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چکيده
فرمهای فضایی بهصورت کلی ناشی از فرایندهای فضایی شکلدهنده آنها است .شکلگیری بنیانهاای
توسعه نامتوازن متأثر از بیعدالتی فضایی بهعنوان فارم فضاایی لالاش کهاورهای در تااع توساعه نتی اه
فرایندهای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی آنها در طای زماان اسات .بایتردیاد مها تارین هاد
سازماندهی و مدیریت سیاسی فضا در هر کهاوری ،در وهلاه نستات ارائاه بهیناه مادمات باه تاداک ر
شهروندان و استفاده تداک ری از قابلیتها و فرصتهای ملی در جهت رفااه و توساعه فضاای جفرافیاایی
است .با توجه به الزامات عصر جدید و پیچیدگیهای آن ،ضرورت توجه به عدالت فضایی در نهادینه شدن
مدیریت بهینه سیاسی فضا بهعنوان یکی از الزامات کهاورداری اسات .ملالاه تاضار باا روی توصایفی و
تحلیلی در پی تبیین نلش عدالت فضایی بهعنوان شامصای اثرگااار و پویاا در راساتای ارزیاابی عملکارد
سیتت تکمرانی بهعنوان موتور محرکه اصلی اداره امور کهور است .واقعیت این است که تا به یک اجماع
کلی در مصوص ارزیابی تکمرانی سامان سیاسی فضاایی تاصال نهاود ،نمایتاوان درصادد الگوساازی
تکمرانی بهینه سیاسی فضا اقدام کرد .بر همین مبنا عدالت فضایی /جفرافیایی بهعنوان سنگ محک معتبری
برای ارزیابی بهینه مدیریت سیاسی فضا به تتاب میآید.
کليدواژهها:

عدالت فضایی ،تکمرانی ،مدیریت سیاسی بهینه فضا ،سامان سیاسی.

 .1استادیار جفرافیای سیاسی دانهگاه تربیت مدرس (نویتنده متئوع) m.ghaderihajat@modares.ac.ir
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 .1مقدمه
یکی از مه ترین و زیربناییترین وجوه عدالت ،عدالت فضایی /جفرافیایی است کاه در
مطالعات جفرافیایی از اهمیت ویژهای برموردار است .درك صحیح توزه معناایی عادالت
فضایی /جفرافیایی ،مهروط به درك رابطه متلابل سیاست و فضا و سازوکار پویاای آنهاا
است .در جفرافیای سیاسی مفهوم عدالت فضاایی از ساطح انتزاعای ماارب و باه عینیات
میرسد ،به عبارتی دیگر مفهوم عدالت عملیاتی و سن شپایر میشود .عادالت فضاایی باا
نگرشی دموکراتیک به فضا در پی فراه کردن زمینههای برابری نتبی همه سااکنین فضاای
جفرافیااایی در برمااورداری از مناااب  ،فرصااتهااا و زیرسااامتهااای ملاای جاادای از
ناهمگونیهاای زیتاتی و اعتلاادی کاه از رهگاار مهاارکت در تصامی گیاری و اجارای
تصمیمات تاصل میشود ،است .با توجه به آنچه گفته شد ،هد

نهایی در عدالت فضایی

بهبود دورنمای زندگی سکنه فضا در تمام عرصههاای فضاایی اسات .عادالت فضاایی در
صورتی قابل تحلق است که توزی قادرت ،ثاروت ،مزایاا و فرصات ،متناساش باا قابلیات
مکانها و فضاهای مرد و کالن جفرافیایی ان ام شود و بهتب آن درآمدی که به توانمنادی
جوام در جهت برآورده کردن نیازها من ر شود را افزایش داده و از این رهگاار ضارایش
فزایندگی بین مناطق را افزایش دهد.
توسعه نابرابر در اشکاع گوناگون در فضااهای جفرافیاایی بتاتر مناسابی بارای ای ااد
متفیرهای اثرگاار بر مؤلفههای امنیت ملی و تکوین نواتی بحرانی را فراه مینمایاد .ایان
تهدیدات بیهتر متوجه نظامهای سیاسی متمرکز [بهمصوص بهرهمند از تک ر قومی -ماهبی
و زبانی] است که سامتار فضایی تاک بر آنها مرکز-پیرامون است [مرکزی کاه در ابعااد
گوناگون از مزیتهای زیادی برموردار است و پیرامونی که در شامصاههاای متعاددی در
تاشیه قرار دارد] .فضای جفرافیایی ایران بهرل تالیهای زیاد از عدالت فضایی باه دور
بوده و ساامتار مرکاز -پیراماون الگاوی لالاش رواباا فضاایی در کهاور اسات .هرچناد
نابرابریهای فضایی در درجه نستت به قابلیتهای فیزیکی و ذاتی مناطق بتتگی دارد ،اما
نظام سیاسی ،تصمیمات سیاسی ،مدیریت سیاسی فضا ،نظام اقتصادی ،شیوه تولید و مبادلاه
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و چگونگی سرمایهگااریها سبش میشود تا از قابلیتهای محدود نیز درسات بهارهگیاری
نهود .در سایه پیامدهای سیاستها و راهبردهای پیهین در برنامهریزیهای کاالن کهاور و
نبود برنامههای کالن ملی در راستای تمرکززدایی ،تتی سیاستهای محرومیتزدایای پا
از انلالب اسالمی نیز نتوانتته است کهور را بهسوی تعادع فضایی پیش ببرد.
مدیریت سیاسی فضا بهعنوان مه ترین رکن ادارهکننده فضا که ه قدرت اجرایی و ه
توان سیاستگااری و ترسی چه اندازها را دارد نیاز به ابزاری کارآمد در جهات ارزیاابی
موفلیت و عدم موفلیت سیاستهای اجراشده دارد .با توجه به تمرکز مطالعااتی جفرافیاای
سیاسی بر کهور و اداره بهینه آن نیااز باه ابازار سان ش وضاعیت چگاونگی اداره کهاور
بیشازپیش اتتاس میشود .عدالت فضایی بهعنوان قالبی کارآمد برای سان ش و ارزیااب
مداوم موفلیت مدیریت سیاسی فضا در راستای اداره چارچوب فضای سارزمینی اسات .در
این ملاله در گام نستت مباتث نظری مرتبا با پاژوهش ارائاه مواهاد شاد ،در گاام دوم
سعی در پردازی جایگاه عدالت فضایی در مدیریت سیاسی فضاا مایشاود ،در گاام ساوم
وضعیت عدالت فضایی کهور تبیین مواهد شد و در قالش گام چهاارم راهکارهاای تبادیل
عدالت فضایی بهعنوان شامص و ملیاس ارزیابی ارائه میشود.
 .2روش پژوهش
ماهیت ملاله نظری و روی کار توصیفی -تحلیلای اسات و باا توجاه باه دادههاای در
دسترس ،با استنباط و استدالع در پی تبیین نلاش عادالت فضاایی /جفرافیاایی در ارزیاابی
تکمرانی بهینه سامان سیاسی فضا است.
 .3مباحث نظری
 .0-9عدالت فضايي
اصطالح ماص «عدالت فضایی» تا چند دهه پیش کاربرد عمومی نداشته و تتی امروزه
در میان جفرافیدانان و برنامهریزان ساعی در جلاوگیری از کااربرد صافت فضاایی بارای
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جتتوجوی عدالت و دموکراسی در جوام معاصر وجود دارد .دراصل فضائیت عدالت یا
نادیاده گرفتاه مایشاود یاا در مفااهی مارتبا دیگار مانناد عادالت سارزمینی ،عادالت
زیتتمحیطی ،بیعدالتی شهرنهینی ،کاهش نابرابریهای منطلهای یا تتی در شهر عادع و
جامعه عادع جاب میشود (.)Soja,2008:1
عدالت فضایی ،ه در نام و ه در نتی هگیری ،بهتازگی باهطاور گتاتردهای باهمنظاور
تالی برای درك مفهوم عدالت در یک چه اناداز جفرافیاایی ماورد اساتفاده قارار گرفتاه
است( .)Mihalopoulos,2014:202این فرم از عدالت بهعنوان یک جانهین یا جایگزینی برای
عدالت اقتصادی یا اجتماعی یا دیگر فرمهای عدالت نیتت ،بلکه در جتتوجوی عادالت
در یک چه انداز فضایی انتلادی است (.)Soja,2010:13
عدالت فضایی نلطه تالقی فضا و عادالت اجتمااعی اسات کاه باه جنباههاای فضاایی یاا
جفرافیایی عدالت اشاره دارد و توزی عادالنه و منصفانه مناب و فرصتهای باارزی در فضاای
جفرافیایی بهعنوان زیتتگاه جامعه را شامل میشود که میتواند ه بهعنوان یک مروجی و ه
بهعنوان فرایند در نظر گرفته شود ،بهعنوان الگوهای جفرافیایی یا توزیعی که عادالنه یا ناعادالنه
هتتند ،بهعنوان فرایندهایی که این مروجیها را تولید میکند(.)Soja,2008:4
از این رو ،عدالت فضایی میتواند توزی برابر منااب و مادمات تعریاو شاود کاه باه
مبحث برقراری تعادع بر مبنای چه کتی چه چیزی را چگونه به دست مایآورد؟ اشااااره
دارد ( .)Fainstein,2005:129یا اجرایی شدن عدالت سرزمینی یا همان برابری در دسترسی به
کاال و مدمات عمومی تعریو شود ( .)Savas,1978:801در دهه امیار ،دیکا

