
 

 

 4141انداز در چشم یاعدالت منطقه
 

 فرزاد پورسعید

 

 مقدمه
هسي كلي برنسمه شهسرم توسعه در آذرمسه به همراه سناسس   4141ان از ايران در افق سند  شمن   

گذاري ابالغ ش . اين سد ، ه ف كمور را در اين ربط اجرايي و قسنونهسي ذيبه دستگسه 4831

س جسيگسه يسفته باي توسعهسسل كه شسمل شهسر برنسمه توسعه خواه  ش ، دستاسبي به جسمعه باس 

اول اقتصنسدي، للمي و فدسوري در سح  مدحهه آساسي جدو  رربي ششسمل آساسي ماسنه، ققهسز،  

هق اين ه ف را ناسزمد  رشنن ي شرشننتس  و خسورماسنه و كمننورهسي همسننسيها قرار داده و ت 

دان . در ضمامه اين سد ، نموداري رس  ش ه مسنتمر در د ود دو برابر رش  معمول كمور مي 

گقته شكه گزيده رشن  سنرير را بس گزيده ادامه رون  موجود مهسيسه كرده و دستاسبي به ه ف شا  

انتخس   ،بر اين اسسس ر كرده اس .مدوط به انتخس  گزيده رش  سري را كه مسهاتي رقسبتي دارد،

صول زمسن و متدسسب به دقظ و ارتهسء اگقته، ناسزمد  توجه ه گزيده رشن  سرير بس كاقا  شاش 

هسي آن اسنن  تس جسمعه ايراني در مسننار شامننرف  و براي نال به  ل ال  اجتمسلي و شننسخ 

سنناختگي و واگرايي گ بس از ه  هسي اقتصننسدي، للمي و تودولوكي همدزل  فرادسنن  در دوز

 هسي ل ال  اجتمسلي مواجه نمود.  اجتمسلي و تضعاف شسيه

 و شامنننرف دگرگوني اجتمسلي معحوف به گوي ، كنه هنسنتادگتون مي   دنسن در واقر، همچ

رد كه آواي را ش ي  ميكد ؛ ثروتمد ان نوكساهنوسنسزي، شاون هسي گروهي گذشته را سس  مي 

                                                                                                   
 لضو هائ  للمي شژوهمو ه محسلعست راهبردي poursaeedfarzad9@gmail.com 
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گازد؛ بر انناستد ؛ مهسجرت شتسبسن از شارامون به مركز را برميبس سنسمسن ساسسي موجود سسزگسر  

افزاي ؛ بس گسترش سواد و دسترسي به شسن سار نزولي دارد، ميشنمسر كسنسني كه سح  زن گي  

 به بسر ،برآورده سننسخ  هس راآن وسننسيل ارتبسط جمعي، آرزوهسيي را بسرتر از سننح ي كه بتوان

اي و قومي را در مورد شگونگي توزير مدننسبر، مدحهنه هنسي  كمنننموش ،آورد و در نهنسين   مي

 در هسسلباس  ان ازشم  سد  هرشد  ،ديگر باسن بخم . بهگذاري و مصنرف ش ت مي سنرمسيه 

 ت وين امس شنن ه، ت وين سننرير رشنن  گزيده انتخس  و كمننور توسننعه ه ف بس نخسنن  مرتبه

 صننورت آن در مد رج هسيگزاره و مقسها  شسرشو  در بسي  ناز ل ال  ت هق براي راهبردي

 كسركردي همبستگي از سح ي ان از،شم  سد  شسرشو  در گذاريه ف نقس ،واقر در. گارد

 .  اس  اجتمسلي ل ال  ت هق نتسيج و شاسم هس از خود كه دارد همراه به را ملي انسجسم و

 و اجتمسلي ل ال  مقهوم به آن، ضننمسي  و سننسلهباسنن  ان ازشمنن سنند   ،دسل لان در

 ايجسمعه ان از،شمنن  اين افق در ايراني جسمعه» :كه دارد تأكا  و نبوده توجهبي آن ضننرورت

 بر متوي و خود؛ تسريخي و جغرافاسيي فرهدگي، مهتضاست بس متدسسنب  يسفته،توسنعه  بود خواه 

 ل ال  ديدي، سننسرريمردم بر تأكا  بس انهالبي، و ملي اسننالمي، هسيارزش و اخالقي اصننول

