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 چکيده
ی هاا انیبنی ریگشکل. ستا هاآن دهندهشکلکلی ناشی از فرایندهای فضایی  صورتبهفضایی ی هافرم

فارم فضاایی لالاش کهاورهای در تااع توساعه نتی اه         عنوانبهی فضایی عدالتیبتوسعه نامتوازن متأثر از 
 هاد   نیتار مها   دیا تردیبا  در طای زماان اسات.    هاآنفرایندهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 

ارائاه بهیناه مادمات باه تاداک ر       در وهلاه نستات   ی،فضا در هر کهاور  ی و مدیریت سیاسیدهسازمان
ی ملی در جهت رفااه و توساعه فضاای جفرافیاایی     هافرصتو  هاتیقابلاستفاده تداک ری از شهروندان و 

ر نهادینه شدن ی آن، ضرورت توجه به عدالت فضایی دهایدگیچیپاست. با توجه به الزامات عصر جدید و 
یکی از الزامات کهاورداری اسات. ملالاه تاضار باا روی توصایفی و        عنوانبهمدیریت بهینه سیاسی فضا 

و پویاا در راساتای ارزیاابی عملکارد      اثرگااار شامصای   عنوانبهتحلیلی در پی تبیین نلش عدالت فضایی 
عیت این است که تا به یک اجماع . واقاستموتور محرکه اصلی اداره امور کهور  عنوانبهسیتت  تکمرانی 

الگوساازی   درصادد  تاوان ینما کلی در مصوص ارزیابی تکمرانی سامان سیاسی فضاایی تاصال نهاود،    
سنگ محک معتبری  عنوانبهتکمرانی بهینه سیاسی فضا اقدام کرد. بر همین مبنا عدالت فضایی/ جفرافیایی 

 .دیآیمبرای ارزیابی بهینه مدیریت سیاسی فضا به تتاب 
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  مقدمه .1

ترین وجوه عدالت، عدالت فضایی/ جفرافیایی است کاه در  و زیربنایی نیترمه یکی از 

درك صحیح توزه معناایی عادالت   ای برموردار است. مطالعات جفرافیایی از اهمیت ویژه

 هاا آنو سازوکار پویاای   فضا درك رابطه متلابل سیاست و به مهروط  ،/ جفرافیاییفضایی

در جفرافیای سیاسی مفهوم عدالت فضاایی از  ساطح انتزاعای ماارب و باه عینیات        ست.ا

عادالت فضاایی باا     شود.پایر میرسد، به عبارتی دیگر مفهوم عدالت عملیاتی و سن شمی

ی برابری نتبی همه سااکنین فضاای   هانهیزمنگرشی دموکراتیک به فضا در پی فراه  کردن 

ی ملاای جاادای از  هااارسااامتیزو  هااافرصااتجفرافیااایی در برمااورداری از مناااب ،  

ی و اجارای  ریا گ یتصام ی زیتاتی و اعتلاادی کاه از رهگاار مهاارکت در      هاا یناهمگون

 فضایی . با توجه به آنچه گفته شد، هد  نهایی در عدالتاست، شودیمتصمیمات تاصل 

 در فضاایی  عادالت  .هاای فضاایی اسات   تمام عرصه در ورنمای زندگی سکنه فضاد بهبود

که توزی  قادرت، ثاروت، مزایاا و فرصات، متناساش باا قابلیات         تحلق است قابل صورتی

درآمدی که به توانمنادی   آن تب بهو فضاهای مرد و کالن جفرافیایی ان ام شود و  هامکان

 ضارایش  شود را افزایش داده و از این رهگاار  کردن نیازها من ر جوام  در جهت برآورده

 بین مناطق را افزایش دهد. فزایندگی

توسعه نابرابر در اشکاع گوناگون در فضااهای جفرافیاایی بتاتر مناسابی بارای ای ااد       

نمایاد. ایان   های امنیت ملی و تکوین نواتی بحرانی را فراه  میمتفیرهای اثرگاار بر مؤلفه

ماهبی  -از تک ر قومی مندبهرهمصوص بهمتمرکز ]ی سیاسی هامنظاتهدیدات بیهتر متوجه 

مرکزی کاه در ابعااد   است ]پیرامون -مرکز  هاآنو زبانی[ است که سامتار فضایی تاک  بر 

ی متعاددی در  هاا شامصاه ی زیادی برموردار است و پیرامونی که در هاتیمزگوناگون از 

 باه دور ی زیاد از عدالت فضایی  هاتالی ل ربهتاشیه قرار دارد[. فضای جفرافیایی ایران 

 هرچناد  پیراماون الگاوی لالاش رواباا فضاایی در کهاور اسات.       -بوده و ساامتار مرکاز  

اما  ،فیزیکی و ذاتی مناطق بتتگی دارد یهاتیفضایی در درجه نستت به قابل یهاینابرابر

ولید و مبادلاه  اقتصادی، شیوه تسیاسی، تصمیمات سیاسی، مدیریت سیاسی فضا، نظام نظام 
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گیاری  محدود نیز درسات بهاره   یهاتیشود تا از قابلسبش می هایگاارهیو چگونگی سرما

کاالن کهاور و    یهایزیرپیهین در برنامه یهاراهبرد و هااستیسای پیامده در سایه .نهود

پا    یای زداتیمحروم یهااستیتمرکززدایی، تتی س کالن ملی در راستای هاینبود برنامه

  تعادع فضایی پیش ببرد. یسونلالب اسالمی نیز نتوانتته است کهور را بهاز ا

 ه فضا که ه  قدرت اجرایی و  کنندهادارهرکن  نیترمه  عنوانبهمدیریت سیاسی فضا 

را دارد نیاز به ابزاری کارآمد در جهات ارزیاابی    اندازهاچه ی و ترسی  گااراستیس توان

دارد. با توجه به تمرکز مطالعااتی جفرافیاای    اجراشدهی اهاستیسموفلیت و عدم موفلیت 

سیاسی بر کهور و اداره بهینه آن نیااز باه ابازار سان ش وضاعیت چگاونگی اداره کهاور        

قالبی کارآمد برای سان ش و ارزیااب    عنوانبه. عدالت فضایی شودیماتتاس  شیازپشیب

فضای سارزمینی اسات. در   مداوم موفلیت مدیریت سیاسی فضا در راستای اداره چارچوب 

این ملاله در گام نستت مباتث نظری مرتبا با پاژوهش ارائاه مواهاد شاد، در گاام دوم      

، در گاام ساوم   شاود یما سیاسی فضاا   سعی در پردازی جایگاه عدالت فضایی در مدیریت

راهکارهاای تبادیل    وضعیت عدالت فضایی کهور تبیین مواهد شد و در قالش گام چهاارم 

 .شودیمشامص و ملیاس ارزیابی  ارائه  عنوانبهعدالت فضایی 

 

 پژوهش روش .2

ی در هاا دادهتحلیلای اسات و باا توجاه باه       -ماهیت ملاله نظری و روی کار توصیفی

دسترس، با استنباط و استدالع در پی تبیین نلاش عادالت فضاایی/ جفرافیاایی در ارزیاابی      

 .  استتکمرانی بهینه سامان سیاسی فضا 

 

 نظری مباحث .3

 فضايي عدالت .9-0

 امروزه تتی و نداشته عمومی کاربرد پیش دهه چند تا« فضایی عدالت»ماص  اصطالح

 بارای  فضاایی  صافت  کااربرد  از جلاوگیری  در ساعی  ریزانبرنامه و دانانیجفراف میان در



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1044فصلنامه علمی امنیت ملی، ساع یازده ، شماره چهل ، تابتتان  / 022

 

 یا عدالت دراصل فضائیت دارد. وجود معاصر در جوام  دموکراسی و عدالت وجویجتت

 عادالت  سارزمینی،  مانناد عادالت   دیگار  مارتبا  مفااهی   در یاا  شاود یما  گرفتاه  نادیاده 

 و عادع شهر تتی در ای یامنطله هاینابرابری کاهش شهرنهینی، یعدالتیب ی،طیمحتتیز

 .(Soja,2008:1)شود می جاب عادع جامعه

 منظاور باه ی اگتاترده  طاور باه تازگی ی، بهریگ هینت درعدالت فضایی، ه  در نام و ه  

جفرافیاایی ماورد اساتفاده قارار گرفتاه       اناداز چه برای درك مفهوم عدالت در یک تالی 

 برای یا جایگزینی جانهین یک عنوانبه عدالت از فرم . این(Mihalopoulos,2014:202)است

عادالت    یوجوجتت در بلکه نیتت، عدالت یهافرم دیگر یا اجتماعی یا اقتصادی عدالت

 .(Soja,2010:13) است دیانتلا فضایی اندازچه  یک در

 یاا  فضاایی  هاای جنباه  باه  کاه  اسات  اجتمااعی  عادالت  و فضا تالقی نلطه فضایی عدالت

 فضاای  در باارزی هایفرصت و مناب  منصفانه و عادالنه توزی  و دارد اشاره عدالت جفرافیایی

 ه  و وجیمر یک عنوانبه ه  تواندیم که شودمی شامل را زیتتگاه جامعه عنوانبهجفرافیایی 

 ناعادالنه یا عادالنه که توزیعی یا جفرافیایی الگوهای عنوانبه شود، نظر گرفته در فرایند عنوانبه

 .  (Soja,2008:4)کندیم تولید را هایمروج فرایندهایی که این عنوانبه هتتند،

توزی  برابر منااب  و مادمات تعریاو شاود کاه باه        تواندیم فضایی، عدالت رو نیا از

؟ اشااااره  آوردیدست ما  ث برقراری تعادع بر مبنای چه کتی چه چیزی را چگونه بهمبح

 یا همان برابری در دسترسی به یا اجرایی شدن عدالت سرزمینی. (Fainstein,2005:129)دارد 

باا تأسای از    در دهه امیار، دیکا    .(Savas,1978:801)و مدمات عمومی تعریو شود  کاال

ایی را فراتر از الگوهای ثابت توزیعی، به سمت فضاسازی و ، بحث عدالت فضهنری لوفور

. به نظر لوفور فضا بیهاتر تولیاد شاده و    (dikec,2001:1973)ارتباطات اجتماعی، توسعه داد 