باا تأسای از

هنری لوفور ،بحث عدالت فضایی را فراتر از الگوهای ثابت توزیعی ،به سمت فضاسازی و
ارتباطات اجتماعی ،توسعه داد ( .)dikec,2001:1973به نظر لوفور فضا بیهاتر تولیاد شاده و
تحت تأثیر فرایندهای سیاسی-اجتمااعی اسات .او اعتلااد دارد کاه ارتباطاات اجتمااعی را
نمیتوان به دور از مناسبات فضایی آنها مورد توجه قرار داد.
کاردوسو معتلد است که عدالت فضایی متتلل از دیگار فارمهاای عادالت (اجتمااعی،
اقتصادی و محیطی) نیتت و از آن ا که فضا عنصار مهااترك و پیونددهناده آنهاا اسات،
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عدالت فضایی میتواند بهعنوان ،مرکز انواع مفاهی عدالت عمال کناد(.)Cardoso,2007:384
تراوع معتلد است که عدالت فضاایی ،عادالت اجتمااعی اسات و عادالت محیطای عنصار
جدانهدنی از عدالت اجتمااعی اسات (  .)Cardoso,2007, 390; Brown and et al, 2007:27در
کل اعتلاد بار این است کاه باا پایاری شرایا اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی جامعه و طرح
آنها در عدالت فضایی میتوان ظرفیتی را بارای اتحااد جنبشهای عادالتماواهی تحات
یاک چتار مهاترك ارائاه کارده و در آیناده باه برنامهریازان و سیاساتگاااران در ملاق
جوام عادالنهتر و پایدار ،کمک کرد (دادایپور و دیگاران .)77 :1430،بادیهی اسات کاه معناا و
مفهوم عدالت فضایی با ذکر و تهریح ریههها و سرچهمههای نابرابری و عدم تعاادعهاای
فضایی روشنتر مواهد شد (جوان و عبداللهی.)143-104 :1437،
با رویکردی انتانگرایانه و با یک دیادگاه کااربردی و نیاز عملیااتی عادالت فضاایی
عبارت است از برابری نتبی شامصهاای توساعه جاام (اقتصاادی ،اجتمااعی ،سیاسای،
فرهنگی ،امنیتی و  )...در مکانها و فضاهای جفرافیایی (مرد و کالن) یک کهور ،منطلاه و
جهان با شامصهای توسعه متناظر آن در ساطح ملای (کهاوری) ،منطلاهای و جهاانی .در
چنین رویکردی عدالت فضایی میتواند بهعنوان مروجی و اشاره به شرایطی داشاته باشاد
که مناب ارزشمند جامعه (قدرت ،ثروت و فرصت) از یک توزی نتبتاً متاوازنی برماوردار
باشد.
 .4-9آمايش سرزمین
آمایش سرزمین بهعنوان نوعی برنامهریازی فضاایی عباارت اسات از« :برناماهریازی و
سازمان دادن به عناصر فضایی-جفرافیایی ازقبیل کاربری ،تلتی و نحوه اشفاع فضا ،تعیاین
محل سکونت انتان و فعالیتها ،تفظ تعادع اکولاو یکی فضاا ،تنظای و تنتایق فضاایی،
تنظی روابا فضای ،فراوری ظرفیتها ،کاربتت عدالت فضایی ،تفظ زیبایی و دکوراسیون
فضا ،پایداری توسعه ،کاهش ناهن اریهاای فضاایی و( ...تاافظنیاا .)1437،درواقا «آماایش
سرزمین» یکی از قلمروهای اساسی عملکرد جفرافیای کاربردی است کاه اللاش باا اراده و
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امتیار ،تعادع اکوسیتت جفرافیایی را سازماندهی و برقرار میکناد .از ایان رو ،الزم اسات
که ه شنامت و ادراك مناسبی از کل سرزمین داشت و ه درباره فضا آینادهنگاری کارد.
آمایش سرزمین شامل تنظی روابا و کنشهاای متلابال باین عوامال انتاانی ،اقتصاادی و
عوامل محیطی بهمنظور ای اد فضایی مبتنی بر افزایش کاراییها ،بهرهگیری بهینه و پایادار از
استعدادهای اکولو یکی است؛ به عبارت دیگر مطلاوبتارین ،عادالناهتارین و پایادارترین
آرایهی که به سه مؤلفه مه جمعیت ،سرمایه و مناب طبیعی و محیطای در یاک منطلاه یاا
سرزمین داده میشود ،برنامه آمایش سرزمین اطالق میگردد

(ابراهی

زاده.)7 :1434،

شاید در کل بتوان گفت منظاور از آماایش سارزمین ،تعیاین تاوان بااللوه و شایتاتگی
سیتت اکولو یکی ،یا به عبارت دیگر ،مطلوبترین نوع بهرهوری از آن است .در تلیلات،
آمایش سرزمین ،تنظی و تنتیق ترتیبات بهرهبارداری بهیناه از ظرفیاتهاا و پتانتایلهاای
انتانی و طبیعی است (سرور.)22 :1437،
از مه ترین ویژگیها و ملزومات برنامه آمایش سرزمین ،جام و یکپارچهنگری ،پویاا و
دینامیک بودن برنامه ،زمانمند بودن ،عادالنه بودن فرایندها ،ایمان و زیتاتمحیطای باودن،
نظاممند و سلتلهمراتبی بودن برنامه به لحاظ سطح ،موضوع و پدیدههاا و بااالمره متاوازن
بودن همه ارکان و ابعاد برنامه است .هد

سیاسی آمایش سرزمین در راستای متعادعسازی

بهرهبرداری انتان از سرزمین و تسصیص بهینه مناب بین مناطق یاک سارزمین متناساش باا
توانمندیها و ظرفیاتهاا ،در جهات جلاوگیری از برمای اعتراضاات و نارضاایتیهاا در
چارچوب نیل به امنیت در فضای ملی است .همچنین سازماندهی فضاا در راساتای تاأمین
اهدا

نظام سیاسی تاک بر جامعه مواهد بود که با تادابیر منطلای و واقا بیناناه ضاریش

امنیتی کهور را باال برده و تهدیدات داملی و ماارجی را کااهش دهاد .درنتی اه ،اهادا
سیاسی آمایش سرزمین برتتش نظام سیاسی و ایدئولو ی تاک بر آن مایتواناد متفااوت
باشد

(ابراهی

زاده.)17-13 :1434 ،

برنامهریزی فضایی یا آمایش سرزمین ،ناوعی از برناماهریازی ناوین اسات کاه تماامی
مؤلفههای علمی را جهت ساماندهی فعالیت ها و جمعیت در فضاای سارزمینی در راساتای
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ای اد عدالت جفرافیایی /سرزمینی ،توسعه و امنیت پایدار به کار میگیرد .آماایش سارزمین
در جهت تلویت فرصتها و قوتها و تعدیل و من یسازی تهدیدات و ضعوهاا؛ آن ها
به شکلی منطبق بر واقعیتهای سرزمینی صورت میگیرد .عدم توجه به توانهاا و ضاعو-
های اکولو یک و انتانی یک سرزمین و برنامهریزی لیرمنطبق با آن سبش بروز آسیشهاای
محیا زیتتی ،اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی ،سیاسی و امنیتی و اتال

مناب میشاود .بارای

اداره منطلی سرزمین و ای اد یک توسعه و امنیات پایادار و متاتمر ،نگااه هماهجانباه باه
ویژگیهای سرزمینی ضروری به نظر میرسد .از آن ایی که آمایش سرزمین باهعناوان یاک
بحث کلیدی دربرگیرنده مفهوم برنامهریزی است نمیتواناد جادا از مفهاوم یادشاده ماورد
توجه قرار گیرد .برنامهریزی دارای دو سیتت جدا ولی مرتبا با ه به شرح زیر است:
الو) برنامههای بسهی (کالبدی ،اقتصادی ،آموزشی ،فرهنگی و )...؛
ب) ک ایی اجرای برنامه (برنامه ک ا باید اجرا شاود کاه دربردارناده الزاماات آمایهای
است).
مه ترین متئله آمایش سرزمین تعیین مکانی اجرای برنامهها است ،درواق جا و مکاان
واقعیتی جفرافیایی است و کارکرد آمایش سرزمین باید در راستای مکانیاابی فعالیاتهاای
مستلو انتان در فضاای جفرافیاای در راساتای افازایش بهارهوریهاای فضاایی -مکاانی
سازماندهی شود .افزایش بهارهوریهاای فضاایی -مکاانی تحات تاأثیر طیاو وسایعی از
سامتارها و کارکردها است که مود متأثر از کالنروندهای ئوپلیتیکی ،فضاای جفرافیاای،
سیاست و سیتت سیاستگااری و فرهنگ تاک بر جوام است.
 .9-9مديريت سیاسي بهینه فضا
در جفرافیای سیاسی بنابر فلتافه جفرافیاایی تکومات ،شاهروندان در درجاه نستات
اهمیت قرار دارند .صر نظر از نظرات مطرح شده در طوع تاریخ بارای تکومات واقعیات
این است که فلتفه تکومت بیهتر جفرافیایی است؛ چراکه انتانها بهعنوان ساکنان فضاای
جفرافیایی از تق استفاده به وجود آوردن تکومات و پرورانادن آن برموردارناد .درواقا
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مه ترین عرصه ت لی رابطه جفرافیا و سیاست ،نظام سیاسی متتلل یا تکومت اسات کاه
به نیابت از دو عنصر پایدار یعنی سرزمین و ملت یا انتانهاای باومی و ملای در سارزمین
موجودیت یافته و به ایفای نلش میپردازد و سارزمین بنیاادیتارین عنصار ایان م موعاه
سهگانه محتوب میشود (تافظنیا.)212 :1432،
اگرچه تکمرانی موب مفهومی جدید اسات کاه از  1334مایالدی توساا ساازمانهاای
بینالمللی مطرح شده و در سایه تمایت سازمان ملل بتا و توسعه یافته اسات .ایان آماوزه
با تأکید بر توانمندسازی دولت ،معیارها و اصوع تکومتداری که دولتها از طریق آنهاا باه
اداره امور عمومی و تضمین تلوق بهر میپردازند را در برمیگیارد (مفاتح و دیگاران.)122 :1430 ،
تکمرانی موب نظامی از ارزیها ،سیاستهاا و نهادهاا اسات کاه جامعاه باه کماک آن،
اقتصاد ،سیاست و متائل اجتماعی مود را بهوسیله سه بسش دولت ،جامعه مدنی و بساش
مصوصی مدیریت میکند .تکمرانی موب بیانگر تفییر پارادای نلش دولت و تکومتهاا
و مهارکت یکتان همه مردم در فرایند تصمی گیری است که باعث میشاود صادای هماه
مردم ،زمانی که تصمیمات گرفته و مناب تلتی میشوند به گوی برسد