 و اجتمسلي امدا  از مد بهره و هسانسننسن دهوق و كرام  دقظ ممننرو ، هسيآزادي اجتمسلي،

 ا امد رفسه، سننالم ، از برخورد» اسنن  ايراني ت هق دنبسل به ناز آن ي ازديگر بد . «قضننسيي

 ورد به خسنواده مست و  نهسد درآم ، مدسسب توزير برابر، هسيفرصن   اجتمسلي، تأمان رذايي،

مقهوم  دهد مي نمننسن موارد اين .«محلو  زيسنن  م اط از مد بهره و تبعاض فسننسد، فهر، از

 اسييجغراف ،اهوي ش تسريخي -فرهدگي دوزه شش بس نسب  در سسلهباس  ان ازشم  در ل ال 

 و اتوزيعي ل ال ش اقتصسدي ،ااجتمسلي توسعهش اجتمسلي ،اسسرريمردمش سناسسي  ،اايمدحههش

 شردازي .اي در اين سد  ميدر اين يسدداش  به مهوله ل ال  مدحهه. يسب مي معدس قضسيي

 

 ایعدالت منطقهالف. 
ل ال  از مقسها  شد سنويه و شرمعدس در دوزه فلسنقه ساسسي و فلسقه دق اس . اين واكه كه   

اش بلوه ش ،در لمل بس همه مدسسنبست و امور اجتمسلي مربوط اس ، نه فهط در محسلبست ساسسي 

ه المللي بسزتس  يسفتهسي مه  دهوقي مسند  قوانان اسنسسي و قراردادهسي بان از هر شاز در ماثسق
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، متمسيزكدد ه آن «ايل ال  مدحهه»بر اين واكه در تركاب  «ايمدحهه»افزودة  ،اس . در لان دسل

 4اداري -و م ليآن را در تهسننامست جغرافاسيي  ،تر ل ال  اسنن  و در واقراز مقهوم انتزالي

اي از خالل سسزوكسرهسي موجود در نظسم ل ال  مدحهه ،ب ين ترتابكد . مي 1جسمعه، انضمسمي

معاسرهسي آمسيش سرزمادي كمور فه  ش ه و مورد شردازش  ،گذاري توسعه و همچدانسناسس  

ه قسناي اس  به رون هسي جغرافاسيي مدصاي اشنسره گارد. در اين صنورت، ل ال  مدحهه قرار مي

هس و جوامر هس كه در فرهدگهس و ظرفا هنس، مدزل  هنس، شنسداش  در تهسنننا  و توزير فرصننن 

اصننسلتي  هرشد شننمول ناسنن ؛ رون ي جهسن ،رو يسب  و از اينودهسي متقسوتي مي، نممختلف

 شمول دارد.انسسني و جهسن

ادسسس ايران امروز در وضنعا  ايجس  يس ضنرورت اسنتهرار ل ال  اجتمسلي و گسترش    

 طلب ضنننعاتي اسننن  كه ميجسمعه مس در و ،برخورداري از آن قرار گرفته اسننن . به باسن ديگر

لمومي از آن را در اولوينن   ت هق لنن النن  اجتمننسلي و ادسنننسس برخورداري دولتمردانش

جسمعه ايراني  ،اوالًروسننن  كه قرار دهد . اين امر از آن خود راني كسر و شننناوه دو دسنننتور

رف  ، ساسس  ت هق شامسسله جمهوري اسالميان از باس و ت وين سد  شم  واسنحه تدظا  به

 یاً؛ثانو  ل التي بسشنن س بيتوان  گسننترش ادسننس كه نتاجه آن مي ،كسر قرار دادهرا در دسننتور

ده  بخش مهمي از اقمسر هسي اخار نمنسن مي گسنترش التراضنست اجتمسلي و م لي در سنسل   

 دبهجكدد  كه البته بخمني از اين مسئله  جسمعه باش از گذشنته ادسنسس نسبرابري و تبعاض مي  

   اي در ابعسد فروملي شا ا كرده اس .م لي و مدحهه

 

 سالهانداز بیستچشمب. 
 كه كد يم معدسيي بر درل  بامتر ان ازشم  سند   در ل ال  دال گقته،شاشبس توجه به مه مست 

 سي ل ل گق  بسي  توضننا  در. شننودمي ممننخ  بودنموزون و ايجسدكردن تعسدل يس توازن بس