اجتمااعی اسات. او اعتلااد دارد کاه ارتباطاات اجتمااعی را       -تحت تأثیر فرایندهای سیاسی

 .توجه قرار داد مورد هاآناز مناسبات فضایی  به دور توانینم

اجتمااعی،  )عادالت   یهاا عدالت فضایی متتلل از دیگار فارم   کاردوسو معتلد است که

سات،  ا هاا آن ونددهناده ینیتت و از آن ا که فضا عنصار مهااترك و پ   (اقتصادی و محیطی
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 .(Cardoso,2007:384)مرکز انواع مفاهی  عدالت عمال کناد  عنوان، تواند بهعدالت فضایی می

است که عدالت فضاایی، عادالت اجتمااعی اسات و عادالت محیطای عنصار        تراوع معتلد 

 در .(Cardoso,2007, 390; Brown and et al, 2007:27) اسات  جدانهدنی از عدالت اجتمااعی 

کل اعتلاد بار این است کاه باا پایاری شرایا اجتماعی، اقتصادی، محیطی جامعه و طرح 

تحات   یماواه عادالت  یهابارای اتحااد جنبشتوان ظرفیتی را عدالت فضایی می ها درآن

در ملاق   گاااران اسات یریازان و س یاک چتار مهاترك ارائاه کارده و در آیناده باه برنامه

بادیهی اسات کاه معناا و      .(77: 1430پور و دیگاران، دادای)کرد  کمتر و پایدار، کالنهجوام  عاد

 یهاا نابرابری و عدم تعاادع ی هاها و سرچهمهمفهوم عدالت فضایی با ذکر و تهریح ریهه

 .(143-104: 1437جوان و عبداللهی،)شد  تر مواهدفضایی روشن

گرایانه و با یک دیادگاه کااربردی و نیاز عملیااتی عادالت فضاایی       با رویکردی انتان 

اقتصاادی، اجتمااعی، سیاسای،    جاام  ) ی توساعه  هاا شامصعبارت است از برابری نتبی 

کهور، منطلاه و   کی( و فضاهای جفرافیایی )مرد و کالن هاانمکفرهنگی، امنیتی و ...( در 

ای و جهاانی. در  کهاوری(، منطلاه  ) یملا ی توسعه متناظر آن در ساطح  هاشامصجهان با 

مروجی و اشاره به شرایطی داشاته باشاد    عنوانبه تواندیمچنین رویکردی عدالت فضایی 

متاوازنی برماوردار    نتبتاًتوزی  یک  ( ازکه مناب  ارزشمند جامعه )قدرت، ثروت و فرصت

 باشد.

 

 سرزمین شيآما .9-4

ی و زیا ربرناماه »ی فضاایی عباارت اسات از:    زیا ربرنامهنوعی  عنوانبهآمایش سرزمین 

جفرافیایی ازقبیل کاربری، تلتی  و نحوه اشفاع فضا، تعیاین  -سازمان دادن به عناصر فضایی

یکی فضاا، تنظای  و تنتایق فضاایی،     ، تفظ تعادع اکولاو  هاتیفعالمحل سکونت انتان و 

، کاربتت عدالت فضایی، تفظ زیبایی و دکوراسیون هاتیظرفتنظی  روابا فضای، فراوری 

آماایش  » درواقا  . (1437نیاا، )تاافظ ی فضاایی و...  هاا یناهن ارفضا، پایداری توسعه، کاهش 

و اراده  یکی از قلمروهای اساسی عملکرد جفرافیای کاربردی است کاه اللاش باا   « سرزمین
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. از ایان رو، الزم اسات   کناد یمی و برقرار دهسازمان، تعادع اکوسیتت  جفرافیایی را اریامت

 ی کارد. نگار ناده یآکه ه  شنامت و ادراك مناسبی از کل سرزمین داشت و ه  درباره فضا 

متلابال باین عوامال انتاانی، اقتصاادی و       یهاا شامل تنظی  روابا و کنش آمایش سرزمین

و پایادار از   گیری بهینهبهره ،هاییکارا افزایشمبتنی بر  فضاییمنظور ای اد به عوامل محیطی

و پایادارترین   نیتار تارین، عادالناه  است؛ به عبارت دیگر مطلاوب  اکولو یکیاستعدادهای 

آرایهی که به سه مؤلفه مه  جمعیت، سرمایه و مناب  طبیعی و محیطای در یاک منطلاه یاا     

 . (7: 1434،زاده ی)ابراهگردد مه آمایش سرزمین اطالق میشود، برناسرزمین داده می

شاید در کل بتوان گفت منظاور از آماایش سارزمین، تعیاین تاوان بااللوه و شایتاتگی        

است. در تلیلات،   وری از آننوع بهره نیتر، یا به عبارت دیگر، مطلوبسیتت  اکولو یکی

 یهاا لیو پتانتا  هاا تیا هیناه از ظرف بارداری ب ترتیبات بهره تنظی  و تنتیقآمایش سرزمین، 

 .(22: 1437سرور،)انتانی و طبیعی است 

نگری، پویاا و  ها و ملزومات برنامه آمایش سرزمین، جام  و یکپارچهویژگی نیترمه از 

ی باودن،  طا یمحتات یزدینامیک بودن برنامه، زمانمند بودن، عادالنه بودن فرایندها، ایمان و  

و بااالمره متاوازن    هاا دهین برنامه به لحاظ سطح، موضوع و پددمراتبی بومند و سلتلهنظام

سازی . هد  سیاسی آمایش سرزمین در راستای متعادعبودن همه ارکان و ابعاد برنامه است

برداری انتان از سرزمین و تسصیص بهینه مناب  بین مناطق یاک سارزمین متناساش باا     بهره

هاا در  برمای اعتراضاات و نارضاایتی   جلاوگیری از   در جهات ، هاا و ظرفیات  هایتوانمند

ی فضاا در راساتای تاأمین    دهسازمانچارچوب نیل به امنیت در فضای ملی است. همچنین 

ضاریش   ناناه یبواقا  با تادابیر منطلای و    بود کهنظام سیاسی تاک  بر جامعه مواهد  اهدا 

اهادا   ،  اه یدرنت. کااهش دهاد  امنیتی کهور را باال برده و تهدیدات داملی و ماارجی را  

تواناد متفااوت   مای  بر آنی آمایش سرزمین برتتش نظام سیاسی و ایدئولو ی تاک  اسیس

 .(17-13: 1434، زاده ی)ابراهباشد 

ریازی ناوین اسات کاه تماامی      ، ناوعی از برناماه  نیسرزم شیآماریزی فضایی یا برنامه

راساتای   ها و جمعیت در فضاای سارزمینی در  های علمی را جهت ساماندهی فعالیتمؤلفه



 022 / یریت سیاسی بهینه فضاتبیین نلش عدالت فضایی/ جفرافیایی در ارزیابی مداااااااااااااااااااااااااا ملاله پژوههی: 

 

 نیسارزم  شیآماا گیرد. به کار می داریپا تیامنای اد عدالت جفرافیایی/ سرزمینی، توسعه و 

ها   هاا؛ آن  سازی تهدیدات و ضعوها و تعدیل و من یها و قوتدر جهت تلویت فرصت

-هاا و ضاعو  گیرد. عدم توجه به توانهای سرزمینی صورت میبه شکلی منطبق بر واقعیت

هاای  ریزی لیرمنطبق با آن سبش بروز آسیشانتانی یک سرزمین و برنامههای اکولو یک و 

شاود. بارای   اجتماعی، سیاسی و امنیتی و اتال  مناب  می-زیتتی، اقتصادی، فرهنگیمحیا 

جانباه باه   و متاتمر، نگااه هماه    داریا پا تیا امنمنطلی سرزمین و ای اد یک توسعه و  اداره

یاک   عناوان باه از آن ایی که آمایش سرزمین  رسد.های سرزمینی ضروری به نظر میویژگی

ماورد   ادشاده جادا از مفهاوم ی   تواناد ینمی است زیربرنامهمفهوم  رندهیدربرگبحث کلیدی 

 ریزی دارای دو سیتت  جدا ولی مرتبا با ه  به شرح زیر است:توجه قرار گیرد. برنامه

 ؛(... ی، فرهنگی وآموزشکالبدی، اقتصادی، ) یبسهی هابرنامه (الو

الزاماات آمایهای    دربردارناده کاه   برنامه ک ا باید اجرا شاود برنامه )ب( ک ایی اجرای 

 است(.

جا و مکاان   درواق ، ستا هابرنامهمتئله آمایش سرزمین تعیین مکانی اجرای  نیترمه 

هاای  ی فعالیات ابیا مکانواقعیتی جفرافیایی است و کارکرد آمایش سرزمین باید در راستای 

مکاانی   -هاای فضاایی  وریتان در فضاای جفرافیاای در راساتای افازایش بهاره     مستلو ان

مکاانی تحات تاأثیر طیاو وسایعی از       -ی فضاایی هاا یوربهاره ی شود. افزایش دهسازمان

ی  ئوپلیتیکی، فضاای جفرافیاای،   روندهاکالنسامتارها و کارکردها است که مود متأثر از 

 ر جوام  است.ی و فرهنگ تاک  بگااراستیسسیاست و سیتت  

 

 سیاسي بهینه فضا تيريمد .9-9

در جفرافیای سیاسی بنابر فلتافه جفرافیاایی تکومات، شاهروندان در درجاه نستات       

واقعیات   تکومات  بارای  تاریخ طوع در شدهمطرح نظرات از نظرصر  اهمیت قرار دارند.