(محمادزاده و دیگاران،

 .)33 :1434در این راستا ،نهادهای مستلو بینالمللی و بهطور مااص نهادهاای وابتاته باه
سازمان ملل نیز برای تحلق تکمرانی موب در جوام در تااع توساعه و ارتلاای آن ،باه
ارائه شامصهایی سن شپایر مبادرت کردهاند که در بتیاری از این شامصها بر مواردی
اثربسش نظیر پاسسگویی ،اجماعمحوری ،مهارکت ،قاانونمحاوری ،کاارایی و اثربسهای،
عدالت و برابری ،متئولیتپایری و شفافیت ،تأکیاد شاده اسات (شاریعتی .)73 :1430 ،جاان
گراهام 1ه پنج اصل کلای شاامل مهاروعیت و مهاارکت ،رهباری و مادیریت ،کاارایی،
پاسسگویی و عدالت را ازجمله مه ترین اصوع تکمرانی میداند .شامصهای مااکور را
که با اصوع برنامه عمران ملل متحد تطبیق داده شاده اسات ،در قالاش جادوع زیار نهاان
میدهد.

1.Graham.
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اصول حکمراني خوب
اصول حکمراني

متون مرتبط با این اصول در برنامه عمران ملل متحد

خوب

همه مردم باید در تصمی سازی نلش داشته باشند چاه متاتلی و چاه از

مهارکت

طریق ابزارهای قانونی میان ی تا نظرشان را اعالم کنند.

مهروعیت و
مهارکت

تکمرانی موب باید برای رسیدن به اجماع بتواند بین منااف گاروههاای

جهتگیری مورد

مستلو میان یگری کند و تا تد ممکن در سیاستها و رویههاا توافاق

اجماع

ای اد کند.
رهبران باید چه انداز جام با اتتاس نیاز به تکمرانی موب و توسعه

رهبری

انتانی داشته باشند که این چه انداز بر مبنای پیچیادگیهاای تااریسی،

نگاه راهبردی

فرهنگی و اجتماعی باشد.
کارایی

مؤستات و جریانها تالی کنند تا به همه اعضا مدمترسانی کنند.

تأثیرپایری
اثربسهی و کارایی

پاسسگویی

پاسسگویی
شفافیت
تتاوی تلوق

عدالت
تاکمیت قانون

جریانها و نهادها نتایج مورد نیاز و مطلوب را با استفاده بهینه از مناب به
دست آورند.
تصمی سازان تکومتی ،بسش مصوصی و جامعاه مادنی بایاد باه ماردم
پاسسگو باشند.
شفافیت بر پایه جریان آزاد اطالعات شکل میگیرد.
همه مردم تق دارند تا تیاتهان را تفظ کنند و فرصتهایهاان را ارتلاا
دهند.
چارچوبهای قانونی باید بیطرفانه باشد و بهطور بایطرفاناه ها اجارا
شود.

Sourse: Graham et al, 2003:3

با دقت در تعاریو متعدد از تکمرانی موب میتوان چناین نتی اهگیاری کارد کاه در
تکمرانی موب تنها تأکید بر افزایش اثربسهی و کارایی نیتات ،بلکاه تضامین قاانونی و
مهروعیت نیز مطرح است .از این رو برمی معتلدند مهروعیت و تکمرانی به اندازهای باه
یکدیگر پیوند موردهاند که گاه تکمرانی را باه معناای «مادیریت قواعاد باازی باهمنظاور
افزایش مهروعیت در قلمرو تکومت» تعریو میکنند (مفتح و دیگران.)123 :1430 ،
در مطالعات جفرافیای سیاسی مفهوم متناظر برای تکمرانای ماوب ،مادیریت سیاسای
بهینه فضا است .تکمرانی مفهومی سیاسی و اجتماعی است و تا تدودی بهواسطه الزاماات
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جهان مدرن تبدیل به یک امر تلوقی شده است و دربردارنده تلوق تاک است ،در چنین
سامتاری وجه اصلی اقتدار یعنی فرمانروایی و فرمانبرداری مورد توجاه قارار مایگیارد و
بنابر سرشت دستوری و از باال به پایین مود از دید جفرافیای سیاسی مورد قبوع نیتت .در
تالی که مدیریت سیاسی فضا مفهومی جفرافیایی-سیاسی ،شهروندمدار و فضانگر اسات و
بر مبنای متئولیت و تعهد سازمان مدیریت سیاسی فضا برای بهینه کردن تداک ر مطلوبیات
و رفاه برای تداک ر آتاد و سکنه فضا با تداقل هزینهها اسات و ماهیات آمراناه نادارد .از
آن ایی که تکومت بهعنوان سازمان سیاسای فضاا در پای اداره بهیناه سارزمین باهمنظاور
برآورده کردن بیهترین اهدا

تعیین شده است ،میتاوان مادیریت بهیناه سیاسای فضاا را

معادع کارآمدتری دانتت .از آن ایی که یکی از معانی

Govern

 Toمدیریت کاردن اسات و

با توجه به اینکه مدیریت کاردن دربرگیرناده ابعااد سیاسای و لیرسیاسای اسات ،بناابراین
تکمرانی موب در مطالعات جفرافیاای سیاسای از نظار معناایی و مفهاومی باه کارآمادی
مدیریت بهینه سیاسی فضا نیتت.
 .0-9فلسفه توجه به عدالت فضايي در جغرافیای سیاسي
توجه به عدالت فضایی در جفرافیای سیاسی ریهه در تاداوم و بلاای کهاورها دارد ،از
آن ایی که عدم تعادعهای فضایی ناشی از دسترسی نامتعادع به منااب قادرت و ثاروت در
ملیاسهای مستلو مکانی است ،توزی نامناسش اعتبارات جاری و عمرانی به منزله بازتاب
تتمی و لیرقابل تفییر آن ،موجش تهدید نابرابری و شکا

