ديگر

هر کسي که ملي و مرکزي آينده است. سطح زير  مسئوالنانتخاب فرآيند  ،مورد استفادههاي مسمكاني

هاي اصلي آنهاست و که تابع ارزش کند بايد رهبران ارشد را متقاعد شود،مي نامزد براي پستي کليدي

، عملكرد عالي در سطح استاني براي هر کسي که نامزد بيترت نيا نيز دارد. به توانايي انجام کار را

 همه 2008تا  1992از سال  است.الزم  ابديييک رهبر ارشد ارتقا معنوان به در نهايت شود ومي

از  ،تازه انتخاب شده کميته دائمي حزب کمونيست چيناعضاي و  هاوزير، نخستجمهورهاسيرئ

هايي براي حفظ مسمكانيدر کل، اين راهكارها . به مقام و مسئوليت باالتر ارتقا يافتند ستانيموقعيت ا

بين مرکز و ثبات اروابط بحفظ به  ند ودهميسياسي ارائه  تمرکزتمرکز اقتصادي و  تعادل بين عدم

 (Xu, 2011:1096) .کنندکمک ميمحل 

 
 

 گیرینتیجه

، سيستم مديريت سياسي فضا ييآکارارآمد عاملي مهم در افزايش بهينه و ک کشوري سيستم تقسيمات

ايران ازجمله اينكه  است. با وجودو...  حكمراني خوب، توسعه اقتصادي، حفظ وحدت و امنيت ملي

تقسيمات کشوري  نظاماما  ،دارد نهيريدکشورهايي است که تقسيمات کشوري در آن ريشه تاريخي و 

. با توجه به ضرورت اصالح و تغيير سيستم تقسيمات کشوري کنوني ايران، هايي داردکنوني ايران نقص

اين کشور در زمينه اصالح  تجاربدر اين نوشتار تالش شد، تقسيمات کشوري جمهوري خلق چين و 

های صورت با وجود همه پیشرفتباید توجه داشت که و تغيير تقسيمات کشوري بررسي شود. 

هایی مانند توسعه است و با چالشدرحال  نان یک کشورهمچ گرفته در چین، این کشور

کامل نبودن اصالحات بازار، نابرابری باال، ، نهادهای ضعیف، فقدان پاسخگویی دمكراتیک

                                                 
1. Military Region Boundaries 
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یک  نبودجویی و ، فساد باال و رانتستیز طیمحگسترش سریع شهرنشینی، چالش پایداری 

توان برای اصالح ثبت این کشور میهای ماما از تجربه ،مواجه است یه مستقلئقوه قضا

ها و ابهامات خاص تقسيمات کشوري در رغم پيچيدگيعلي. کردتقسیمات کشوری ایران استفاده 

 د:نتيجه بيان کرعنوان به توانچين، نكات زير را مي

ها هميشه چين، يكي از کشورهايي است که از سابقه تاريخي زيادي برخوردار است. چيني .1

اند. و در اين زمينه تقسيمات کشوري خاص خود را داشته اداره قلمرو خود دغدغه داشتهنسبت به 

از تداوم بين واحدها، توجهي قابل  درجهسازد اين است که تقسيمات کشوري چين را متمايز ميآنچه 

ي چين ديده اجرايي در دوران اخير و دوره امپراتور -هاي قلمرويي اداري مراتب ردهمرزها و سلسله

در اين راستا، با توجه به پيشينه تاريخي ايران و اينكه سيستم تقسيمات کشوري در ايران نيز  .شودمي

از سابقه تاريخي زيادي برخوردار است، شايسته است در بحث تغيير و اصالح تقسيمات کشوري، توجه 

 بيشتري به سيستم تقسيمات کشوري ايران در ادوار گذشته شود. 

استان، شهرستان و براساس « اليهسيستم سه»يک براساس ات کشوري کنوني چين تقسيم .2

طور بههايي که ها، مناطق خودمختار و شهرداريکه کشور به استان بيترت نيا بهقصبه )شهرک( است. 