 فضاای  کنانسا عنوانبه هاانتان چراکه است؛ جفرافیایی بیهتر تکومت فلتفه که است این

 درواقا  . برموردارناد  آن پرورانادن  و تکومات  آوردن به وجود استفاده تق از جفرافیایی
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 کاه  اسات  تکومت یا متتلل سیاسی نظام سیاست، و جفرافیا رابطه ت لی عرصه نیترمه 

 سارزمین  در ملای   وباومی   یهاا انتان یا ملت وسرزمین  یعنی پایدار عنصر دو از نیابت به

تارین عنصار ایان م موعاه     پردازد و سارزمین بنیاادی  مینلش ایفای به  وفته یا موجودیت

  .(212: 1432نیا،تافظ)شود یممحتوب  گانهسه

ی هاا ساازمان مایالدی توساا    1334تکمرانی موب مفهومی جدید اسات کاه از    اگرچه

یان آماوزه   اسات. ا  افتهی توسعهو در سایه تمایت سازمان ملل بتا و  شده مطرحالمللی بین

باه   هاا آناز طریق  هادولتی که دارتکومتسازی دولت، معیارها و اصوع با تأکید بر توانمند

 .(122: 1430مفاتح و دیگاران،   ) ردیا گیبرم دررا  پردازندیماداره امور عمومی و تضمین تلوق بهر 

و نهادهاا اسات کاه جامعاه باه کماک آن،        هاا استیس، هاارزیتکمرانی موب نظامی از 

سه بسش دولت، جامعه مدنی و بساش   لهیوسبهقتصاد، سیاست و متائل اجتماعی مود را ا

 هاا تکومت. تکمرانی موب بیانگر تفییر پارادای  نلش دولت و کندیممصوصی مدیریت 

صادای هماه    شاود یمی است که باعث ریگ یتصمو مهارکت یکتان همه مردم در فرایند 

محمادزاده و دیگاران،   )برسد به گوی  شوندیماب  تلتی  گرفته و من ماتیتصممردم، زمانی که 

 باه  وابتاته  نهادهاای  مااص  طوربه و یالمللنیب مستلو نهادهای راستا، این در .(33: 1434

 باه  آن، ارتلاای  و توساعه  تااع  در جوام  در موب تکمرانی برای تحلق نیز ملل سازمان

 مواردی بر هاشامص این از یاریبت در که اندکردهمبادرت  پایرسن ش ییهاشامصارائه 

 اثربسهای،  و کاارایی  محاوری، نقاانو  مهارکت، محوری،اجماع پاسسگویی، نظیر اثربسش

 . جاان (73: 1430شاریعتی،  )اسات   شاده  تأکیاد  شفافیت، و یریپاتیمتئول برابری، و عدالت

کاارایی،   مادیریت،  و رهباری  مهاارکت،  و مهاروعیت  شاامل  کلای  اصل پنج ه  1گراهام

 را مااکور  یهاشامص. داندیم تکمرانی اصوع نیترمه  ازجمله را عدالت و سگوییپاس

 نهاان  در قالاش جادوع زیار    اسات،  شاده  داده تطبیق متحد ملل عمران برنامه اصوع با که

 .دهدمی

 

                                                           
1.Graham. 
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 اصول حکمراني خوب
اصول حکمراني 

 خوب
 متحد ملل عمران برنامه در اصول این با مرتبط متون

 و مهروعیت

 مهارکت

 مهارکت
 از چاه  و متاتلی   چاه  باشند داشته نلش سازیتصمی  در باید مردم همه

 .کنند اعالم را نظرشان تا میان ی قانونی ابزارهای طریق

 مورد یریگجهت

 اجماع

 یهاا گاروه  منااف   بین بتواند اجماع به رسیدن برای باید موب تکمرانی

 توافاق  هاا هیرو و هااستیس در ممکن تد تا کند و یگریان یم مستلو

 .کند ای اد

 راهبردی نگاه رهبری

 توسعه و موب تکمرانی به نیاز اتتاس با جام  اندازچه  باید رهبران

 تااریسی،  یهاا یدگیا چیپ یمبنا بر اندازچه  که این باشند داشته انتانی

 باشد. اجتماعی و فرهنگی

 کارایی

 

 .کنند یرسانمدمت عضاا همه به تا کنند تالی هاانیجر و مؤستات تأثیرپایری

 کارایی و اثربسهی
 به مناب  از بهینه استفاده با را مطلوب و نیاز مورد نتایج نهادها و هاانیجر

 آورند. دست

 پاسسگویی
 پاسسگویی

 ماردم  باه  بایاد  مادنی  جامعاه  و مصوصی بسش تکومتی، سازانتصمی 

 .باشند پاسسگو

 .ردیگیم شکل اطالعات آزاد جریان پایه بر شفافیت شفافیت

 عدالت

 تلوق تتاوی
 ارتلاا  را هاان یهافرصت و کنند تفظ را تیاتهان تا دارند تق مردم همه

 دهند.

 قانون تاکمیت
 اجارا  ها   طرفاناه یبا  طوربه و باشد طرفانهیب باید قانونی یهاچارچوب

 شود.

Sourse: Graham et al, 2003:3 
گیاری کارد کاه در    توان چناین نتی اه  یبا دقت در تعاریو متعدد از تکمرانی موب م

ی و کارایی نیتات، بلکاه تضامین قاانونی و     اثربسهتکمرانی موب تنها تأکید بر افزایش 

ای باه  مهروعیت نیز مطرح است. از این رو برمی معتلدند مهروعیت و تکمرانی به اندازه

 منظاور باه  مادیریت قواعاد باازی   » یمعناا اند که گاه تکمرانی را باه  یکدیگر پیوند مورده

 . (123: 1430مفتح و دیگران، )کنند یمتعریو « افزایش مهروعیت در قلمرو تکومت

در مطالعات جفرافیای سیاسی مفهوم متناظر برای تکمرانای ماوب، مادیریت سیاسای     

الزاماات   واسطهبهبهینه فضا است. تکمرانی مفهومی سیاسی و اجتماعی است و تا تدودی 
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تلوق تاک  است، در چنین  دربردارندهر تلوقی شده است و جهان مدرن تبدیل به یک ام

گیارد و  ی مورد توجاه قارار مای   بردارفرمانسامتاری وجه اصلی اقتدار یعنی فرمانروایی و 

بنابر سرشت دستوری و از باال به پایین مود از دید جفرافیای سیاسی مورد قبوع نیتت. در 

اسات و   فضانگرسیاسی، شهروندمدار و -تالی که مدیریت سیاسی فضا مفهومی جفرافیایی

بر مبنای متئولیت و تعهد سازمان مدیریت سیاسی فضا برای بهینه کردن تداک ر مطلوبیات  

ها اسات و ماهیات آمراناه نادارد. از     و رفاه برای تداک ر آتاد و سکنه فضا با تداقل هزینه

 منظاور باه زمین سازمان سیاسای فضاا در پای اداره بهیناه سار      عنوانبهآن ایی که تکومت 

تاوان مادیریت بهیناه سیاسای فضاا را      برآورده کردن بیهترین اهدا  تعیین شده است، می

مدیریت کاردن اسات و    To Governمعادع کارآمدتری دانتت. از آن ایی که یکی از معانی 

ابعااد سیاسای و لیرسیاسای اسات، بناابراین       رناده یدربرگبا توجه به اینکه مدیریت کاردن  

در مطالعات جفرافیاای سیاسای از نظار معناایی و مفهاومی باه کارآمادی        تکمرانی موب 

 مدیریت بهینه سیاسی فضا نیتت.

 

 توجه به عدالت فضايي در جغرافیای سیاسي فلسفه .9-0

توجه به عدالت فضایی در جفرافیای سیاسی ریهه در تاداوم و بلاای کهاورها دارد، از    

سی نامتعادع به منااب  قادرت و ثاروت در    ی فضایی ناشی از دسترهاتعادعآن ایی که عدم 

ی مستلو مکانی است، توزی  نامناسش اعتبارات جاری و عمرانی به منزله بازتاب هااسیمل

تفییر آن، موجش تهدید نابرابری و شکا  بین واتدهای سیاسی مستلو  رقابلیلتتمی و 

ی هاا یگااار هیسارما . به فرامور این شارایا ناابرابر، میازان    شودیمی گوناگون هانهیزمدر 

ی شافلی تحات تاأثیر قارار     هافرصتی جهت ای اد اشتفاع و گاارهیسرما ازجملهمستلو 

تهدید شوند، جامعه دچار تنش شده و باین تاکمیات    هاینابرابرگیرند. در وضعیتی که می

کاه در چاارچوب راهبارد ملای درنهایات همبتاتگی،        دیا آیما  به وجاود و مردم تعارض 

و کهاور را باا تهدیاداتی     دهاد یما لی را تحت تأثیر منفی مود قرار یکپارچگی و قدرت م

. در تلابل بین تکومت و مردم از منظر عدالت سازدیمرو روبه ومربهربهمچون ت زیه و 
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 عناوان باه ؛ زیارا در جفرافیاای سیاسای سارزمین     مانندیمفضایی این مردم هتتند که باقی 

درون کهور، یکتان نیتات   فضای صالت دارند.ا کنندیمزیتتگاه و ملتی که در آن زندگی 

و هر مکانی با مکان دیگر از لحاظ سطح و ماهیات توساعه و فرصات اقتصاادی، از لحااظ      

ی هاا آرماان هاا و  یی که طبیعتی فرهنگی و تاریسی دارند؛ از تیث تنوع در سالیله هاتفاوت

ا در میزانای کاه   هنتبت به تکومت و نیز از لحاظ نابرابری هاآنسیاسی جمعیت و نگری 

کنند. ایان الگوهاا در   مود را بر قلمرو متبوع مود تحمیل کند فرق می ارادهتواند دولت می

طوع زمان ثابت نیتتند و روابا میاان ماردم، مکاان و تکومات هماواره در تااع سایالن        

 .(134: 1430مویر، )است

، صانعتی و  نیافتاه، لنای و فلیار   یافتاه و توساعه  تلتی  یاک سارزمین باه منااطق توساعه     

کننده وجود فضااهای جفرافیاایی ناابرابر    منعک  آن رینظامانده و لیرصنعتی، پیهرفته و علش

طور معموع به طبلات اجتمااعی قاوی   ای و محلی است. یک سرزمین بهدر سطح ملی، منطله

ای را در شاهروندان و  شود. این واقعیت تلخ اتتااس دوگاناه  می  یندار تلتو ضعیو، داراو

ها مود را متمدن و پیهرو، یافتهآورد. ثروتمندان و توسعهمی شده پدیدسرزمین تلتی  نسبگان

هاا را  نیافتاه توساعه  کاه  یتاال کنند، در صاتش تق للبه، مفرور و صاتش نفوذ اتتاس می