بین واتدهای سیاسی مستلو

در زمینههای گوناگون میشود .به فرامور این شارایا ناابرابر ،میازان سارمایهگاااریهاای
مستلو ازجمله سرمایهگااری جهت ای اد اشتفاع و فرصتهای شافلی تحات تاأثیر قارار
میگیرند .در وضعیتی که نابرابریها تهدید شوند ،جامعه دچار تنش شده و باین تاکمیات
و مردم تعارض به وجاود مایآیاد کاه در چاارچوب راهبارد ملای درنهایات همبتاتگی،
یکپارچگی و قدرت ملی را تحت تأثیر منفی مود قرار مایدهاد و کهاور را باا تهدیاداتی
همچون ت زیه و هربومرب روبهرو میسازد .در تلابل بین تکومت و مردم از منظر عدالت
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فضایی این مردم هتتند که باقی میمانند؛ زیارا در جفرافیاای سیاسای سارزمین باهعناوان
زیتتگاه و ملتی که در آن زندگی میکنند اصالت دارند .فضای درون کهور ،یکتان نیتات
و هر مکانی با مکان دیگر از لحاظ سطح و ماهیات توساعه و فرصات اقتصاادی ،از لحااظ
تفاوتهایی که طبیعتی فرهنگی و تاریسی دارند؛ از تیث تنوع در سالیلههاا و آرماانهاای
سیاسی جمعیت و نگری آنها نتبت به تکومت و نیز از لحاظ نابرابریها در میزانای کاه
دولت میتواند اراده مود را بر قلمرو متبوع مود تحمیل کند فرق میکنند .ایان الگوهاا در
طوع زمان ثابت نیتتند و روابا میاان ماردم ،مکاان و تکومات هماواره در تااع سایالن
است(مویر.)134 :1430 ،
تلتی یاک سارزمین باه منااطق توساعهیافتاه و توساعهنیافتاه ،لنای و فلیار ،صانعتی و
لیرصنعتی ،پیهرفته و علشمانده و نظایر آن منعک کننده وجود فضااهای جفرافیاایی ناابرابر
در سطح ملی ،منطلهای و محلی است .یک سرزمین بهطور معموع به طبلات اجتمااعی قاوی
و ضعیو ،داراوندار تلتی میشود .این واقعیت تلخ اتتااس دوگاناهای را در شاهروندان و
نسبگان سرزمین تلتی شده پدید میآورد .ثروتمندان و توسعهیافتهها مود را متمدن و پیهرو،
صاتش تق للبه ،مفرور و صاتش نفوذ اتتاس میکنند ،در تاالی کاه توساعهنیافتاههاا را
لیرمتمدن ،علشمانده ،تاب  ،قابل تحلیر و نظایر آن مایدانناد .در برابار ایان نگاری ،نگاری
کامالً متفاوتی در سااکنان و نسبگاان فضااهای جفرافیاایی توساعهنیافتاه نتابت باه ماود و
توسعهیافتهها و ثروتمندان شکل میگیرد .تفااوت و تاا انادازهای تضااد نگاری در دو گاروه
مزبور نتبت به مود و دیگری سرچهمه کهمکش ،تنش و تولید تهدیاد و نااامنی اسات؛ باه
عبارت دیگر وجود تبعیض و بیعدالتی اجتماعی و جفرافیاایی در ساطوح ملای ،منطلاهای و
محلی بهعنوان یکی از مناب تهدید و ناامنی محتوب میگردد (تافظنیا.)444 :1432 ،
توسعه عادالنه و برابری در برمورداری نواتی مستلو کهور ،همبتتگی ملی و امنیات
ملی را تضمین میکند .برابری فرصاتهاا ،زمیناه انگیازه ارتلاا را فاراه آورده و تحارك
اجتماعی م بت را به دنبااع دارد (رزازی .)141 :1430،سان ش شاامصهاای مستلاو توساعه
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و فضایی تاکی از آن است که جهاان دارای ساامتار
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فضایی مرکز -پیرامونی است که این امر ه در ملیاس ملای و ها در ملیااس منطلاهای و
محلی در تمام کهورها وجود دارد .در سطح کالن ملی ،بسش مرکزی در ملایته باا بساش
پیرامون ،از توسعهیافتگی بیهتر و درجه دسترسی بااالتر باه مزایاای توساعه و منااب ملای
برموردار است .این نتبت در مناطلی از تاشیه که از تیاث متفیرهاا و نیروهاای ر

باا

بسش مرکزی نامت ان اند ،به کمترین میزان میرسد؛ این نابرابریها شائبه وجاود تبعایض
در سیاست و اقدامات اجرایی دولت مرکزی را تلویت و اعتماد بسش تاشایه را از بساش
مرکزی و دولات مرکازی سالش مایکناد و ظرفیات واگرایای را در ایان منااطق افازایش
میدهد(تافظنیاا .)134-137 :1431،عدم تعادعهای منطلهای آثار و عواقش زیانبار فراوانی بارای
کهور به دنباع دارد .افزایش فرایند تمرکزگرایی ،افزایش بتترهای نارضایتیهای اقتصادی-
اجتماعی ،ادامه روند مهاجرت و تاشیهنهینی ،افازایش فرایناد واگرایای و مرکزگریازی در
مناطق مستلو ،افزایش اتتاس تبعیض و فاصله طبلاتی ،گتتاتگی پیوناد ارگانیاک باین
بسشهای مستلو اقتصادی و مناطق مستلاو کهاور ،افازایش تسریاش محایا زیتات و
فهارهای اکولو یکی بهویژه در اثر رشد بیرویه شهرهای بازر ،،عادم بهباودی در وضا
اشتفاع و ادامه روند بیکاری ،توزی نامتوازن جمعیت و تسلیه برمی از بسشهای کهاور و
 ...از عواقش تاکمیت الگوی مرکاز پیراماون در کهاور و نتی اه تاکمیات سیاساتهاای
عدالتستیزانه است .عدالت فضایی در صورتی قابل تحلق است که توزی قدرت ،ثروت و
فرصت ،متناسش با قابلیت مکانها و فضاهای مرد و کالن جفرافیایی ان ام شاود و باهتبا
آن درآمدی که به توانمندی جوام در جهت برآورده کردن نیازهاا من ار شاود را افازایش
داده و از این رهگار ضرایش فزایندگی بین مناطق را افزایش دهد .از آن اایی کاه انتاان و
فضا بهعنوان موضوعی پویا در کانون اندیهه جفرافیای انتاانی و باهتبا آن در جفرافیاای
سیاسی مطرح است ،دستیابی برابر تمام سکنه فضای جفرافیایی به مؤلفههایی چون قادرت
اجرایی -سیاسی ،فرصت ،مزایا و ثاروت در ساطوح مارد و کاالن محاور اصالی عادالت
فضایی در جفرافیای سیاسی را شکل میدهد که این امر در الگوی زیر باه نماایش درآماده
است:
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برابری نسبي در اختیارات و
قدرت سیاسي -اجرايي

برابری نسبي در فرصت های
ملي

عدالت فضايي در جغرافیای سیاسي

برابری نسبي در ثروت ملي

برابری نسبي در مزيتهای ملي

عدالت فضايي در جغرافیای سیاسي

 .4یافتهها
 .0-0نظام حکمراني ،عدالت و بيعدالتي فضايي
نظام متائل ایران مرتبا با بایعادالتی فضاایی را مایتاوان در قالاش گازارههاای زیار
دستهبندی کرد:
متئله اوع؛ توسعه نامتعادع فضایی کهور؛
متئله دوم؛ عادم بهارهمنادی مناساش از ظرفیاتهاای موجاود و عادم تواناایی ملاق
مزیتهای جدید منطلهای و سرزمینی؛
متئله سوم؛ آسیشپایری ظرفیت زیتتی و ناپایداری اقلیمی و محیطی؛
متئله چهارم؛ عدم تعریو جایگاه آمایش در نظام مدیریت و برنامهریزی کهور؛
متئله پن

؛ ناسازگاری سامتار اداری کهور با ویژگیهای سرزمینی و ساازمندیهاای

اجتماعی؛
متئله شه ؛ عدم تناسش توسعه فناوریهای بومی هماهنگ با زیتتبومهای ایران.
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عمده متائل فوق اشاره به عدم توجه کافی به توزی متوازن داراییها و مناب ارزشامند
جامعه یا به عبارتی بهتر توجه کمتر به عدالت فضایی است که بیش از هر توزهای درواقا
بیانگر ضعوهای بنیادین در توزه تکمرانی است.
با توجه به اینکه ایده مرکزی ملاله تاضر دربردارنده ماهیت تولیدی فضاای جفرافیاایی
متأثر از محرکههای گوناگون است؛ بنابراین با توجه به اهمیات سیاسات باهعناوان پیهاران
اصلی و سوقدهنده تراکنشهاا ی فضاایی عناصار مارتبا باا تکمرانای کاه بار عادالت و
بیعدالتی فضایی مؤثر است را میتوان در قالش اسناد فرادستی ،تمرکزگرایی و برناماههاای
توسعه دستهبندی و تحلیل کرد .عواملی که بیش از هر چیز به ساازوکار پویاای سیاسات و
فضا اشاره دارند.
 .1-1-4اسناد فرادستي

منظور از اسناد فرادستی کلیه اسناد ،برنامههای توسعه که ماهیت هدایتگری و دستوری
را داشته و مورد توافق سیتت سیاسی کهور برای اجرایی شدن در فضا قرار گرفتاه اسات.
بهرل جایگاه توسعه متوازن و عادالنه فضا در اسناد باالدستی به دالیل مستلاو کهاور باا
وضعیت چندان مناسبی از منظر عدالت فضایی برموردار نیتت .بهمنظور درك بهتار نلاش
نظام تکمرانی در شکلگیری بیعدالتی فضایی در ایران اه گزارههای مارتبا باا عادالت
فضایی مندرب در اسناد باالدستی در شش محور زیر ارائه میشود ،الزم باه ذکار اسات کاه
بعضی از گزارهها در چند محور مهترك هتتند.
محیط زيست و منابع زيستي:
 در بهره برداری از مناب طبیعی و استفاده از درآمدهای ملای در ساطح اساتانهاا و
توزی فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مستلو کهور ،باید تبعایض در
کار نباشد ،بهطوری که هر منطله فرامور نیازها و استعداد رشاد ماود ،سارمایه و
امکانات الزم در دسترس داشته باشد (اصل  03قانون اساسی).