 :از لبسرتد  كه كد مي درل  معدس شدج بر مجمو  در لسدرنه وضعا 

 .رتغاا ايجسد و اصالح يس نمستن و قرارگرفتن درس  و راس  يس گردانا نراس . ي 

                                                                                                   
1. Administrative 
2. Apply 
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 .ص ا  مسار به رلط مسار از بسزگم  يس ش نمد رف. دو

 .برابركردن يس بودنشباه و رتبهه  معسدل، برابر،. سه

 .بودنموزون يس و ايجسدكردن تعسدل يس توازن. شهسر

 .شباه و مثل معدسي به ل ل يس ل ل. شدج

 به زنمتوا ايگونهبه كه اس  ايتوسعه ويژگي سنسله باسن   ان ازشمن   در ل ال  بدسبراين،

 ،ايمدحهه ل سظ به را شهرون ان و شردازدمي ساسسي و فرهدگي اقتصنسدي،  اجتمسلي، هسيدوزه

 در اول وهله در ل ال  ديگر، باسن به. بخم مي تعسدل زيس  م اط و درآم ي نسنلي،  هويتي،

 زن گي ونگونسگ هسيجدبه به بخميتعسدل ناز توسعه از مهصود و يسب مي معدس توسعه بس نسنب  

 ذكر ايمالدظه ،ان ازشم سد   شسيسن در ،دلال همان به .اس  آن متوازن رشن   و ايراني جسمعه

  تولا سننرانه، درآم  گذاري،سننرمسيه نرخ قبال از كالن كمي هسيشننسخ » ايدوه بر مبدي شنن ه

  رش جسمعه، شسئان و بسر هسيده  ماسن درآم  فسصله كسهش تورم، و اشتغسل نرخ ملي، نسخسل 

 وسعهت هسيساسس  بس متدسسنب  بسي  امداتي و دفسلي هسيتوانسيي و شژوهش و آموزش و فرهدگ

 . «گردد تعاان و تدظا  ان ازشم  الزامست و اه اف و

 اشنظري سمنظ در كه بود كسي نخستان اسپدسر هربرت ناز بسي  گق  تعسدل مقهوم مورد در

 زدن توانمي تعسدل را شندسسي گونه ترينجسمر ،دسل بس اين. داد مقهوماين  به اسنسسني   جسيگسهي

 :اس  هكرد بسزشدسسي اجتمسلي تعسدل وضعا  براي مختلف دسل  شدج وي. يسف  سوروكان

 .ساسسي نظسم در موجود وضعا  مسند  ؛اجتمسلي ش ي ه ي  در سوون از دسلتي. ي 

 .سسزمسن زوال و رش  مد دي در اوج نهحه مسند  ؛اجتمسلي ش ي ه در زودگذر توازني .دو

 در براي نمونه، اجتمسلي؛ ناروهسي ماسن در متهسبل بسزداري يس م  ودي  ايجنسد . سنننه

   .ممروطه دووم  هسيموازنه و هسنظسرت

 ارضسي نظار ؛اجتمسلي هسيش ي ها هسرمونا ش همسهدگ يس سسزشي انحبسقي، خسصا . شهسر

 .اجتمسلي نظسم در شخصي ناسزهسي

 دقظ يس گيآشقت بروز هدگسم به خود شامان وضر به بسزگم  به اجتمسلي نظسم گرايش. شدج

 .«خود» طباعي سح  يس جريسن سار
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 در ي،تله اين مبدسي بر. اسنن  شهسرم دسل  گقته،شاش تعريف در بخمننيتعسدل از مهصننود

 موقعا ، بس همسهدگ و سننسزگسر مدحبق، كه اسنن  تعسدل  واج نظسمي آن اجتمسلي، لرصننه

 زا مد يبهره و خود ابراز اموسن و بسش  لضو افراد يعدي لدسصنرش  تعسلي و رشن   و موجودي 

 .نود  سلب هسآن از را برابر هسيفرص 

 ت هق راهدمسي اصننل بسي  را «شسي اري» دهد مي نمننسن هستلهي و تعسريف اين مجموله

زيرا اين مقهوم تعسدل اس  كه  ؛آورد دسس  به 4141 ايران ان ازشم  افق در ايمدحهه ل ال 

 ه شسي ار بوده اس .عگاري اي ه توسمبدسي شول

 