دانناد. در برابار ایان نگاری، نگاری      مانده، تاب ، قابل تحلیر و نظایر آن مای لیرمتمدن، علش

نیافتاه نتابت باه ماود و     در سااکنان و نسبگاان فضااهای جفرافیاایی توساعه      متفاوتی کامالً

ای تضااد نگاری در دو گاروه    گیرد. تفااوت و تاا انادازه   ها و ثروتمندان شکل مییافتهتوسعه

باه  اسات؛  کهمکش، تنش و تولید تهدیاد و نااامنی    سرچهمهمزبور نتبت به مود و دیگری 

ای و جتماعی و جفرافیاایی در ساطوح ملای، منطلاه    عدالتی اتبعیض و بی وجود گریدعبارت 

 .(444: 1432نیا، )تافظگردد یکی از مناب  تهدید و ناامنی محتوب می عنوانبهمحلی 

توسعه عادالنه و برابری در برمورداری نواتی مستلو کهور، همبتتگی ملی و امنیات  

راه  آورده و تحارك  هاا، زمیناه انگیازه ارتلاا را فا     کند. برابری فرصات ملی را تضمین می

هاای مستلاو توساعه    . سان ش شاامص  (141: 1430)رزازی، اجتماعی م بت را به دنبااع دارد 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فضایی تاکی از آن است که جهاان دارای ساامتار   
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ای و که این امر ه  در ملیاس ملای و ها  در ملیااس منطلاه     استپیرامونی  -فضایی مرکز

ام کهورها وجود دارد. در سطح کالن ملی، بسش مرکزی در ملایته باا بساش   محلی در تم

دسترسی بااالتر باه مزایاای توساعه و منااب  ملای        درجهیافتگی بیهتر و پیرامون، از توسعه

برموردار است. این نتبت در مناطلی از تاشیه که از تیاث متفیرهاا و نیروهاای  ر  باا     

وجاود تبعایض    شائبه هاینابرابررسد؛ این میزان میاند، به کمترین بسش مرکزی نامت ان 

در سیاست و اقدامات اجرایی دولت مرکزی را تلویت و اعتماد بسش تاشایه را از بساش   

ی را در ایان منااطق افازایش    کناد و ظرفیات واگرایا   مرکزی و دولات مرکازی سالش مای    

فراوانی بارای   بارانیزقش ای آثار و عوای منطلههاتعادع عدم .(134-137: 1431نیاا، )تافظدهدمی

 -های اقتصادیکهور به دنباع دارد. افزایش فرایند تمرکزگرایی، افزایش بتترهای نارضایتی

نهینی، افازایش فرایناد واگرایای و مرکزگریازی در     روند مهاجرت و تاشیه ادامهاجتماعی، 

باین  طبلاتی، گتتاتگی پیوناد ارگانیاک     فاصلهمناطق مستلو، افزایش اتتاس تبعیض و 

و  تات یز ایمحا ی مستلو اقتصادی و مناطق مستلاو کهاور، افازایش تسریاش     هابسش

رویه شهرهای بازر،، عادم بهباودی در وضا      در اثر رشد بی ژهیوبهفهارهای اکولو یکی 

ی کهاور و  هابسشروند بیکاری، توزی  نامتوازن جمعیت و تسلیه برمی از  ادامهاشتفاع و 

ی هاا اسات یسکاز پیراماون در کهاور و نتی اه تاکمیات      ... از عواقش تاکمیت الگوی مر

که توزی  قدرت، ثروت و  تحلق است قابل صورتی در فضایی ستیزانه است. عدالتعدالت

 تبا  باه و فضاهای مرد و کالن جفرافیایی ان ام شاود و   هامکانفرصت، متناسش با قابلیت 

ا من ار شاود را افازایش    کردن نیازها  درآمدی که به توانمندی جوام  در جهت برآورده آن

بین مناطق را افزایش دهد. از آن اایی کاه انتاان و     فزایندگی ضرایش داده و از این رهگار

آن در جفرافیاای   تبا  باه موضوعی پویا در کانون اندیهه جفرافیای انتاانی و   عنوانبهفضا 

قادرت  یی چون هامؤلفهسیاسی مطرح است، دستیابی برابر تمام سکنه فضای جفرافیایی به 

سیاسی، فرصت، مزایا و ثاروت در ساطوح مارد و کاالن محاور اصالی عادالت         -اجرایی

 درآماده که این امر در الگوی زیر باه نماایش    دهدیمفضایی در جفرافیای سیاسی را شکل 

 است:
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 ياسیس یایدر جغراف ييعدالت فضا

 

 هاافتهی .4

 ي فضايي عدالتيب . نظام حکمراني، عدالت و0-0

هاای زیار   تاوان در قالاش گازاره   عادالتی فضاایی را مای   نظام متائل ایران مرتبا با بای 

 ی کرد:بنددسته

 اوع؛ توسعه نامتعادع فضایی کهور؛ متئله

هاای موجاود و عادم تواناایی ملاق      منادی مناساش از ظرفیات   دوم؛ عادم بهاره   متئله

 ای و سرزمینی؛های جدید منطلهمزیت

 پایری ظرفیت زیتتی و ناپایداری اقلیمی و محیطی؛م؛ آسیشسو متئله

 ریزی کهور؛چهارم؛ عدم تعریو جایگاه آمایش در نظام مدیریت و برنامه متئله

هاای  های سرزمینی و ساازمندی پن  ؛ ناسازگاری سامتار اداری کهور با ویژگی متئله

 اجتماعی؛

 ی ایران.هابومتتیزنگ با های بومی هماهشه ؛ عدم تناسش توسعه فناوری متئله

 برابری نسبي  در  ثروت ملي
برابری نسبي  در فرصت های  

 ملي

 برابری نسبي  در اختیارات و
 اجرايي-قدرت سیاسي  

 عدالت فضايي در جغرافیای سیاسي

 برابری نسبي  در مزيتهای ملي
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ها و مناب  ارزشامند  عمده متائل فوق اشاره به عدم توجه کافی به توزی  متوازن دارایی

ای درواقا   که بیش از هر توزه جامعه یا به عبارتی بهتر توجه کمتر به عدالت فضایی است

 ی بنیادین در توزه تکمرانی است.هاضعوبیانگر 

ماهیت تولیدی فضاای جفرافیاایی    دربردارندهزی ملاله تاضر با توجه به اینکه ایده مرک

پیهاران   عناوان باه های گوناگون است؛ بنابراین با توجه به اهمیات سیاسات   متأثر از محرکه

ی فضاایی عناصار مارتبا باا تکمرانای کاه بار عادالت و         هاا تراکنش دهندهسوقاصلی و 

هاای  ادستی، تمرکزگرایی و برناماه در قالش اسناد فر توانیماست را  مؤثری فضایی عدالتیب

ی و تحلیل کرد. عواملی که بیش از هر چیز به ساازوکار پویاای سیاسات و    بنددستهتوسعه 

 فضا اشاره دارند.
 فرادستي اسناد .4-1-1

گری و دستوری های توسعه که ماهیت هدایتمنظور از اسناد فرادستی کلیه اسناد، برنامه

یاسی کهور برای اجرایی شدن در فضا قرار گرفتاه اسات.   سیتت  س توافق موردرا داشته و 

ی به دالیل مستلاو کهاور باا    باالدسترل  جایگاه توسعه متوازن و عادالنه فضا در اسناد به

درك بهتار نلاش    منظوربه. تتینوضعیت چندان مناسبی از منظر عدالت فضایی برموردار 

های مارتبا باا  عادالت    اه  گزاره ی فضایی در ایرانعدالتیبگیری نظام تکمرانی در شکل

، الزم باه ذکار اسات کاه     شودیمفضایی مندرب در اسناد باالدستی در شش محور زیر ارائه 

 ها در چند محور مهترك هتتند. بعضی از گزاره

 

 زيست و منابع زيستي:محیط   

 وهاا  اساتان  ساطح  در ملای  درآمدهای از استفاده و طبیعی مناب  از یبرداردر بهره 

 در تبعایض  باید کهور، مستلو مناطق وها استان میان اقتصادی یهاتیفعال زی تو

فرامور نیازها و استعداد رشاد ماود، سارمایه و     منطله هر که یطوربه نباشد، کار

 .  ی(قانون اساس 03امکانات الزم در دسترس داشته باشد )اصل 
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 هاای برابار،   صات از سالمت، رفاه، امنیت لاایی، تأمین اجتمااعی، فر  یبرموردار

توزی  متناسش درآمد، نهاد متاتحک  ماانواده، باه دور از فلار، فتااد، تبعایض و       

 .(اندازمطلوب )سند چه  زیتت مند از محیابهره

 

 فعالیت:

 یهاا استیکهور )س متوسا از باالتر یهااستان کارییبه کاهش نرخ ب ژهیتوجه و 

 (؛12نظام در اشتفاع، بند  یکل

 آماوزان و  داناش  یازهاا یو ن هاا یژگا یباا و  یتیترب یفضاها یسازو متناسش  ادیا

)ساند   ییایا و جفراف یفرهنگا  ،یمیاقل ایو شرا یرانای -یاقتضائات فرهنگ اسالم

 (؛10 یاتیوپروری، فصل هفت : هد  عملآموزی نیادیتحوع بن

 آن  یهاا تیقلمرو با امکانات و قابل کیدر  تیاستلرار فعال یازهاین نیتناسش ب تیرعا

و  تیا مکان باا توجاه باه ظرف    کیدر  تیفعال یبرا یمناسش اقتصاد اسیمل تیرعاو 

 (؛1ماده  1بند  ن،یسرزم شیآما یمل یریگ)جهت یو مارج یدامل یکهش بازارها

  یدر راساتا  نیدر قلمارو سارزم   یاقتصااد  یهاا تیو فعال تیمناسش جمع  یتوز 

شارق و جناوب    ماه یکهاور و ن  یو شماع لربا  یلرب مهین نیب هتریتعادع ب  ادیا

 یطا یمحتات یو ز یفرهنگا  ،یاجتمااع  ،یاقتصااد  ییکاارا  یکهور بر مبناا  یشرق

 (؛1ماده  2بند  ن،یسرزم شیآما یمل یریگ)جهت

 و  تیا جمع  یتوز راهبرد یمهاجرت در راستا یهاانیهدفمند جر تیو هدا یسامانده

 ؛(1ماده  3بند  ن،یسرزم شیآما یمل هاییرگی)جهت نیدر سرزم تیفعال

 