اااااااااااااااااااااااااا ملاله پژوههی :تبیین نلش عدالت فضایی /جفرافیایی در ارزیابی مدیریت سیاسی بهینه فضا 044 /

 برمورداری از سالمت ،رفاه ،امنیت لاایی ،تأمین اجتمااعی ،فرصاتهاای برابار،
توزی متناسش درآمد ،نهاد متاتحک ماانواده ،باه دور از فلار ،فتااد ،تبعایض و
بهرهمند از محیا زیتت مطلوب (سند چه انداز).
فعالیت:
 توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استانهای باالتر از متوسا کهور (سیاستهاای
کلی نظام در اشتفاع ،بند )12؛
 ای اد و متناسشسازی فضاهای تربیتی باا ویژگایهاا و نیازهاای داناشآماوزان و
اقتضائات فرهنگ اسالمی -ایرانی و شرایا اقلیمی ،فرهنگای و جفرافیاایی (ساند
تحوع بنیادین آموزیوپروری ،فصل هفت  :هد

عملیاتی )10؛

 رعایت تناسش بین نیازهای استلرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیتهاای آن
و رعایت ملیاس مناسش اقتصادی برای فعالیت در یک مکان باا توجاه باه ظرفیات و
کهش بازارهای داملی و مارجی (جهتگیری ملی آمایش سرزمین ،بند  1ماده )1؛


توزی مناسش جمعیت و فعالیتهاای اقتصاادی در قلمارو سارزمین در راساتای
ای اد تعادع بیهتر بین نیمه لربی و شماع لربای کهاور و نیماه شارق و جناوب
شرقی کهور بر مبناای کاارایی اقتصاادی ،اجتمااعی ،فرهنگای و زیتاتمحیطای
(جهتگیری ملی آمایش سرزمین ،بند  2ماده )1؛

 ساماندهی و هدایت هدفمند جریانهای مهاجرت در راستای راهبرد توزی جمعیات و
فعالیت در سرزمین (جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین ،بند  3ماده )1؛
زيرساخت:
 فراه سازی زمینههای توسعه هماهجانباه و تلویات زیرساامتهاا و شابکههاای
زیربنایی با اولویت نواتی شرقی و جنوبی کهور بهمنظور ای ااد تاوازن و تعاادع
منطلهای (جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین ،بند  17ماده )1؛
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 ای اد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تسصصی انر ی (نفت ،گااز ،پتروشایمی و
انر یهای ناو) در منااطق دارای قابلیات باا اولویات منااطق کمتار توساعهیافتاه
(جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین ،بند  27ماده )1؛
نظام سکونتگاهي:
 برنامهریازی جاام بارای بهباود وضاعیت متاکن روساتایی باا اولویات منااطق
آسیشپایر از سوانح طبیعی و متناسش با ویژگیهای بومی (سیاستهای کلی نظام
در بسش متکن ،بند )0؛
 اتساذ برنامهها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کهور برای ت بیت جمعیات
و تهویق مهاجرت به منااطق روساتایی و عهاایر (کاانون تولیاد ارزیآفرینای) باا
برنامهریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی ،منطلهای و محلی ،تعیین سه واقعای در
توزی مناب و ارتلا شأن و منزلت اجتماعی ،ای اد فرصاتهاای جدیاد اقتصاادی و
تمایتهای ویژه از فعالیت کارآفرینی اشتفاعزایی مزیاتدار باومی و ملااومساازی
تأسیتات و زیرسامتها و اماکن روستایی با تأکیاد بار بناد  3سیاساتهاای کلای
کهاورزی (سیاستهای کلی برنامه شه توسعه ،بند )24؛
 ساااماندهی سااکونتگاههااای لیررساامی پیرامااون شااهرها بااهوی اژه کااالنشااهرها
(جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین ،بند  12ماده )1؛
 ساماندهی و هدایت هدفمند جریان های مهااجرت در راساتای راهبارد توزیا
جمعیت و فعالیت در سرزمین (جهت گیریهای ملی آماایش سارزمین ،بناد 3
ماده )1؛
 توزی مناسش جمعیت و فعالیتهای اقتصادی در قلمرو سرزمین در راستای ای اد
تعادع بیهتر بین نیمه لربی و شماع لربی کهور و نیماه شارق و جناوب شارقی
کهور بر مبنای کارایی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیتتمحیطی (جهتگیاری
ملی آمایش سرزمین ،بند  2ماده )1؛
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اجتماعي و فرهنگي:
 رف تبعیضات ناروا و ای اد امکانات عادالنه برای همه ،در تمام زمینههای ماادی و
معنوی (بند  3اصل سوم قانون اساسی)؛
 پیریزی اقتصادی صحیح و عادالنه بر طبق ضوابا اساالمی جهات ای ااد رفااه و
رف فلر و برطر

سامتن هر نوع محرومیت در زمینه های تفایه و متکن و کاار

و بهداشت و تعمی بیمه (بند  12اصل سوم قانون اساسی)؛
 در بهرهبرداری از مناب طبیعی و استفاده از درآمدهای ملای در ساطح اساتانهاا و
توزی فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مستلو کهور بایاد تبعایض در
کار نباشد ،به طوری که هر منطله فرامور نیازها و استعداد رشاد ماود ،سارمایه و
امکانات الزم در دسترس داشته باشد (اصل  03قانون اساسی)؛
 شنامت عناصر سازنده فرهنگ ،هنر ،دانش و تمادن اساالمی و ایرانای ،باهعناوان
عناصر هویت ملی و بهرهگیری از مزیتهای تاریسی و فرهنگای منااطق مستلاو
کهور ،برای مهارکت فعاع مناطق در توسعه پایدار (بند ( 04د) سیاستهای کلی
نظام در دوره چه انداز)؛
 توسعهیافته ،متناسش با ملتضیات فرهنگی ،جفرافیایی و تاریسی مود و متکای بار
اصوع امالقی و ارزی های اسالمی ،ملی و انلالبی ،با تأکید بر مردمساالری دینی،
عدالت اجتماعی ،آزادی های مهروع ،تفظ کرامت و تلوق انتانها و بهرهمناد از
امنیت اجتماعی و قضایی (سند چه انداز)؛
 برموردار از سالمت ،رفاه ،امنیت لاایی ،تأمین اجتماعی ،فرصتهای برابر ،توزی
متناسش درآمد ،نهاد متتحک مانواده ،به دور از فلر ،فتاد ،تبعیض و بهارهمناد از
محیا زیتت مطلوب (سند چه انداز)؛
 توسعه متوازن کمی و کیفی نظام آموزی عالی و مراکاز تحلیلااتی (سیاساتهاای
کلی نظام در رشد و توسعه علمی و تحلیلاتی کهاور در بساش آماوزی عاالی و
مراکز تحلیلاتی ،بند )1؛
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 با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کهور مبتنی بار اجارای
عاادالت اجتماااعی و فلرزدایاای در چااارچوب چه ا انااداز بیتااتساااله کهااور
(سیاستهای کلی نظام در بند «ب» اصل  00قانون اساسی ،ملدمه)؛
 توسعه آموزی فنیوترفهای و مهارتآموزی متناسش باا عملکارد تسصصای هار
قلمرو به ویژه در نواتی مرزی و تاشیه شهرها با هد

زمینهسازی بارای توساعه

مهالل متناسش با ملتضیات محلی و کاهش مهاجرتها (جهاتگیاریهاای ملای
آمایش سرزمین ،بند  47ماده )1؛


دسترسی عادالنه به مدمات سالمت در کهور از طریق طرحریزی شبکه بهداشت
و درمان مبتنی بر سطحبندی ارائه مدمات در پهنه سرزمین (جهتگیریهای ملای
آمایش سرزمین ،بند  70ماده )1؛

 توسعه رفاه و تأمین اجتمااعی در ناواتی مستلاو کهاور و زمیناهساازی تحلاق
عدالت فراگیر در پهنه سرزمین ،کاهش فلر ،ناابرابری و آسایشهاای اجتمااعی باا
تأکید بر توانمندسازی و تداک ر استفاده از مهارکت مردم (جهتگیریهاای ملای
آمایش سرزمین ،بند  74ماده )1؛
 افزایش همگرایی و تلویت هویت ملای در طراتای و اجارای طارحهاای ملای و
منطلهای و تسصصی شدن عملکرد اقتصادی براساس قابلیتها و مزیتهای نتبی
مناطق برای تلویت وابتتگیهای متلابل منطلهای و یکپاارچگی ملای و پرهیاز از
تنوع و گتتری همه نوع فعالیتها در یک قلمرو جفرافیاایی (جهاتگیاریهاای
ملی آمایش سرزمین ،بند  2ماده )1؛
 بتترسازی ،ان ام ترتیبات نهادی و فراه سازی الزامات ماورد نیااز در قلمروهاای
سرزمینی بهمنظور ارتلاء سارمایههاای اجتمااعی ،توساعه سارمایههاای انتاانی و
پروری انتانهای باانگیزه ،شاداب ،متدین ،وطن دوست ،جما گارا ،نظا پاایر و
قانونگرا بهعنوان مه ترین ارکان توسعه (جهتگیریهای ملای آماایش سارزمین،
بند  0ماده .)2
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اصول و سیاستها:
 آمایش سرزمین بر مبنای مزیتهای نتبی منااطق ،باه نحاوی کاه هار ایرانای باه
منطلهای که در آن با عزت و آرامش زنادگی مایکناد ،افتساار کناد (بناد ( 02د)
سیاستهای کلی نظام در دوره چه انداز)؛
 سازماندهی فضای ملی ،ای ااد تعاادع منطلاهای و تلویات نلاش منطلاهای کهاور ،باا
بهرهگیری از قابلیتها و مزیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصاادی و طبیعای سارزمین ،باا
هد ارتلای جایگاه بینالمللی (جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین ،بند  0ماده )1؛
 ای اد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توساعهیافتاه سیاساتهاای کلای
نظام درباره اصل  00قانون اساسی (د .سیاستهای کلی واگااری بند )2-4؛
 با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کهور مبتنی بار اجارای
عاادالت اجتماااعی و فلرزدایاای در چااارچوب چه ا انااداز بیتااتساااله کهااور
(سیاستهای کلی نظام در بند «ب» اصل  00قانون اساسی ،ملدمه)؛
 عدالتمحوری در جاب ،تداوم مدمت و ارتلای مناب انتانی (سیاستهای کلای
نظام در بسش مدیریت نظام اداری ،بند )2؛
 رعایت عدالت در نظام پردامت و جبران مدمات باا تأکیاد بار عملکارد ،توانمنادی،
جایگاه و ویژگیهای شفل و شاالل و تاأمین تاداقل معیهات باا توجاه باه شارایا
اقتصادی و اجتماعی (سیاستهای کلی نظام در بسش مدیریت نظام اداری ،بند )4؛
 زمینهسازی جاب و نگهداری نیروهای متسصص در استانهای کمتر توساعهیافتاه
و مناطق محروم (سیاستهای کلی نظام در بسش مدیریت نظام اداری ،بند )7؛
 سه بری عادالنه عوامل در زن یره تولید تا مصر