ها و مناطق خودمختار به مستقيم تحت کنترل دولت مرکزي هستند تقسيم شده است. استان

شوند و در نهايت هاي خودمختار، پريفكچرهاي خودمختار و شهرها تقسيم ميشهرستانها، شهرستان

ها هاي قومي و شهرکهاي اقليتها، قصبههاي خودمختار و شهرها به قصبهها، شهرستانشهرستان

ار ها تالش کرده، ساختار بلند تقسيمات کشوري را به ساختشوند. حكومت چين طي سالتقسيم مي

کند و سطوح تقسيمات کشوري را کاهش دهد. هدف چين از اين اصالحات، از تبديل کوتاه و تخت 

ي زياد بوده است. در اين زمينه با توجه به ساختار بلند هانهيهزبين بردن بوروکراسي، اتالف منابع و 

 تقسيمات کشوري ايران ضروري است، کاهش سطوح تقسيمات کشوري مدنظر قرار گيرد.

اجرايي بسيار  -يرات ايجاد شده در تقسيمات کشوري چين، بخشي از اصالحات اداريتغي .3

اي است که طي چند دهه در اين کشور انجام شده است. مهمترين نتيجه اين اصالحات، گسترده

هاي محلي؛ به دولت هاي اجرايي و اداري و واگذاري قدرتنقش تقسيمبازسازي دولت و حكومت؛ 

و پيكربندي مسائل مربوط به بودجه و امور مالي است. درواقع در اين کشور  دولت شدنکوچک 

و  دستگاه حكومتاي در مورد حكمراني به وجود آمده است که موجب اصالح اصالحات گسترده

نتيجه اين اصالحات، به اذعان بسياري از  شده است. اجرايي -و اداري اقتصادي ،سيستم سياسي

دهنده اين واقعيت است که بوده است. اين تجربه چين، نشان صاد چينقتا کارشناسان، رشد سريع

 تغيير و اصالح تقسيمات کشوري بدون توجه به مسائلي مانند ساختاربندي مجدد دولت و کوچک

 اي در بر نخواهد داشت.کردن آن، نتيجه
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« شهر»ي به حكومت چين، طي روند اصالح تقسيمات کشوري و اداري و اجرايي خود، اهميت زياد .4

داري شده و در نظام سرمايه رسد حكومت چين، اهميت و جايگاه شهرها در دنياي جهانيمينظر به داده است.

 یکئموزابه وجود آمده که فرد منحصر به ، يک جغرافياي سياسيشدن يجهانرا درک کرده است. طي دوره 

از شهرهاي جهاني ادغام کرده است. با فرد همنحصر ب ايها را با شبكهسياسي سنتي از قلمرو حكومت

نظر به . ازسوي ديگرشهرهاي جهاني برندگان رقابت فضايي بر سر قدرت هستندها، گيري فضاي جريانشكل

اين اصل بوده براساس  در چين، يک واحد اساسي اداره قلمروييعنوان به شهر ارتقايها براي تالشرسد، مي

 اقتصادي تطابق داشته باشد.  _ فضاي اجتماعي که فضاي اداري بايد با

دهنده ثبات در سطح باالي تقسيمات وجود آمده در تقسيمات کشوري چين، نشانبررسي تغييرات به .5

هاي گذشته و تغييرات گسترده در سطوح زيرين کشوري يعني سطح استان و تغييرات کم اين سطح طي دهه

. افزايش تعداد شهرها و ايجاد شهرهاي جديد، 1 :سطح استان شاملاستان است. تغييرات زياد در سطح زير 

. افزايش تعداد واحدهاي 2 ،مانند شهرهاي نايب استاني و تبديل شدن پريفكچرها به شهرهاي سطح پريفكچر

هاي به شهرستان، ايجاد شهرستانآنها  ها و تبديل شدنسطح شهرستان، به داليلي مانند ارتقاي شهرک

شهرهاي مهمتر،  هاي شهري سطح شهرستان و از همههاي مغولي و بخشقليت قومي، شهرستانخودمختار ا

لغو ادارات عمومي . 4به سطح شهرک و آنها  ها به داليلي مانند ارتقايکاهش تعداد قصبه. 3 ،سطح شهرستان