 زيرساخت:

  یهاا و شابکه  هاا رساامت یز تیا جانباه و تلو توسعه هماه  یهانهیزم یسازفراه 

تاوازن و تعاادع     ااد یمنظور اکهور به یو جنوب یشرق ینوات تیبا اولو ییربنایز

 (؛1ماده  17بند  ن،یسرزم شیآما یمل یهایریگ)جهت یامنطله
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 و  یمینفت، گااز، پتروشا  ) یانر  یو تسصص یاقتصاد ژهیو توسعه مناطق و  ادیا

 افتاه یمنااطق کمتار توساعه    تیا باا اولو  تیا قابل یناو( در منااطق دارا   یهایانر 

 (؛1ماده  27بند  ن،یسرزم شیآما یمل یهایریگ)جهت

 

 نظام سکونتگاهي:

 منااطق   تیا باا اولو  ییمتاکن روساتا   تیجاام  بارای بهباود وضاع     یزیا ربرنامه

نظام  یکل هایاستی)س یبوم یهایژگیو متناسش با و یعیاز سوانح طب ریپاشیآس

 (؛0در بسش متکن، بند 

 تیا جمع تیت ب یکهور برا ییجهت توسعه روستا اجرایی اقدامات وها برنامه اتساذ 

( باا  ینا یآفرارزی دیا )کاانون تول  ریو عهاا  ییمهاجرت به منااطق روساتا   قیو تهو

در  یسه  واقعا  نییتع ی،و محل یامنطله ،یدر سطح مل نهیبه تیریو مد یزیربرنامه

و  یاقتصااد  دیا جد یهاا فرصات   ادیا ،ین و منزلت اجتماعأمناب  و ارتلا ش  یتوز

 یسااز و ملااوم  یباوم  دارتیا مز ییزااشتفاع ینیکارآفر تیاز فعال ژهیو یهاتیتما

 یکلا  یهاا اسات یس 3بار بناد    دیا با تأک ییو اماکن روستا هارسامتیو ز تاتیتأس

   (؛24امه شه  توسعه، بند برن یکل یهااستی)س یکهاورز

 شااهرها کااالن ژهیااوشااهرها بااه رامااونیپ یررساامیل یهاااسااکونتگاه یسااامانده

 (؛1ماده  12بند  ن،یسرزم شیآما یمل هاییرگی)جهت

 یا توز راهبارد  یمهااجرت در راساتا   یهاانیهدفمند جر تیو هدا یسامانده  

 3بناد   ن،یسارزم  شیآماا  یمل یهایریگ)جهت نیدر سرزم تیو فعال تیجمع

 (؛1ماده 

 ادیا یدر راستا نیدر قلمرو سرزم یاقتصاد یهاتیو فعال تیمناسش جمع  یتوز  

 یشارق و جناوب شارق    ماه یکهور و ن یو شماع لرب یلرب مهین نیب هتریتعادع ب

 یریا گ)جهت یطیمحتتیو ز یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ییکارا یکهور بر مبنا

 (؛1ماده  2بند  ن،یسرزم شیآما یمل
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 اجتماعي و فرهنگي:

 و ماادی  یهانهیرف  تبعیضات ناروا و ای اد امکانات عادالنه برای همه، در تمام زم 

 ی(؛اصل سوم قانون اساس 3معنوی )بند 

 و رفااه  ای ااد  جهات  اساالمی  ضوابا طبق بر عادالنه و صحیح اقتصادی یزیریپ 

 کاار  و متکن و تفایه یهانهیزم در محرومیت نوع هر سامتن برطر  و فلر رف 

   ی(؛اصل سوم قانون اساس 12بند ) بیمه تعمی  و بهداشت و

 وهاا  از مناب  طبیعی و استفاده از درآمدهای ملای در ساطح اساتان    یبرداردر بهره 

 در تبعایض  بایاد  کهور مستلو مناطق وها استان میان اقتصادی یهاتیفعال توزی 

 و سارمایه  ماود،  رشاد  استعداد و نیازها فرامور منطله هر که یطوربه نباشد، کار

   ی(؛قانون اساس 03باشد )اصل  داشته دسترس در الزم امکانات

   عناوان  باه  ،یرانا یو ا یشنامت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمادن اساالم

منااطق مستلاو    یو فرهنگا  یسیتار یهاتیاز مز یریگو بهره یمل تهوی عناصر

 یکل یهااستی)د(  س 04)بند  داریپا مهارکت فعاع مناطق در توسعه یکهور، برا

 (؛اندازنظام در دوره چه 

 متناسش با ملتضیات فرهنگی، جفرافیایی و تاریسی مود و متکای بار    یافته،توسعه

ساالری دینی، های اسالمی، ملی و انلالبی، با تأکید بر مردماصوع امالقی و ارزی

مناد از  ها و بهرهانتان های مهروع، تفظ کرامت و تلوقعدالت اجتماعی، آزادی

   (؛اندازامنیت اجتماعی و قضایی )سند چه 

 های برابر، توزی  از سالمت، رفاه، امنیت لاایی، تأمین اجتماعی، فرصت برموردار

مناد از  متناسش درآمد، نهاد متتحک  مانواده، به دور از فلر، فتاد، تبعیض و بهاره 

   (؛اندازمطلوب )سند چه  زیتت محیا

 یهاا اسات ی)س یلاات یو مراکاز تحل  ینظام آموزی عال یفیو ک یمتوازن کم توسعه 

و  یکهاور در بساش آماوزی عاال     یلاتیو تحل یرشد و توسعه علم نظام در یکل

 (؛1بند  ،یلاتیمراکز تحل
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 بار اجارای    مبتنی کهور اقتصادی توسعه و رشد گرفتن توجه به ضرورت شتاب با

کهااور  سااالهبیتااتانااداز  در چااارچوب چهاا یاایو فلرزدا یعاادالت اجتماااع

 (؛ملدمه ،یقانون اساس 00اصل « ب»نظام در بند  یکل یهااستی)س

 هار   یمتناسش باا عملکارد تسصصا    یآموزو مهارت یاترفهویآموزی فن توسعه

توساعه   یبارا  یسازنهیشهرها با هد  زم هیو تاش یمرز یدر نوات ژهیوقلمرو به

هاای ملای   گیاری جهات ها )اجرتو کاهش مه یمحل اتیمهالل متناسش با ملتض

 (؛1ماده  47آمایش سرزمین، بند 

  شبکه بهداشت  یزیرطرح قیعادالنه به مدمات سالمت در کهور از طر یدسترس

 یملا  یهایریگ)جهت نیارائه مدمات در پهنه سرزم یبندبر سطح یو درمان مبتن

 (؛1ماده  70بند  ن،یسرزم شیآما

 تحلاق   یسااز ناه یمستلاو کهاور و زم   یواتدر نا  یاجتمااع  نیرفاه و تأم توسعه

باا   یاجتمااع  یهاا شیو آسا  یکاهش فلر، ناابرابر  ن،یدر پهنه سرزم ریعدالت فراگ

 یملا  یهاا یریگو تداک ر استفاده از مهارکت مردم )جهت یبر توانمندساز دیتأک

 (؛1ماده  74بند  ن،یسرزم شیآما

 و  یملا  یهاا حطار  یو اجارا  یدر طراتا  یملا  تیهو تیو تلو ییهمگرا شیافزا

 ینتب یهاتیو مز هاتیبراساس قابل یشدن عملکرد اقتصاد یو تسصص یامنطله

از  زیا و پره یملا  یکپاارچگ یو  یامتلابل منطله یهایوابتتگ تیتلو یمناطق برا

 یهاا یریا گ)جهات  ییایا قلمرو جفراف کیدر  هاتیتنوع و گتتری همه نوع فعال

  (؛1ماده  2بند  ن،یسرزم شیآما یمل

 یدر قلمروهاا  ازیا الزامات ماورد ن  یسازو فراه  ینهاد باتیان ام ترت ،یرسازبتت 

و  یانتاان  یهاا هیتوساعه سارما   ،یاجتمااع  یهاا هیمنظور ارتلاء سارما به ینیسرزم

و  ریپاا گارا، نظا   دوست، جما  وطن ن،یشاداب، متد زه،یباانگ یهاپروری انتان

 ن،یسارزم  شیآماا  یملا  یهایریگارکان توسعه )جهت نیترعنوان مه گرا بهقانون

 (.2ماده  0بند 
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 ها:اصول و سیاست

 باه   یرانا یکاه هار ا   یمنااطق، باه نحاو    ینتب یهاتیمز یبر مبنا نیسرزم شیآما

)د(  02بناد  افتساار کناد )   ،کناد یما  یکه در آن با عزت و آرامش زنادگ  یامنطله

  انداز(؛های کلی نظام در دوره چه سیاست

 کهاور، باا    یانلاش منطلاه   تیا و تلو یاتعاادع منطلاه    ااد یا ،یمل یفضا یدهسازمان

باا   ن،یسارزم  یعا یو طب یاقتصااد  ،یفرهنگ ،یاجتماع یهاتیو مز هاتیاز قابل یریگبهره

   (؛1ماده  0بند  ن،یسرزم شیآما یمل یهایریگ)جهت یالمللنیب گاهیجا یهد  ارتلا

 یکلا  یهاا اسات یس افتاه یهمناطق کمتر توساع  تیاقتصادی با اولو ربناهاییز  ادیا 

   (؛2-4بند  یواگاار یکل یهااستیس )د. یقانون اساس 00نظام درباره اصل 

 بار اجارای    مبتنی کهور اقتصادی توسعه و رشد گرفتن توجه به ضرورت شتاب با

کهااور  سااالهبیتااتانااداز در چااارچوب چهاا  یاایو فلرزدا یعاادالت اجتماااع

   (؛ملدمه ،یقانون اساس 00اصل « ب»نظام در بند  یکل یهااستی)س

 یکلا  یهااستی)س یدر جاب، تداوم مدمت و ارتلای مناب  انتان محوریعدالت 

  (؛2بند  ،ینظام ادار تیرینظام در بسش مد

 بار عملکارد، توانمنادی،     دیا عدالت در نظام پردامت و جبران مدمات باا تأک  تیرعا