متناسش با نلش آنها در ای ااد

ارزی بهویژه با افزایش سه سرمایه انتانی از طریق آموزی ،مهاارت ،مالقیات،
کارآفرینی و ت ربه (سیاستهای کلی اقتصاد ملاومتی ،بند )2؛
 توسعه و نهادینه کاردن عادالت آموزشای و تربیتای در منااطق مستلاو کهاور و
تلویات آماوزیوپاروری منااطق مارزی باا تأکیاد بار توانمندساازی معلماان و
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دانشآموزان این مناطق با تمرکز بر کیفیت فرصتهای تربیتای هماهناگ باا نظاام
معیار اسالمی (سند تحوع بنیادین آموزیوپروری ،فصل پن

بند )0؛

 توانمندسازی دانش آموزان سااکن در منااطق محاروم ،روساتاها ،تاشایه شاهرها،
عهایر کوچنهین و همچنین مناطق دوزبانه با نیازهای ویاژه ،باا تأکیاد بار ای ااد
فرصتهای آموزشی متنوع و باکیفیت (سند تحوع بنیادین آموزیوپروری ،فصل
هفت راهکار )2/4؛
 اولویتبسهی به تأمین و تسصیص مناب  ،تربیت نیاروی انتاانی کارآماد ،تادوین
برنامه برای رشد ،توانمندسازی و مهارتآموزی ،ادامه تحصیل و تمایت ماادی و
معنوی دانش آموزان مناطق محروم و مرزی (سند تحوع بنیادین آموزیوپاروری،
فصل هفت راهکار )2/0؛
 ساماندهی و بهکارگیری بهیناه و اثاربسش منااب انتاانی و توزیا عادالناه آن در
سراسر کهور (سند تحوع بنیادین آموزیوپروری ،فصل هفت راهکار )2/3؛
 افزایش همگرایی و تلویت هویت ملای در طراتای و اجارای طارحهاای ملای و
منطلهای و تسصصی شدن عملکرد اقتصادی براساس قابلیاتهاای و مزیاتهاای
نتبی مناطق برای تلویت وابتتگیهای متلابل منطلهای و یکپارچگی ملی و پرهیز
از تنوع و گتتری همه نوع فعالیتها در یک قلمرو جفرافیایی (جهتگیریهاای
ملی آمایش سرزمین ،بند  2ماده )1؛
 تلویت زمینههای اسکان جمعیت بیهتر و گتتری فعالیتهای اقتصادی در جزایر ملایج
فارس با تأکید بر تلتی کار متناسش با ظرفیتها و توان محیطای ،باازآرایی تعاامالت باا
قلمروهای مهکی م اور و تمهید ترتیبات توسعه پایدار و متاوازن در آنهاا باهویاژه در
جزایر راهبردی (جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین ،بند  14ماده )1؛
 ای اد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تسصصی انر ی (نفت ،گااز ،پتروشایمی و
انر یهای ناو) در منااطق دارای قابلیات باا اولویات منااطق کمتار توساعهیافتاه
(جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین ،بند  27ماده .)1
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شکلگیری فضاهای نابرابر توسعه در ملیاس یک کهاور یاا منطلاه در پرتاو دو عامال
جفرافیایی قدرت و سود قابل توجه و اهمیت است .از این لحاظ ،یکی از وجوه قادرت در
تاکمیت ملی منهأ جفرافیای آن است و متأسفانه میزان نفوذ این بُعد از قدرت (بهویاژه در
سامتارهای لیردموکراتیک) اللش به زیان نواتی توساعهنیافتاه در ملیااس ملای و محلای
است؛ چراکه مناطق توسعهنیافته ،عموماً به لحاظ سیاسی از جایگاه بتایار ضاعیوتاری در
دستگاه تاکمیت برموردارناد (ولای قلایزاده .)141 :1432 ،تمرکزگرایای باه ت میا و انحصاار
قدرت در اشکاع مستلو گفته میشود که اللش با مرکزیتگرایای جفرافیاایی یاا پایتسات
همراه و همگام است .یکی از مه ترین عناصار تکمرانای ماؤثر بار بایعادالتی و عادالت
فضایی میزان تفویض قدرت به نواتی پیرامونی است .سیتت بتیا و متمرکز تحات تاأثیر
عوامل زیر یکی از پیهرانههای بیعدالتی فضایی است:
 نادیده گرفتن تفاوتهای جفرافیایی و محلی و تتری روناد مسارب بایعادالتی
فضایی؛
 سلش امتیار عمل از متئوالن محلی و منطلهای و پاروری مادیر ،مادیران مطیا
زمینهسازی کند شدن روند توسعه فضایی در سطوح پایینتر؛
 در سامتار سیاسی-اداری متمرکز با نهادینه شادن الگاوی فضاایی مرکاز پیراماون
زمینههای جاب فرصت ها و نیروهای پیرامون در مراکاز محادود نهادیناه شاده و
پ

از استحاله شدن فضااهای پیراماونی از عناصار توساعهآفارین بتاتر تادوین

گتلهای فضایی در سامتار فضا فراه میشود؛
 همتان پنداشتن فضای جفرافیایی کهور و لفلت از تفاوتهای ناتیه و منطلاهای
مولد سیتت برنامهریزی یکسویه و از باال به پایین اسات ،مهسصاه چناین ناوع
برنامهریزی ،برنامهریزی دستوری است .در این شیوه برنامهریازی توانمنادیهاا و
نلاط ضعو و قوت مناطق در سطوح پایینتر تعیینکننده چهارچوبهاای عملای
برنامه محتوب نسواهند بود.
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برونداد چنین سیتتمی انحصار قدرت تمرکز آن در پایتست و مراکاز معادودی اسات؛
بهگونهای که انحصار قدرت و تمرکز آن در پایتست یعنای تهاران ،در پرتاو مصالتهاای
مکانی و جفرافیایی مود و نیز نگری ،رفتار سیاستهای دولتهای تاک یک قارن امیار،
بهشدت به تمرکز ،ذمیرهسازی و انحصار قدرت در این کالنشهر من ر شده که در تماامی
ابعاد سرچهمههای قدرت ملی را تصاتش کرده است (تافظنیا.)232 :1434،
بررسی توزی فضایی قدرت در تمامی دولتهای تهکیلشده پ

از انلالب نهاندهناده

این امر است که توزی دولتمردان و دستاندرکاران امور اجرایی -اداری کهور بهشدت قطبی
شده است .متئلهای که ضمن لفلت از تربیت متوازن نتلهای آتای و مادیران ،فها و درك
فضای دولتمردان از نواتی تاشیه و پیرامون را تضاعیو کارده اسات .هماین امار من ار باه
تضعیو رابطه بین متئوالن طراز اوع کهور با گروههای محروم جامعه میشود .بهرلا تماام
شعارهای انتساباتی در پنج دولت تهاکیلشاده امیار کهاور ،یعنای از هاشامی تاا روتاانی
استانهای تهران و اصفهان رکورددار تعداد وزرا در کابینه بودند (ولی قلایزاده .)121 :1432 ،اماری
که بهعنوان یکی از پیهرانههای بیعدالتی فضایی محتوب شده و در قالاش دسترسای ناابرابر
سااطوح مستلااو فضااایی کهااور بااه قاادرت متناسااش بااا وزن جفرافیااایی و فضااایی مااود
صورتبندی میشود .این امر در قالش نلهه زیر تهریح میشود:

توزيع فضايي قدرت سیاسي -اجرايي بر پايه جمعیت
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از دیگاار عواماال تأثیرگاااار در شااکلگیااری و انتظااام فضااای جفرافیااایی کااه ماهیاات
تکمروایی دارد میتوان به برنامههای توسعه اشاره کارد کاه نماود ایان امار در تاکمیات
سیتت متمرکز با توجه به نظام برنامهریزی از باال به پایین قابل رهگیری است .از آن ایی که
نظام برنامهریزی کهور نیز بهتب سیتت سیاسی-اداری کهاور ماهیات متمرکاز داشاته و از
آثار سوء تاکمیت تمرکزگرایی در امان نمانده است ،متأثر از شرایا گفتهشده عدم توجه به
نیازها و استعدادهای منطلهای از مه ترین چالشهای نظاام برناماهریازی کهاور اسات .باا
توجه به تنوع و تک ر اکولو یک پیگیاری یاک ناوع نظاام برناماهریازی و عادم توجاه باه
تفاوتهای منطلهای و عدم پیگیری رویکرد آمایهی و اتساذ رویکرد سیتت سیاستگااری
یکتان برای کل کهور من ر به تکوین و تهدید بیعدالتی شده است.
عملکرد برنامههای پیش از انلالب که مبتنی بر سیاستهای قطش رشد و توسعه منااطق
بااا قابلیاات توسااعه بااود ،بااه نااابرابریهااای فضااایی ان امیااد ،برماای نلاااط از انااواع
زیرسامتهای اقتصادی و اجتماعی برموردار شدند و مناطق پهناوری از کهور از امکانات
اولیه محروم ماندند.
از این رو ،نیروی انتانی متسصص و کارآمد ،سرمایه و فناوری باه ساوی منااطق
متتعد ترکت کرد ه و مان از توساعه متاوازن در اساتان هاای کهاور شاد .در ساایه
پیامدهای راهبردهای پیهین در برنامه ریزیهای کالن کهور و نبود برنامههاای کاالن
ملی در راستای تمرکززدایی ،تتی سیاسات هاای محرومیات زدا یای پا

از انلاالب

اسالمی نیز نتوانتته است کهاور را باه ساوی تعاادع فضاایی پایش ببارد .تاکمیات
برنامه ریزی از باال به پایین و عدم واگااری امتیاارات باه ساطوح پاایین تلتایماتی
موجش عدم شنامت صحیح و انتظارات متناسش با ظرفیت های طبیعی گردیاده و باه
بی عدالتی های جفرافیایی ناشی از نابرابری های جباری در بنیادهاای زیتاتی کهاور،
دامن زده است.
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 .4-0وضعیت عدالت فضايي در ايران
امروزه مه ترین معیار سن ش توسعه متوازن مناطق در ملیاسهای مستلاو اساتفاده از
عناصر عوامل مؤثر بر توسعه مناطق بهعنوان شامصهای کمیتپایر است .از این رو ،برای
درك بهتر عدالت فضایی در ایران از منظر چگونگی توزی شاامصهاای ماؤثر توساعه در
استانهای کهور استفاده مواهد شد .عاملهای مؤثر بر عدالت فضایی در یک تلتای بنادی
ههت گانه دربرگیرنده عامل اقتصادی ،عامل کالبدی ،عامل آموزشی ،عامل فرهنگای ،عامال
سیاسی ،عامل امنیتی و عامل بهداشتی است .بر پایه عناصر یادشده وضعیت عدالت فضاایی
ایران را میتوان در قالش نلهه زیر به نمایش گااشت:

وضعیت کهور ایران از نظر عدالت فضایی
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آموزشي

اجتماعي

اقتصادی

امنيتي

بهداشتي

سياسي

کالبدی

فرهنگي

ع
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آموزشي

اجتماعي

اقتصادی

امنيتي

بهداشتي

سياسي

کالبدی

 .5تحليل و نتيجهگيری
فضا یک بُعد اساسی و بنیادی در جامعه انتانی است ،درك ارتبااط متلابال باین فضاا و
جامعه در فه عدالت فضایی ضرورتی اجتنابناپایر است و بازتاب دادن آن در سیاستهاا و
نظام برنامهریزی به افزایش ضریش تأثیر آن کمک مینماید .اگر به مفهوم آمایش سارزمین کاه
معطو

به استفاده درست از قابلیتهای سرزمین ،سازماندهی سیاسی ،اقتصادی ،اجتمااعی و

فرهنگی و محیا زیتتی برای تحلق آینده مطلوب است ،توجه کنای  ،اهمیات آن در راساتای
نلش آفرینی بیهتر در ملق فضای عدالتمحورانه ادراك مواهد شد .هد

آماایش سارزمین،

توزی بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است ،بهگونهای که هر منطله متناسش با قابلیتهاا،
نیازها و موقعیت مود از طیو مناسبی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی برماوردار باشاد و
جمعیتی متناسش با توان و ظرفیت اقتصادی مود بپایرد .به عبارت دیگر ،هد کلای آماایش
سرزمین عبارت است از سازماندهی منطلی و متعادع فضای جفرافیایی.
مدیریت سیاسی بهینه فضا نیاز عباارت از مادیریت شابکهای پیچیاده کاه دربرگیرناده

فرهنگي

ع
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نلشآفرینان مستلو در ملیاسهای مستلو (محلی ،منطلهای و ملی) است که در آن تأکیاد
زیادی بر افزایش اثربسهی و کارایی نمیشود ،بلکه آنچه مه اسات تضامین فعالیاتهاای
قانونی و مهروع در ملیاسهای یادشده است .مدیریت سیاسی بهینه با دارا بودن رویکاردی
مهارکتی دربرگیرنده طیو وسیعی از مفاهی مرتبا با سازمان فضایی مانند توساعه پایادار،
توسعه متوازن و متعادع منطلهای ،توسعه شهری و روستایی به همراه پیهرفتهای اقتصادی
و اجتماعی است .با توجه به شامصهای اعاالمشاده بارای مادیریت سیاسای بهیناه فضاا
(مهارکت ،تاکمیت قاانون ،شافافیت ،پاساسگویی ،عادالت ،اثربسهای و کاارایی) و نیاز
مه ترین وظایو تکومت در قباع جامعه فراه نمودن زمینه مهارکت در امور مرباوط باه
اداره کهور است؛ با توجه به آنچه گفته شد ،اگر به عدالت و بیعادالتی فضاایی باهعناوان
مروجی نظام سیاستگااری و تکمرانی نگریتته شود میتوان آن را بهعنوان سنگ محاک
ارزیابی موفلیت یا عدم موفلیت شیوه تکمرانی محتوب کرد .رابطه بین تکمروایی بهینه،
آمایش سرزمین و عدالت فضایی را میتوان در قالش مدع زیر به نمایش گااشت:
مدیریت بهینه سیاسی فضا

آمایش سرزمین

بلندمدت

ميان مدت

نیرو و عامل پیشران

ميان مدت

راهبرد

بلندمدت

هدف :عدالت فضایی
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تبیین رابطه مديريت بهینه سیاسي فضا ،آمايش سرزمین و عدالت فضايي

در این راستا ،مدیریت بهینه سیاسی فضا باهعناوان عامال و پیهاران ،آماایش سارزمین
بهعنوان راهبرد و عدالت فضایی بهعنوان هد
را برای پیگیری اهدا

در یک نظام متدامل دورانی دینامیتا الزم

یادشده فراه میآورند.

از مه ترین عوامل تهدید در یک جامعه ،وجود نابرابریهای فضایی بین مناطق مستلاو
جفرافیایی آن است .نابرابریهای توسعهای ،شکا های سیاسای ،اقتصاادی و اجتمااعی را
عمیقتر میکند .ادراك بیعدالتی به دلیل متأثر کردن اهتمام نیروی انتانی و انگیزی عناصر
اجتماعی اثر مسربی بر روند توسعه ملای دارد .بایعادالتی و توزیا ناابرابر دساتاوردها و
مزایای ملی موجش تعمیق شکا

طبلااتی ،تضاعیو عازم ملای و تنازع روتیاه تاالی و

فعالیت میشود.
با توجه به تمرکز مطالعاتی جفرافیای سیاسی بهعنوان عل کهورداری و مادیریت بهیناه
سیاسی فضا ارتلای وضعیت جامعه از منظر عدالت فضایی یکی از زمینههاای مها تلویات
ملبولیت و مهروعیت سیاسی تکومت ،افزایش سرمایه اجتمااعی آن ،تلویات کارآمادی و
صالتیت آن است .م موعه عوامال یادشاده زمیناه تفاظ انتا ام و اتحااد ملای ،تفاظ
یکپارچگی سرزمینی و ملی ،امنیت و آرامش ملی و توسعه ملی را فراه میکند.
تعادعیابی سیتت سیاسی-فضایی کهور تابعی از اجرایی شدن آمایش /برنامهریزی فضا
و پیگیری سیاستهای عدالتمحورانه است که درنهایت زمینه ارتلاء شاامص تکمروایای
بهینه سیاسی فضا را در پی مواهد داشت .این امر را میتوان در قالش مدع زیر باه نماایش
گااشت:
تعادل سيستم سياسي -فضایي
کشور

عدالت
فضایي

حکمراني بهينه
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آمايش سرزمین ،عدالت فضايي و تعادل سیستم سیاسي فضايي کشور