 ها )يک سطح از دولت بين سطح شهرستان و قصبه( بوده است. بخش

اختيارات و وظايف واحدهاي تقسيمات کشوري در چين، از شكل  کشوري، نوع تقسيمات .6

آنچه حكومت چين را متمايز  حال نيا باساخت بودن آن تأثير پذيرفته است. حكومت چين يعني تک

اين رژيم اقتدارگراي  اساساً کند، ترکيبي از تمرکزگرايي سياسي و تمرکززدايي اقتصادي است کهمي

وظايف و  کنندهنييتعاين ويژگي  .کندمتمايز مياي را از فدراليسم همنطقلحاظ به غيرمتمرکز

 با دولت مرکزي است؛ به اين معنا که: آنهااختيارات واحدهاي تقسيماتي و نيز چگونگي روابط 

کنترل ساختار پرسنلي سياسي بسيار تمرکزگرا است و بر مسائل سياسي و لحاظ به رژيم چين

و رژيم  ملي واگذار شده استسطح هاي زير به دولت ي، عمدتاًحكمراني اقتصاد . ازسوي ديگر،شديدي دارد

اکثر هاي محلي از حق قانونگذاري برخوردارند. غيرمتمرکز است. حتي دولتشدت به چين در اين زمينه

و حتي و در اين زمينه از استقالل زيادي برخوردارند شود هاي محلي انجام ميتوسط دولت ،هاي دولتنقش

ساخت بودن هستند. با توجه به تکقدرتمندتر  همتايان خود در کشورهاي فدرال در سراسر جهاناز 

 گرفته شده در چين، براي کشور ما نيز مناسب است.کار به حكومت ايران، اين رويه

و کارهاي  کشاورزي، صنعتي، مالي و پرسنليي مانند امور هايکارکردها و نقش محلي هر دولت .7

بوط به آموزش، بهداشت عمومي، فرهنگ، علم، توسعه روستايي و شهري، تنظيم خانواده، امور مر

دهد. سيستم تقسيمات را انجام مي يهئو اداره قوه قضا هامدني، امنيت عمومي، امور مربوط به اقليت
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اعمال  هاي استاني داراي قدرت برايمديريت سطح به سطح است. دولتبر مبتني کشوري در چين،

ها تحت حوزه ها و قصبهها، شهرکها در سطح شهرها، شهرستانرهبري واحد بر کار دولت

 نيا بانيز بر سطح زيرين خود کنترل دارند.  ترنييپاشان هستند. به همين ترتيب سطوح صالحيت

مشخص  روشنيمقامات محلي به قلمرو صالحيت ويژه، بههاي صالحيت محلي و مرکزيحوزه، حال

 و برخوردارندنشده است. تنها تفاوت اين است که مرکز يا سطوح باالتر از اختيارات و قدرت بيشتر 

در را و نيز مقررات و تصميمات مجلس خلق  ي محلي، قوانين محليهادولتزند. ميمرکز حرف آخر را 

هستند و گزارش کارشان را مسئول  آنهاو در برابر  کننديماجرا آنها  هاي دائميسطح مربوطه و کميته

مقررات و ، ها، قوانينآنها تحت نظارت دولت مرکزي، اصالحات، سياست. دهنديمتحويل آنها  به

مرکز  کنند.مقاومت ميو گاهي در برابر دستورات دولت مرکزي  کرده سازيپيادهو  را تصويب دستورات

اما در درون چارچوب دستورات  ،هاز حوزهصورت مستقل در بسياري اها براي عمل کردن بهاز استان

شوراي هاي استاني در بسياري از امور از استقالل برخوردارند، که دولتحال در عين  انتظار دارد. ،مرکز

انتقال به  نيزسازي و پياده جهتهاي استاني مرتب دستوراتي را براي دولتطور به دولتي چين

  ند.کهاي سطح پايين منتشر ميدولت

آزمايشات محلي بوده است. به اين معنا که اصالحات بر مبتني تقسيمات کشوري در چين، اصالح .8

ابتدا در فضاهاي خاص اعمال شده و سپس در صورت داشتن نتايج مثبت، در کل کشور اجرا شده است. اين 

را تضعيف کرده ت مخالفان سياسي اصالحارا کاهش داده و هاي سياسي پيشبرد اصالحات ريسکاستراتژي، 