 ایجاه باه شارا   باا تو  هات یتاداقل مع  نیشفل و شاالل و تاأم   یهایژگیو و گاهیجا

   (؛4بند  ،ینظام ادار تیرینظام در بسش مد یکل یهااستی)س یاقتصادی و اجتماع

 افتاه یکمتر توساعه  یهامتسصص در استان روهاییجاب و نگهداری ن یسازنهیزم 

 (؛7بند  ،ینظام ادار تیرینظام در بسش مد یکل یهااستیو مناطق محروم )س

  ااد یها در اتا مصر  متناسش با نلش آن دیلتو رهیعادالنه عوامل در زن  بریسه  

 ت،یا آموزی، مهاارت، مالق  قیاز طر یانتان هیسه  سرما شیبا افزا ژهیوارزی به

  (؛2بند  ،یاقتصاد ملاومت یکل یهااستیو ت ربه )س ینیکارآفر

 در منااطق مستلاو کهاور و     یتا یو ترب یعادالت آموزشا   کاردن  نهیو نهاد توسعه

معلماان و   یبار توانمندسااز   دیا باا تأک  یاطق مارز وپاروری منا  آماوزی  تیا تلو
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هماهناگ باا نظاام     یتا یترب یهافرصت تیفیمناطق با تمرکز بر ک نیآموزان ادانش

   (؛0وپروری، فصل پن   بند آموزی نیادی)سند تحوع بن یاسالم اریمع

 شاهرها،   هیآموزان سااکن در منااطق محاروم، روساتاها، تاشا     دانش یتوانمندساز

  ااد یبار ا  دیا باا تأک  ژه،یا و یازهایمناطق دوزبانه با ن نیو همچن نینهکوچ ریعها

وپروری، فصل آموزی نیادی)سند تحوع بن تیفیمتنوع و باک یآموزش یهافرصت

 (؛4/2هفت  راهکار 

 نیکارآماد، تادو   یانتاان  یرویا ن تیمناب ، ترب صیو تسص نیبه تأم یبسهتیاولو 

و  یمااد  تیو تما لیادامه تحص ،یآموزو مهارت یرشد، توانمندساز یبرنامه برا

وپاروری،  آموزی نیادی)سند تحوع بن یآموزان مناطق محروم و مرزدانش یمعنو

   (؛0/2فصل هفت  راهکار 

 عادالناه آن در    یا و توز یو اثاربسش منااب  انتاان    ناه یبه یریکارگو به یسامانده

 (؛3/2وپروری، فصل هفت  راهکار آموزی نیادیسراسر کهور )سند تحوع بن

 و  یملا  یهاا طارح  یو اجارا  یدر طراتا  یملا  تیهو تیو تلو ییهمگرا شیافزا

 یهاا تیا و مز یهاا تیا براساس قابل یشدن عملکرد اقتصاد یو تسصص یامنطله

 زیو پره یمل یکپارچگیو  یامتلابل منطله یهایوابتتگ تیتلو یمناطق برا ینتب

 یهاا یریگ)جهت ییایقلمرو جفراف کیدر  هاتیاز تنوع و گتتری همه نوع فعال

 (؛1ماده  2بند  ن،یسرزم شیآما یمل

 جیملا  ریدر جزا یاقتصاد یهاتیو گتتری فعال هتریب تیاسکان جمع یهانهیزم تیتلو 

تعاامالت باا    ییباازآرا  ،یطا یو توان مح هاتیکار متناسش با ظرف  یبر تلت دیبا تأک فارس

در  ژهیا وهاا باه  و متاوازن در آن  داریتوسعه پا باتیترت دیم اور و تمه یمهک یقلمروها

   (؛1ماده  14بند  ن،یسرزم شیآما یمل یهایریگ)جهت یراهبرد ریجزا

 و  یمی)نفت، گااز، پتروشا   یانر  یو تسصص یاقتصاد ژهیو توسعه مناطق و  ادیا

 افتاه یمنااطق کمتار توساعه    تیا باا اولو  تیا قابل یناو( در منااطق دارا   یهایانر 

 (.1ماده  27بند  ن،یزمسر شیآما یمل یهایریگ)جهت
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 یيتمرکزگرا .4-1-2

گیری فضاهای نابرابر توسعه در ملیاس یک کهاور یاا منطلاه در پرتاو دو عامال      شکل

جفرافیایی قدرت و سود قابل توجه و اهمیت است. از این لحاظ، یکی از وجوه قادرت در  

در  ژهیا ودرت )بهقجفرافیای آن است و متأسفانه میزان نفوذ این بُعد از  منهأتاکمیت ملی 

در ملیااس ملای و محلای     افتاه ینتوساعه سامتارهای لیردموکراتیک( اللش به زیان نواتی 

تاری در  ، عموماً به لحاظ سیاسی از جایگاه بتایار ضاعیو  افتهینتوسعهاست؛ چراکه مناطق 

. تمرکزگرایای باه ت میا  و انحصاار     (141: 1432 زاده،ولای قلای  ) برموردارناد دستگاه تاکمیت 

گرایای جفرافیاایی یاا پایتسات     شود که اللش با مرکزیترت در اشکاع مستلو گفته میقد

ی و عادالت  عادالت یبا بار   ماؤثر عناصار تکمرانای    نیترمه همراه و همگام است. یکی از 

 ریسیتت  بتیا و متمرکز تحات تاأث  فضایی میزان تفویض قدرت به نواتی پیرامونی است. 

 فضایی است: یعدالتیب یهاهرانهییکی از پ زیرعوامل 

 یعادالت یجفرافیایی و محلی و تتری  روناد مسارب با    یهانادیده گرفتن تفاوت 

 ؛فضایی

 مطیا   مادیران  ،و پاروری مادیر   یاسلش امتیار عمل از متئوالن محلی و منطله 

 ؛ترنییپا سطوح در فضایی توسعه روند شدن کند سازیزمینه

 شادن الگاوی فضاایی مرکاز پیراماون      داری متمرکز با نهادینه ا-در سامتار سیاسی

و  شاده  ناه یها و نیروهای پیرامون در مراکاز محادود نهاد  جاب فرصت یهانهیزم

آفارین بتاتر تادوین    پیراماونی از عناصار توساعه    یپ  از استحاله شدن فضااها 

 ؛شودفضایی در سامتار فضا فراه  می یهاگتل

 ای ناتیه و منطلاه  یهاهمتان پنداشتن فضای جفرافیایی کهور و لفلت از تفاوت

چناین ناوع    مهسصاه  ،و از باال به پایین اسات  هیسوکی یزیرمولد سیتت  برنامه

و  هاا یتوانمناد  یزیا ربرنامه. در این شیوه دستوری است یزیربرنامه ،ریزیبرنامه

هاای عملای   چهارچوب کنندهنییتر تعنلاط ضعو و قوت مناطق در سطوح پایین

 . بودنسواهند  محتوببرنامه 
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 ؛چنین سیتتمی انحصار قدرت تمرکز آن در پایتست و مراکاز معادودی اسات   داد برون

هاای  که انحصار قدرت و تمرکز آن در پایتست یعنای تهاران، در پرتاو مصالت     یاگونهبه

های تاک  یک قارن امیار،   های دولتمکانی و جفرافیایی مود و نیز نگری، رفتار سیاست

در تماامی   کهشهر من ر شده و انحصار قدرت در این کالن یزسارهیشدت به تمرکز، ذمبه

 .(232: 1434نیا،)تافظقدرت ملی را تصاتش کرده است  یهاابعاد سرچهمه

دهناده  پ  از انلالب نهان شدهلیتهک یهابررسی توزی  فضایی قدرت در تمامی دولت 

شدت قطبی کهور به اداری -اندرکاران امور اجراییدان و دستراین امر است که توزی  دولتم

فها  و درك   ،آتای و مادیران   یهاکه ضمن لفلت از تربیت متوازن نتل یامتئله .شده است

هماین امار من ار باه      .کارده اسات   تضاعیو فضای دولتمردان از نواتی تاشیه و پیرامون را 

ام رلا  تما  به .شودهای محروم جامعه میتضعیو رابطه بین متئوالن طراز اوع کهور با گروه

یعنای از هاشامی تاا روتاانی      ،امیار کهاور   شاده لیشعارهای انتساباتی در پنج دولت تهاک 

 ی. امار (121: 1432 زاده،ولی قلای )های تهران و اصفهان رکورددار تعداد وزرا در کابینه بودند استان

شده و در قالاش دسترسای ناابرابر     محتوبفضایی  یعدالتیب یهاهرانهیعنوان یکی از پکه به

ح مستلااو فضااایی کهااور بااه قاادرت متناسااش بااا وزن جفرافیااایی و فضااایی مااود  سااطو

 :شودیمنلهه زیر تهریح  در قالش. این امر شودیم یبندصورت

 
 تیجمع هيبر پا يياجرا -يقدرت سیاس ييفضا عيتوز
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 ی توسعههابرنامه .4-1-3
هیاات گیااری و انتظااام فضااای جفرافیااایی کااه مااز دیگاار عواماال تأثیرگاااار در شااکل

های توسعه اشاره کارد کاه نماود ایان امار در تاکمیات       به برنامه توانیمتکمروایی دارد 

ی است. از آن ایی که ریگرهی از باال به پایین قابل زیربرنامهسیتت  متمرکز با توجه به نظام 

داشاته و از   متمرکاز اداری کهاور ماهیات   -سیتت  سیاسی تب بهی کهور نیز زیربرنامهنظام 

 بهعدم توجه  شدهگفتهسوء تاکمیت تمرکزگرایی در امان نمانده است، متأثر از شرایا آثار 

ریازی کهاور اسات. باا     ی نظاام برناماه  هاچالش نیترمه ای از نیازها و استعدادهای منطله

ریازی و عادم توجاه باه     توجه به تنوع و تک ر اکولو یک پیگیاری یاک ناوع نظاام برناماه     

