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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمی ايران
بايد با مشاركت گسترده و حضور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گیرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اﻗتضاﺋاﺕ ايرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑري درباره پیشــرفت اســالمی ايرانی ،برگزاري نشســتهاي علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهیه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخی
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیاﺕ موﺿوعی در حوﺯه
الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚنگاشتهاي علمی فاخر مﻨتشر نمايد .تﻚ
نگاشت نوشتاري تﺨﺼﺼی و نیمه مﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ موﺿوﻉ
خاﺹ نگاشته میشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و نويسﻨده
با پرداﺯﺵ و تحلیﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن يافتههاي پﮋوهشی جديد خود
و تحلیﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯمیﻨه مورد بررسی میگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهی و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابی ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر میشود .امید است اين محتواي علمی بتواند افقهاي نو و
روشﻨی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃی مسیر تدوين
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و تحقق الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
عدال��ت محیطی بهدنبال بهب��ود دورنمای زندگی در محرومترین مناطق اس��ت .عدالت
منطقهای در صورتی قابل تحقق است که توزیع درآمد نیازهای جمعیت را برآورده کند،
ضرایب فزایندگی بین منطقهای به حداکثر برس��د و در رفع مش��کالت خاص ناش��ی از
محیط اجتماعی و فیزیکی مؤثر باش��د .نگرش گذشته به توسعه و رشد اقتصادی ،منجر
به شکلگیری نابرابریهای فضایی در کشور گردید .راهبرد دخالت دولت در جهت توازن
منطقهای در بعد از پیروزی انقالب اس�لامی ،سیاس��تمداران و برنامهریزان کش��ور را به
کاهش نابرابریها و برخورداری مناطق محروم واداشت .اصالح قوانین و مقررات ،رسیدگی
به مناطق محروم و تمرکززدایی بهعلت وقوع جنگ تحمیلی ،محاصره اقتصادی و فقدان
برنامهریزی آمایش س��رزمینی و ،...نتوانس��ت نابرابری منطقهای را کاهش دهد .بررس��ی
ش��اخصهای اقتصادی و اجتماعی و تعیین وضعی��ت برخورداری مناطق حاکی از وجود
عدم تعادلهای منطقهای و نابرابری است .علل شکلگیری نابرابریها زیاد است؛ عدهای
عملکرد بازار سرمایهداری ،عدهای ایجاد قطبهای رشد و عدهای نظریه وابستگی و قانون
مبادله نابرابر را مؤثر میدانند .با این شرایط میتوان علل نابرابری منطقهای را در مواردی
چند بیان نمود :قبل از هر عاملی ،تفاوتهای طبیعی ،اقلیمی مناطق مختلف وعدم توجه
به خصوصیات ذاتی مناطق یعنی قابلیتها و محدودیتهای هر منطقه که موجب ایجاد
تف��اوت در ظرفیت برنامهریزی در مناطق گوناگون اس��ت و عدم توجه به سیاس��تهای
برنامهریزی متناس��ب با ش��رایط هر منطقه را میتوان از عوامل ایجاد نابرابری منطقهای
ذکر کرد .بهدنبال آن نظامهای حکومتی و فشارهای سیاسی که منابع عمومی را به نفع
منطقهای خاص یا گروهی از مناطق جذب میکنند و همچنین س��طوح مختلف توسعه
و فق��دان پیوندهای مناس��ب فضاهای ملی و منطقهای در جه��ت وحدت و یکپارچگی5 ،

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

نابرابری منطقهای را تش��دید میکند .از دیگر علل ب��روز نابرابری منطقهای ،تفاوتهای
اقتصادی و اجتماعی و تفاوتهای رفتاری که منجر به تناقضات سیاسی – اجتماعی بین
مردم شده است ،گسستگی و عدم انسجام در مراکز زیست و فعالیت در مناطق مختلف،
توسعه مبتنی بر الگوی سرمایهداری که منجر به نابرابریهای اجتماعی و فضایی گردید،
است .این نابرابریهای اجتماعی و فضایی به این دلیل بهوجود آمدند که تغییرات اساسی
در ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی و حتی اقتصادی که متناسب با این الگو باشند ،ایجاد
نگردیده و اتخاذ اس��تراتژی توسعه به سمت رش��د اقتصادی و صنعتی کردن جامعه که
دوگانگی مابین ش��هرهای بزرگ و دیگر مناط��ق را موجب گردیده و از جهت دیگر عدم
تن��وع و یکنواخت��ی در اقتصاد مناطق عقبافتاده و عدم ارتب��اط اقتصادی بین مناطق و
درنهایت نابرابریهای منطقهای را دامن زده است .از نظر تئوریکی عدم تعادل باعث عدم
اس��تفاده بهینه از فضا ،جابجایی نیروی انسانی و سرمایه ،مهاجرت و افزایش شکاف بین
مناطق برخوردار و محروم و بروز ناهنجاریهای اجتماعی و کاهش انسجام ملی میگردد.
هرچند نابرابریهای فضایی به قابلیتهای فیزیکی و ذاتی مناطق بستگی دارد ،اما نظام
اقتصادی ،شیوه تولید و مبادله و نحوه سرمایهگذاریها و سیاستهای دولت باعث تشدید
نابرابری منطقهای میشود .وجود نابرابریهای فضایی که نقش بسیار مؤثر در عدم تحقق
اهداف توسعه منطقهای دارد ،تمرکزگرایی ،بیکاری ،فقر ،مهاجرت ،به هم خوردن ساختار
جمعیت و اش��تغال ،بروز نامالیمات و کجروی اجتماعی ،تضعیف وحدت و انسجام ملی و
تخریب محیطزیست را در کشور بهدنبال داشته است .این نابرابریها مانع از شکلگیری
زمینههای پیش��رفت و توسعه پایدار ملی اس��ت .بنابراین هرگونه برنامهریزی در استفاده
بهینه از منابع محلی و رسیدن به توسعه پایدار ملی بایستی با کاهش نابرابریهای فضایی
و اجتماعی همراه باش��د تا بتوان��د عدالت جغرافیایی و محیطی را محقق س��ازد .تحقق
این امر مس��تلزم داش��تن الگوی بومی پیش��رفت با رعایت مالحظات اقتصادی و تکیه بر
ارزشهای اسالمی ،عدالت و رفاه انسانی و کاهش نابرابری منطقهای است.
کلیدواژه :عدالت محیطی ،نابرابری توسعه ،وحدت ملی ،توسعه پایدار ملی ،ایران
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