 اقدامات گام به گام بوده است. بر مبتني است. همچنين اصالحات در کشور چين

 که هايي نيز وجود داردبا تمام نقاط مثبتي که سيستم تقسيمات کشوري چين دارد، نقص .9

نامگذاري تقسيمات کشوري کنوني در چين است که موجب ابهامات و  سيستممهمترين آن 

ي شده است. از طرف ديگر وجود واحدهاي غيررسمي )پريفكچر(ها و نيز وجود يهاسوءبرداشت

سطوح مختلف بر ابهامات افزوده  در ي اصطالحات يكسان،ريکارگبههاي مختلف و شهرهاي با رتبه

به اين گرايي شده است. چين موجب ظهور محلي در تقسيمات کشوري تمرکززدايي همچنين است.

همچنين خود است.  قلمرومتمرکز کردن توسعه در منابع و مايل به جذب  محلي دولتهر معنا که 

شكاف درحال افزايش بين مناطق و اقشار مختلف اجتماعي و مشكالت محلي موجب  -روابط مرکزي

 در مناطق روستايي فقير شده است.جدي 

مات هايي نيز براي اصالح تقسيبتوان از تجارب تقسيمات کشوري چين درس رسدنظر ميبه

اصلي تقسيمات کشوري ايران، هاي لشبه چاضمن اشاره کشوري ايران استخراج کرد. در زير 

 شود:ه ميآن ارائبهبود  ي برايهايرراهكا
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 است حاکم( دهستان و بخش شهرستان، استان، شامل) «ايچهاررده» سيستم يک ايران در .1

 بلند ايران، در کشوري تقسيمات اتبمرسلسله بودن بلند ايننتيجه  .است شده نهادينه سيستم اين و

فرآيند  شدن ندکُ مانند هاييمعضل آن نهايينتيجه  که است اجرايي -اداري تشكيالت ساختار شدن

 و منابع اتالف ساالري؛ديوان گسترش بيشتر؛ انساني نيروي و منابع امكانات، به نياز رساني؛اطالع

 .است ماندگيعقب و توسعه رساني،خدماتفرآيند  نديکُ سرانجام و مردم به زياد هايهزينه تحميل

 کشوري تقسيمات ايردهسه يا ايدورده سيستم دنيا کشورهاي از «دوسوم» حدود چين، کشوربر عالوه

 اي،ردهسه سيستم يک به ايران در کشوري تقسيمات ايچهاررده سيستم تبديل. اندبرگزيده را

 .داد خواهد کاهش را ...( و ساالريديوان افزايش و منابع اتالف) شده ذکر مشكالت

 کشوري تقسيمات سيستم از رده يک بلكه واسطه، سطح يکعنوان به نه «بخش» ايران، در .2

 کشوري تقسيمات ايچهاررده سيستم تبديل براي ايبنابراين، درصورتي که اراده .شودمي محسوب

در غير . است شدن حذف براي گزينه نبهتري «بخش» اي وجود داشته باشد،ردهسه سيستم به ايران

 تعداد دادن کاهش با توانمي را کشوري تقسيمات سيستم کنوني هايچالش از برخي اين صورت،

 .داد کاهش( وسعت و جمعيت لحاظبه) کوچک هايبخش ادغام طريق از هابخش

 تجربه يناول و است برخوردار زيادي قدمت از چين همانند ايران، در فضا سياسي سازماندهي .3

زمينه  در ايرانيان موفق تجربيات وجود با. گرددبرمي هخامنشيان عهد به سرزميني فضاي تقسيم

 هاقدرت ديگر توسط ايرانيان الگوي بعدها اينكه وجود با و خود وسيع قلمرو فضاي سياسي سازماندهي

 کرده تغيير زمان مرور به ييقلمرو هادار سيستم ايران درون اما گرفت، قرار استفاده مورد نيز روم مانند

 اداري قلمرويي هايرده مراتبسلسله و مرزها واحدها، مانند هاييشاخص نظر از شباهتي هيچ امروزه و

 کشوري، تقسيمات اصالح و تغيير بحث در است رو، شايستهازاين .ندارد وجود گذشته ادوار با اجرايي –