متناسش با شرایا کهور ایران ،راهکارهای پیهنهادی در راستای تبدیل عادالت فضاایی
بهعنوان معیار سن ش شیوه تکمروایی ارائه میشود:
الف) تبديل عدالت فضايي به يک مطالبه عمومي /مشخص شددن جايگداه عددالت
فضايي در نظام اداری و اجرايي /ضعف درک فضايي سیاستگذاران.
راهکارها:
 پیگیری تفکر سیتتمی عدالت فضایی در سطوح محلی ،منطلهای و ملی؛
 تبیین جایگاه عدالت فضایی بهعناوان یکای از ضارورتهاای مادیریت سیاسای-
اداری فضا؛
 لزوم آموزی سازوکار متلابل سیاسات و فضاا باه عناوان یکای از ضارورت هاای
مدیریتی به مدیران و سیاستگااران؛
پیشنهادهای سیاستگذارانه:
 افزایش فه فضایی سیاستگااران و مادیران باا یاک رویکارد آینادهپژوهاناه در
راستای نهادینه کردن لزوم برقراری عدالت فضایی و آمایش سرزمین.
 لزوم برقراری ارتباط بین دفتر آمایش سرزمین ساازمان برناماهوبودجاه باا جامعاه
دانهگاهی ،بسش مصوصی و سارمایهگاااران باهمنظاور تارویج و ساازماندهای
سیاستهای مبتنی بر عدالت فضایی.
ب) تمرکزگرايي نهادمند فرايند برنامهريزی
راهکارها:
 بازنگری اصوع  27گانه مبتنی بر تمرکز امور در قانون اساسی؛
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 تفییر رویکرد نظام برنامهریزی از دستوری به ارشادی – دستوری و گاهی ارشادی
کامل.
پیشنهادهای سیاستگذارانه:
 توسل به قانون اساسی و اصوع نظاممند آن بهویژه در فصل چهارم و اصوع  04تاا
22؛
 تمرکززدایی در نظام تصمی گیری و سامتارسازی نهادی در جهات پیگیاری اماور
مرتبا با تمرکززدایی؛
 تدوین راهکارهای مهارکت همه جانبه ساطوح مارد و کاالن در قالاش تفاویض
قدرت و تمرکز ستادی در قالش راهبرد توسعه امتیارات دولت محلی؛
 پرهیز تاکمیت از تصدیگری امور؛ در این راستا دولت ضمن واگااری اماور باه
بسش لیردولتی با اتساذ رویکرد ناظر-تامی در سیاسات گاااریهاا در راساتای
توزی متوازن فرصتها؛
 ساماندهی عملکردهای پایتست و قطشهای توسعه کهور در راستای کاهش بار و
ای اد زمینه برای انتلاع برمی فعالیتهای تولیدی و مدماتی.
ج) ناکارآمدی اسناد باالدستي در زمینه لزوم توسعه متوازن و محرومیتزدايي
 ه ا زمااانی تصااویش برنامااههااای توسااعه بااا دوره عملکااردی و اجرایاای دولاات
تصویشکننده برنامه بهمنظور کاهش اثرات رقابتهای مسارب جنااتی و سیاسای
در پیگیری و اجرای برنامههای مصوب؛
 ه زمانی نظارت و بازرسی برنامهها در تین اجرای برنامه و عادم موکاوع کاردن
فرایند یادشده به پ

از اجرای برنامهها؛

 تهیه طرحهای توسعه و عماران منطلاهای و ناتیاهای باا تأکیاد بار برناماهریازی
یکپارچه شهری و روستایی؛
 پیوند علالنی توزه برنامهریزی و توزه اجرا و کارگزاری توسعه.
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راهکارها:
 ارزیابی و سن ش برنامههای اجراشده بهمنظور درك نلاط ضعو و قوت اتتمالی
در راستای توسعه متوازن و عادالت فضاایی باهمنظاور پرهیاز از تکارار ت اارب
شکتتمورده گاشته.
پیشنهادهای سیاستگذارانه:
 تربیت مدیران ،متسصصان و داناشپژوهاانی کاه در تال و تحلیال تنااقضهاای
کیفی -کمی در اسناد عالی و برنامههای معین و ملاام اجارا تواناایی کاافی داشاته
باشند ،بتیار مفید مواهند بود؛
 تأسی

نهادی برای رصد و پایش شامص های کالن ملی و نحوه عملیااتی شادن

ایاان شااامصهااا و محوریاات آن در سااطح ملاای و بااین دسااتگاههااای دولتاای و
مصوصی؛


بازتعریو شامص های ترکیبی مناسش ،عملیاتیسازی مناسش شامصهای آماری
و کمی بهمنظور جلوگیری از تناقضهای سیاستی ،اجرایی ،ه زباانی و ها زماانی
در اجرا (قادری تاجت .)171 :1437
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي


ابراهی زاده ،عیتی ( ،)1434آمایش سرزمین و نلش آن در تبیین الگوی اسالمی ایرانی پیهارفت،
ناشر :نهر الگوی پیهرفت :وابتته به مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیهرفت ،تهران.



جوان ،جعفر و عبداللهی ،عبداهلل ( ،)1437عادالت فضاایی در فضااهای دوگاناه شاهری (تبیاین
ئوپلیتیکی الگوهای نابرابری در تاشیه کالنشاهر مهاهد) ،فصالنامه ئوپلیتیاک ،سااع چهاارم،
شماره دوم ،صص .141 -127



جهاااااتگیاااااریهاااااای ملااااای آماااااایش سااااارزمین ،قابااااال دساااااترس در:



https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/amayesh.pdf
تافظنیا ،محمدرضا ( ،)1432جزوه درسی جمعیت و توسعه ،ملطا کارشناسای ارشاد ،تهاران:
دانهگاه تربیت مدرس.





تافظنیا ،محمدرضا ( ،)1434جفرافیای سیاسی ایران ،تهران :انتهارات سمت.
تافظنیا ،محمدرضا ( ،)1432اصوع و مفاهی

ئوپلیتیک ،انتهارات پاپلی ،مههد.

دادایپور ،هاشا و رساتمی ،فرامارز ( ،)1430تبیاین چاارچوب مفهاومی عادالت فضاایی در
برنامهریزی شهری باا محوریات مفهاوم عادالت در مکتاش اساالم ،فصالنامه علمای-پژوههای



نلشجهان ،شماره  ،1-2صص.72-32:
رزازی ،افتر ( ،)1430الگوی جامعه شنامتی هویت ملی در ایران ،م موعاه ملااالت همبتاتگی
ملی در ایران ،تهران :انتهارات تمدن ایرانی.



سرور ،رتی ( ،)1437برنامهریزی کااربری اراضای در طارحهاای توساعه و عماران ناتیاهای،
انتهارات گنج هنر ،تهران.



سند تحوع بنیادین آموزیوپروری ،قابل دسترس درhttps://sccr.ir/Files/6609.pdf:



ساااند چهااا اناااداز جمهاااوری اساااالمی ایاااران در افاااق  ،1040قابااال دساااترس در:



http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16995
سیاستهای کلی «اقتصاد ملااومتی» ،قابال دساترس درhttp://farsi.khamenei.ir/news-:



content?id=25370
سیاسااتهااای کلاای اشااتفاع ،قاباال دسااترس درhttp://farsi.khamenei.ir/news-:
content?id=16716
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سیاساااااتهاااااای کلااااای اصااااال  00قاااااانون اساسااااای ،قابااااال دساااااترس در:



http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=165
سیاستهای کلی برنامه شه توسعه ،قابل دساترس درhttp://farsi.khamenei.ir/news-:



content?id=30128
سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحلیلاتی کهور در بساش آماوزی عاالی و
مراکز تحلیلاتی ،قابل دسترس در:



https://dlp.msrt.ir/file/download/regulation/%D8%B3%D9%8A%D8%
A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A%2
0%D9%83%D9%84%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9
%85%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%20%D8%B1%D8%
B4%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B
9%D9%87.pdf
سیاساااااتهاااااای کلااااای نظاااااام در اماااااور «متاااااکن» ،قابااااال دساااااترس در:



http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16983
سیاساااتهاااای کلااای نظاااام در بساااش مااادیریت نظاااام اداری ،قابااال دساااترس در:



http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16992
سیاسااااتهااااای کلاااای نظااااام در دوره چهاااا انااااداز ،قاباااال دسااااترس در:



https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132299
شریعتی ،شهروز ( ،)1430انوس توسعهگرایی در ایران؛ ملایته نتایج سیاساتگاااری ناامتوازن
توسعه در ر ی پهلوی و نظام جمهوری اسالمی ،فصلنامه مطالعات معرفتی در دانهگاه اساالمی،



ساع نوزده  ،شماره اوع.
قادری تاجت ،مصطفی ( ،)1437تدوین راهکارهای دستیابی به عدالت فضایی در ایاران ،پارو ه
پتت دکتری ،دانهگاه تربیت مدرس و صندوق تمایت از پژوههگران و فناوران ،تهران ،ایران.



قاااااانون اساسااااای جمهاااااوری اساااااالمی ایاااااران ،قابااااال دساااااترس در:



https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
محمدزاده ،یوسو و دیگران ( ،)1432تأثیر اندازه دولت بر تکمرانی موب و عملکرد اقتصاادی
در کهورهای منتسش ،فصلنامه علمی-پژوههی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی ،ساع هفت ،
شماره  ،24بهار  :1434صص .37-112



مفتح ،محمدهادی و همکاران ( ،)1430امکانسن ی اجرای نظریه تکمرانای ماوب در جواما
اسالمی با تأکید بر جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه پژوهش تطبیلی تلوق اسالم و لرب ،سااع
دوم ،شماره دوم ،صص .121-172
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 انتهارات سازمان، دره، ترجمه میرتیدر، درآمدی نو بر جفرافیای سیاسی،)1430(  ریچارد،مویر
.جفرافیایی نیروهای متلح
 تحلیل فضایی تأثیرات تمرکزگرایای در شاکلگیاری ناابرابریهاای،)1432(  علی،ولی قلیزاده




 صص، شماره چهارم، ساع اوع، م له پژوهشهای جفرافیای سیاسی، سرزمینی در ایران-فضایی
.143-143
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