گااری م پیگیری رویکرد آمایهی و اتساذ رویکرد سیتت  سیاستای و عدی منطلههاتفاوت

 ی شده است. عدالتیبیکتان برای کل کهور من ر به تکوین و تهدید 

قطش رشد و توسعه منااطق   یهااستیپیش از انلالب که مبتنی بر س هایعملکرد برنامه

ز انااواع فضااایی ان امیااد، برماای نلاااط ا  یهاااینااابرابر توسااعه بااود، بااه  تیاابااا قابل

اقتصادی و اجتماعی برموردار شدند و مناطق پهناوری از کهور از امکانات  یهارسامتیز

   محروم ماندند. هیاول

منااطق   یساو باه  یرو، نیروی انتانی متسصص و کارآمد، سرمایه و فناور این از

 در ساایه  کهاور شاد.   یهاا و مان  از توساعه متاوازن در اساتان    همتتعد ترکت کرد

کاالن   هاای برنامه کالن کهور و نبود یهایزیرپیهین در برنامه یهاراهبرد پیامدهای

پا  از انلاالب    یای زداتیا محروم یهاا اسات یتمرکززدایی، تتی س  ملی در راستای

تاکمیات   تعاادع فضاایی پایش ببارد.     یساو اسالمی نیز نتوانتته است کهاور را باه  

باه ساطوح پاایین تلتایماتی      عدم واگااری امتیاارات ریزی از باال به پایین و برنامه

های طبیعی گردیاده و باه   موجش عدم شنامت صحیح و انتظارات متناسش با ظرفیت

های جباری در بنیادهاای زیتاتی کهاور،     های جفرافیایی ناشی از نابرابریعدالتیبی

  دامن زده است.
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 عدالت فضايي در ايران تیوضع .0-4

ی مستلاو اساتفاده از   هااسیملناطق در معیار سن ش توسعه متوازن م نیترمه امروزه 

است. از این رو، برای  ریپاتیکمی هاشامص عنوانبهبر توسعه مناطق  مؤثرعناصر عوامل 

توساعه در   ماؤثر هاای  درك بهتر عدالت فضایی در ایران از منظر چگونگی توزی  شاامص 

ی بناد  یتلتا ک بر عدالت فضایی در ی مؤثری هاعاملی کهور استفاده مواهد شد. هااستان

عامل اقتصادی، عامل کالبدی، عامل آموزشی، عامل فرهنگای، عامال    رندهیدربرگ گانهههت

وضعیت عدالت فضاایی   ادشده. بر پایه عناصر یستسیاسی، عامل امنیتی و عامل بهداشتی ا

 در قالش نلهه زیر به نمایش گااشت: توانیمایران را 

 
 یینظر عدالت فضااز  رانیکهور ا تیوضع
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استان/ 

 عامل
 عدالت فضایي فرهنگي کالبدی سياسي بهداشتي امنيتي اقتصادی اجتماعي آموزشي

آذربای ان 

 شرقی

         

آذربای ان 

 لربی
         

          اردبیل

          اصفهان

          البرز

          ایالم

          بوشهر

          تهران

چهارمحاع 

 و بستیاری
         

مراسان 

 جنوبی
         

مراسان 

 رضوی
         

مراسان 

 شمالی
         

          موزستان

          زن ان

          سمنان

سیتتان و 

 بلوچتتان
         

          فارس

          قزوین

          ق 

          کردستان

          کرمان
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استان/ 

 عامل
 عدالت فضایي فرهنگي کالبدی سياسي بهداشتي امنيتي اقتصادی اجتماعي آموزشي

          کرمانهاه

کهکیلویه 

و 

 بویراتمد

         

          گلتتان

          گیالن

          لرستان

          مازندران

          مرکزی

          هرمزگان

          همدان

          یزد

 

 ی  ريگجهينتو   ليتحل .5

 و فضاا  باین  متلابال  است، درك ارتبااط  انتانی جامعه در بنیادی و اساسی بُعد یک فضا

و  هاا استیس در آن دادن بازتاب و است ریناپااجتنابضرورتی  فضایی عدالت فه  در جامعه

ه مفهوم آمایش سارزمین کاه   اگر ب نماید.می کمک آن به افزایش ضریش تأثیر ریزینظام برنامه

اقتصادی، اجتمااعی و   ی سیاسی،دهسرزمین، سازمان یهاتیمعطو  به استفاده درست از قابل

در راساتای   فرهنگی و محیا زیتتی برای تحلق آینده مطلوب است، توجه کنای ، اهمیات آن  

ن، هد  آماایش سارزمی   .ادراك مواهد شد محورانهی بیهتر در ملق فضای عدالتنیآفرنلش

هاا،  ای که هر منطله متناسش با قابلیتگونهجمعیت و فعالیت در سرزمین است، به نهیتوزی  به

های اقتصادی و اجتماعی برماوردار باشاد و   نیازها و موقعیت مود از طیو مناسبی از فعالیت

جمعیتی متناسش با توان و ظرفیت اقتصادی مود بپایرد. به عبارت دیگر، هد  کلای آماایش   

 ی جفرافیایی.  فضا ی منطلی و متعادعدهعبارت است از سازمان سرزمین

 رناده یدربرگی پیچیاده کاه   اشابکه مدیریت سیاسی بهینه فضا نیاز عباارت از مادیریت    
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ی و ملی( است که در آن تأکیاد  امنطلهمحلی، مستلو )ی هااسیملمستلو در  نانیآفرنلش

ی هاا تیا فعالنچه مه  اسات تضامین   شود، بلکه آی و کارایی نمیاثربسهزیادی بر افزایش 

است. مدیریت سیاسی بهینه با دارا بودن رویکاردی   ادشدهی یهااسیملقانونی و مهروع در 

توساعه پایادار،    مانندطیو وسیعی از مفاهی  مرتبا با سازمان فضایی  رندهیدربرگمهارکتی 

ی اقتصادی هافتهریپای، توسعه شهری و روستایی به همراه توسعه متوازن و متعادع منطله

بارای مادیریت سیاسای بهیناه فضاا       شاده اعاالم ی هاشامصو اجتماعی است. با توجه به 

ی و کاارایی( و نیاز   اثربسها )مهارکت، تاکمیت قاانون، شافافیت، پاساسگویی، عادالت،     

فراه  نمودن زمینه مهارکت در امور مرباوط باه   وظایو تکومت در قباع جامعه  نیترمه 

 عناوان باه ی فضاایی  عادالت یبتوجه به آنچه گفته شد، اگر به عدالت و ؛ با ستر ااداره کهو

سنگ محاک   عنوانبهتوان آن را ی و تکمرانی نگریتته شود میگااراستیسمروجی نظام 

رابطه بین تکمروایی بهینه، ارزیابی موفلیت یا عدم موفلیت شیوه تکمرانی محتوب کرد. 

 ر قالش مدع زیر به نمایش گااشت:توان دآمایش سرزمین و عدالت فضایی را می
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 ييو عدالت فضا نیسرزم شيفضا، آما ياسیس نهیبه تيريرابطه مد نییتب
عامال و پیهاران، آماایش سارزمین      عناوان باه در این راستا، مدیریت بهینه سیاسی فضا 

  الزم هد  در یک نظام متدامل دورانی دینامیتا  عنوانبهراهبرد و عدالت فضایی  عنوانبه

 .آورندیمفراه   ادشدهرا برای پیگیری اهدا  ی

 مستلاو  مناطق بین فضایی یهاینابرابر وجود جامعه، یک در تهدید عوامل نیترمه  از

 را اجتمااعی  و اقتصاادی  سیاسای،  هایشکا  ای،توسعه یهای. نابرابراست آن جفرافیایی

 عناصر انگیزی و انتانی نیروی اهتمام کردن متأثر دلیل به یعدالتیب ادراك. کندمی ترعمیق

دساتاوردها و   ناابرابر  توزیا   و یعادالت ی. با دارد توسعه ملای  روند بر مسربی اثر اجتماعی

 و تاالی  روتیاه  تنازع  و ملای  عازم  تضاعیو  طبلااتی،  شکا  تعمیق مزایای ملی موجش

 .شودیم فعالیت

داری و مادیریت بهیناه   ورعل  که عنوانبهبا توجه به تمرکز مطالعاتی جفرافیای سیاسی 

هاای مها  تلویات    سیاسی فضا ارتلای وضعیت جامعه از منظر عدالت فضایی یکی از زمینه

ی و کارآماد ملبولیت و مهروعیت سیاسی تکومت، افزایش سرمایه اجتمااعی آن، تلویات   

زمیناه تفاظ انتا ام و اتحااد ملای، تفاظ        ادشاده صالتیت آن است. م موعه عوامال ی 

 .  کندیمی و ملی، امنیت و آرامش ملی و توسعه ملی را فراه  یکپارچگی سرزمین

ی فضا زیربرنامهفضایی کهور تابعی از اجرایی شدن آمایش/ -یابی سیتت  سیاسیتعادع

زمینه ارتلاء شاامص تکمروایای    تیدرنهامحورانه است که های عدالتو پیگیری سیاست

توان در قالش مدع زیر باه نماایش   می بهینه سیاسی فضا را در پی مواهد داشت. این امر را

 گااشت:

 

 
 

 
 

 

فضایي  -تعادل سيستم سياسي

 کشور

عدالت 

 فضایي
 حکمراني بهينه
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 کشور ييفضا ياسیس ستمیو تعادل س ييعدالت فضا ن،یسرزم شيآما
متناسش با شرایا کهور ایران، راهکارهای پیهنهادی در راستای تبدیل عادالت فضاایی   

 :شودیممعیار سن ش شیوه تکمروایی ارائه  عنوانبه

 عددالت  جايگداه  مشخص شددن / عمومي مطالبه يک به فضايي عدالت تبديل الف(

 گذاران.سیاست فضايي درک ضعف/ اجرايي و اداری نظام در فضايي

 

 راهکارها:

 ملی؛ و یامنطله سطوح محلی، در فضایی عدالت سیتتمی تفکر پیگیری 

 سیاسای  مادیریت  یهاا ضارورت  از یکای عناوان  به فضایی عدالت جایگاه تبیین- 

 فضا؛ اداری

 یهاا ضارورت  از یکای عناوان  باه  فضاا  و سیاسات  متلابل زوکارسا آموزی لزوم 

 ؛گااراناستیس و مدیران به مدیریتی

 

 :گذارانهاستیسپیشنهادهای 

  در  پژوهاناه ناده یآو مادیران باا یاک رویکارد      گااراناستیسافزایش فه  فضایی

 راستای نهادینه کردن لزوم برقراری عدالت فضایی و آمایش سرزمین.  