 .شود گذشته ادوار در فضا سياسي سازماندهي نحوه به بيشتري توجه

هاي گذشته، تغيير اساسي در سيستم تقسيمات کشوري ايران به شكل کلي به طي سال .4

هاي کشور، با هدف دريافت بودجه و ها و استانها، شهرستانبلكه بر تعداد شهرها، بخش ،وجود نيامده

مطالبات براي يجه نت افزوده شده است. اين تغييرات درشدت به امتيازات بيشتر از دولت مرکزي،

ابزاري از قانون تقسيمات کشوري و بدون توجه به اصل تمرکززدايي و اعطاي  هسطح و استفاد يارتقا

در سيستم  تفويض اختياراتدرواقع  اختيارات بيشتر به سطوح زيرين دولت به وجود آمده است.

باشد و در سطح واحدها مياداري و تأسيس مراکز اداري بيشتر مربوط به امور  تقسيمات کشوري ايران،

اين امر اين بوده که با وجود تغييرات مداومي که در نتيجه  د.گيرنده نيستنتصميميافته،  نواحي ارتقا

اي و توسعه پايدار محقق نشده تقسيمات کشوري ايران رخ داده، مسائلي مانند توسعه متوازن منطقه
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يوب است، اما اصالح اين نظام معيوب، بدون بنابراين نظام تقسيمات کشوري ايران نظامي معاست. 

 ريزي تأثير چنداني نخواهد داشت.و اصالح سيستم بودجه« تمرکززدايي»

 براي اراده يک وجود عدم و هااستان تعداد افزايش به تمايل ايران اسالمي جمهوري در .5

 به 24 از هااستان دادتع ،1394 تا 1365 سال از که ايگونهبه است، داشته وجود هااستان تعداد کاهش

 در ريشه ايران، در کشوري تقسيمات هايرده ديگر نيز و هااستان تعداد افزايش .است رسيده 31

 هايرده ناپذيرسيري عطش باعث که دارد ايران «ريزيبودجه سيستم» و «کشوري تقسيمات سيستم»

 بوده ناکارآمد واحدهاي يجادا و سرزمين شدن تكهتكه آننتيجه  که شودمي ارتقا براي تقسيماتي

 بنابراين سه اقدام مهم زير ضرورت دارد: .است

 و فضايي الزامات به توجه با و کيفي هايشاخصبراساس  کشوري تقسيمات سيستم اصالح الف(

 ،ايران سياسي جغرافياي

 ،ريزيبودجه سيستم اصالح ب(

 .جديد هاياستان ايجاد از جلوگيري حداقل يا و هااستان تعداد کاهشج( 

 پيامد مهمترين. ندارد وجود شهرها و هاشهرستان بنديرتبه براي قانوني گونههيچ ايران در .6

 از پس توسعه هايشاخص و هاپتانسيل نظر از که شهرهايي وها شهرستان اغلب که است اين امر اين

 صرف استان بودجه يشترب که معتقدند و دانندمي نابرابري قرباني را خود دارند، قرار استان پايتخت

 يارتقا براي تالش به بيشتر، امتيازات و بودجه دريافت جهت دليل همين به. شودمي استان مرکز

 و شهرها بنديرتبه براي قانوني سيستمي لذا ايجاد .پردازندمي مستقل استان به شدن تبديل و سطح

 از بسياري از جلوگيريبر عالوه واندتمي بنديرتبه سيستم اعمال. ايران ضرورت دارد در هاشهرستان

 .شود هاشهرستان و شهرها بيشترتوسعه  براي انگيزه ايجاد موجب سطح، يارتقا براي تمايالت

 ملي سطح در قوانين. ندارد وجود محلي آزمايشات براي قانوني سازوکارگونه هيچ ايران در .7

 کشوري تقسيمات سيستم در راتتغيي برخي توانمي .شوندمي اعمال کشور کل براي و شده وضع

صورت به استان يک در ابتدا را( ايردهسه سيستم جايبه ايچهاررده سيستم يک اتخاذ مانند)

 .کرد ملي قوانين به تبديل را تغييرات اين مثبت، نتايج بروز صورت در و کرد اعمال آزمايشي
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