  باا جامعاه    وبودجاه برناماه ارتباط بین دفتر آمایش سرزمین ساازمان  لزوم برقراری

ی دها ساازمان تارویج و   منظاور باه  گاااران هیسارما دانهگاهی، بسش مصوصی و 

 .ی مبتنی بر عدالت فضاییهااستیس

 

 یزيربرنامهب( تمرکزگرايي نهادمند فرايند 

 راهکارها:

  اساسی؛ گانه مبتنی بر تمرکز امور در قانون 27بازنگری اصوع 
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  ارشادی گاهی و دستوری –ارشادی  بهدستوری ی از زیربرنامهتفییر رویکرد نظام 

 .کامل

 :گذارانهاستیسی هاشنهادیپ

 تاا  04 اصوع و چهارم فصل در ژهیوبهآن مند نظام اصوع و اساسی قانون به توسل 

 ؛22

 وراما  پیگیاری  جهات  در نهادی یسامتارساز و یریگ یتصم نظام در تمرکززدایی 

   تمرکززدایی؛ با مرتبا

 تفاویض  قالاش  در کاالن  و مارد  ساطوح جانبه همه مهارکت راهکارهای تدوین 

 محلی؛ امتیارات دولت توسعه راهبرد قالش در یتمرکز ستاد و قدرت

 باه  اماور  واگااری ضمن دولت راستا این در امور؛ یگریتصد از تاکمیت پرهیز 

 راساتای  در هاا یگااار اسات یس در تامی-ناظر رویکرد اتساذ با  یردولتیل بسش

   ؛هافرصت متوازن توزی 

 و بار کاهش راستای در کهور توسعه هایقطش و پایتست عملکردهای ساماندهی 

 .مدماتی و تولیدی یهاتیفعال برمی انتلاع برای زمینه ای اد

 

 ييزداتیمحروم و متوازن توسعه لزوم زمینه در يباالدست اسناد ج( ناکارآمدی

  هااای توسااعه بااا دوره عملکااردی و اجرایاای دولاات ی تصااویش برنامااهنزماااهاا

ی مسارب جنااتی و سیاسای    هارقابتکاهش اثرات  منظوربهبرنامه  کنندهشیتصو

 ؛های مصوبدر پیگیری و اجرای برنامه

  ها در تین اجرای برنامه و عادم موکاوع کاردن    ی نظارت و بازرسی برنامهزمانه

 ؛هابرنامهای به پ  از اجر ادشدهفرایند ی

  ریازی  ی باا تأکیاد بار برناماه    اهیا ناتی و امنطلاه ی توسعه و عماران  هاطرحتهیه

 ؛یکپارچه شهری و روستایی

 ریزی و توزه اجرا و کارگزاری توسعهپیوند علالنی توزه برنامه. 
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 راهکارها:

  درك نلاط ضعو و قوت اتتمالی  منظوربه اجراشدهی هابرنامهارزیابی و سن ش

 پرهیاز از تکارار ت اارب    منظاور باه ستای توسعه متوازن و عادالت فضاایی   در را

 گاشته. موردهشکتت

 

 :گذارانهاستیسی هاشنهادیپ

 یهاا تنااقض  تحلیال  و تال  در کاه  یپژوهاان داناش  و متسصصان مدیران، تربیت 

 داشاته  کاافی  تواناایی  اجارا  ملاام  و معین یهابرنامه و عالی اسناد در کمی -کیفی

  بود؛ مواهند مفید ربتیا باشند،

  شادن  عملیااتی  نحوه و ملی کالن یهاشامص پایش و رصد برای نهادی تأسی 

 و دولتاای یهااادسااتگاه بااین و ملاای سااطح در آن محوریاات وهااا شااامص ایاان

 مصوصی؛

   آماری یهاشامص مناسش سازیعملیاتی مناسش، ترکیبی یهاشامصبازتعریو 

 یزماان ها   و یزباان ه  اجرایی، یاستی،ی سهاتناقض از جلوگیریمنظور به کمی و

 .(171 :1437 تاجت )قادری اجرا در
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 ومآخذ منابع فهرست

   فارسي منابع .الف

 آمایش سرزمین و نلش آن در تبیین الگوی اسالمی ایرانی پیهارفت،   ،(1434) یتیع ،زاده یابراه

 پیهرفت، تهران. الگوی اسالمی ایرانی مرکز ناشر: نهر الگوی پیهرفت: وابتته به

 ،تبیاین ) شاهری دوگاناه   فضااهای  در فضاایی  عادالت  ،(1437عبداهلل ) عبداللهی، جعفر و جوان 

 چهاارم،  سااع   ئوپلیتیاک،  فصالنامه  ،(مهاهد شاهر  کالن تاشیه در نابرابری الگوهای  ئوپلیتیکی

 .141 -127 صص دوم، شماره

 قابااااال دساااااترس در:ملااااای آماااااایش سااااارزمین  یهاااااایریاااااگجهااااات ، 

https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/amayesh.pdf 

 تهاران  ارشاد،  کارشناسای  ملطا   توسعه، و جمعیت درسی جزوه ،(1432محمدرضا ) نیا،تافظ :

 .مدرس تربیت دانهگاه

 (، جفرافیای سیاسی ایران، تهران: انتهارات سمت.1434نیا، محمدرضا )تافظ 

 مههد پاپلی، انتهارات  ئوپلیتیک، مفاهی  و صوعا ،(1432) محمدرضا نیا،تافظ. 

 تبیاین چاارچوب مفهاومی عادالت فضاایی در       (،1430فرامارز )  رساتمی،  هاشا  و  پور،دادای

پژوههای  -، فصالنامه علمای  مالشهری باا محوریات مفهاوم عادالت در مکتاش اسا       یزیربرنامه

 .72-32، صص:1-2، شماره جهاننلش

 ،همبتاتگی  ملااالت  م موعاه  ایران، در ملی هویت یشنامتهجامع الگوی ،(1430افتر ) رزازی 

 .ایرانی تمدن انتهارات: تهران ایران، در ملی

 ایهیا توساعه و عماران نات   یهاا در طارح  یاراضا  یکااربر  یزریبرنامه ،(1437)  یسرور، رت، 

 انتهارات گنج هنر، تهران.

 قابل دسترس در:وپروریسند تحوع بنیادین آموزی ، https://sccr.ir/Files/6609.pdf 

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

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16995  

 قابال دساترس در:  «یاقتصاد ملااومت »های کلی سیاست ، http://farsi.khamenei.ir/news-

content?id=25370 

 ر:ی کلاای اشااتفاع، قاباال دسااترس د   هااااسااتیس http://farsi.khamenei.ir/news-

content?id=16716 
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 قابااااال دساااااترس در:قاااااانون اساسااااای 00کلااااای اصااااال  یهاااااااساااااتیس ، 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=165  

 قابل دساترس در: های کلی برنامه شه  توسعهسیاست ، http://farsi.khamenei.ir/news-

content?id=30128  
 و  یام برای رشد و توسعه علمی و تحلیلاتی کهور در بساش آماوزی عاال   های کلی نظسیاست

 ، قابل دسترس در:مراکز تحلیلاتی
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  
 قابااااال دساااااترس در:  «متاااااکن»نظاااااام در اماااااور   یکلااااا یهاااااااساااااتیس ،

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16983  

 دساااترس در: قابااال، اداری در بساااش مااادیریت نظاااام  هاااای کلااای نظاااام سیاسااات 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16992 

 قاباااال دسااااترس در: اناااادازکلاااای نظااااام در دوره چهاااا    یهااااااسااااتیس ، 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132299 
 ناامتوازن   یگااار اسات یس جینتا هتیملا ران؛یدر ا ییگرا انوس توسعه ،(1430شهروز ) ،یعتیشر

 ،یدر دانهگاه اساالم  یه مطالعات معرفتفصلنام ،یپهلوی و نظام جمهوری اسالم  یتوسعه در ر 

 .ساع نوزده ، شماره اوع

  ،(، تدوین راهکارهای دستیابی به عدالت فضایی در ایاران، پارو ه   1437) یمصطفقادری تاجت

 پتت دکتری، دانهگاه تربیت مدرس و صندوق تمایت از پژوههگران و فناوران، تهران، ایران.

     ابااااال دساااااترس در: قاااااانون اساسااااای جمهاااااوری اساااااالمی ایاااااران، ق 

https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution 
 یموب و عملکرد اقتصااد  یاندازه دولت بر تکمران ریتأث ،(1432) گرانیو د وسوی ،محمدزاده 

 ،ساع هفت  ،یرشد و توسعه اقتصاد یهاپژوهش یپژوهه-یمنتسش، فصلنامه علم یدر کهورها

 .37-112: صص 1434، بهار 24شماره 

 اجرای نظریه تکمرانای ماوب در جواما      یسن امکان ،(1430و همکاران ) یمفتح، محمدهاد

اسالمی با تأکید بر جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه پژوهش تطبیلی تلوق اسالم و لرب، سااع  

 .121-172دوم، شماره دوم، صص 



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1044فصلنامه علمی امنیت ملی، ساع یازده ، شماره چهل ، تابتتان  / 022

 

 ه، انتهارات سازمان (، درآمدی نو بر جفرافیای سیاسی، ترجمه میرتیدر، در1430) مویر، ریچارد

 جفرافیایی نیروهای متلح.

 ی هاا یناابرابر ی ریا گشاکل یای در  تمرکزگرا(، تحلیل فضایی تأثیرات 1432) یعلزاده، ولی قلی

صص  ی جفرافیای سیاسی، ساع اوع، شماره چهارم،هاپژوهشسرزمینی در ایران، م له  -فضایی

143-143. 
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