 ای در پرتو توسعه پایدارتعادل منطقهج. 
گاري شود تس متضمن ت هق ل ال  در شسرشو  آن شي بسي اصنلي اسن  كه توسنعه     ،شسي اري

 ، باش از آنوه بر تولا  تأكا  داشته بسش« توسعه شسي ار»اي بسش . اين امر از آن روس  كه مدحهه

يسفتگي شروكه توسعه در آستسنه ، م صول توسعه4بر م وري  توزير بدس ش ه اس . توسعه شسي ار

انسسني و نسلسدرنه اين شروكه را نسشي از نسشسي اري آن قرن باسن  و يو  اس  كه شاسم هسي رار 

وسعه آنوه ت ،اولگارد. نسشسي اري از دو ويژگي توسعه كالسا  نمأت مي ،در اين تلهيدان . مي

 ش  و اين ممون نبود مگر به قام در برداش  كالسا  بس مازان سرل  و نرخ رش  تعاان مي

ه مدسبر م احي و انسننسني كه به تخريب م اط رويگرايي و مصننرف بيشنناو  فرهدگ مصننرف

 در لان بسي ويژه نسل آتي  ش  و جسمعه بهر اجتمسلي مدجر ميزيسن  و ارتمنسش در سنسختس   

رو هسي اكولوكيوي، رواني و اجتمسلي روبهبس انوا  ب ران ،مد ي از رشنن  بسر و مواهب آنبهره

 شود.  

ملي يي از جسمعه شهساين انگسره شذيرفته ش ه بود كه بخش ،آنوه در م ل شامان توسعه ،دوم

رار هس در مسننار توسننعه قشسي ديگر بخشتواند  و قسبلا  آن را ن ارن  كه ه نمي الملليايس بان

توسننعه ي  بخش از جمعا  به بهسي  ،شننون . به باسن ديگرگارن  و رجرم به دسشنناه ران ه مي

بول و جس افتسده بود و جوامر لم تسً به مركز و شارامون و يس ناسفتگي بخش ديگر، امري مهتوسعه

                                                                                                   
1. Sustainable Developement 
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هسي گساختگي اجتمسلي و بروز نسآرامينتاجه اين امر ناز از ه  ش ن .شمسل و جدو  تهسا  مي

ي شون موارد بامترل التي و ل م تعسدل اجتمسلي بود كه گسنترده در اثر گسنترش ادسسس بي  

ز يسفته ناهسي توسعهش  بخشگرف  و موجب ميمي بر درهسي اجتمسلي را هس و شورشانهال 

روم م  هس، نسل آيد ه آندس  آم ه را از دس  رفته ببادد  و يس د اقل شس از م تي، مواهب به

 نبودعدسي م از اموسنست نسنل شامان بسشد . در مهسبل، در شسراداي  توسعه شسي ار، اين وضعا  به 

 .اس تگي يسفناسفتگي يس ب توسعهسدلي ناز به مدزله توسعهتعتعسدلي اس  و بيتوازن و بي

ر موتبي كه ب ،سنه موتب فوري در مورد توسنعه شسي ار وجود دارد. نخس    ،بر اين اسنسس 

آي . ، نسشسي ار به دسس  ميمدتهي نمنود وري و سنود  هر راهبردي كه به افزايش بهره ،مبدسي آن

هر فعسلاتي كه م اط زيس  را آلوده  ،م احي كه بر اسسس آنموتبي بس مالدظست زيسن   ،دوم

موتبي كه در ره دقظ مدسبر  ،شنننود و سنننومكد  يس تعسدل آن را بر ه  زن ، نسشسي ار قلم اد مي

 كد .هسي انسسني و اجتمسلي توجه ميم اط اجتمسلي را دارد و به شسي اري از ل سظ دقظ ارزش

، كد د به توسنعه شسي ار بر آن اس  كه هر فعسلاتي كه م اط اجتمسلي را نسمتعسدل مي اين رويور

كد . بر اين اسنسس، مبدسي تئوري  اين بخش از يسدداش    توان  به توسنعه آن جسمعه كم  نمي

د سسله، رويوران از باس دسضنر براي تمنري  اصنل شسي اري و مصنسديق لملاستي آن در شم     

در شسرشو  توسعه شسي ار تعهاب و  بسي انتخس  گزيده رش  سرير  ،ي آنسنوم اسن  و بر مبدس  

معاسر  ،م اط اجتمسلي نبسشنن . در اين صننورت يتوازننسمتعسدلي و بي ،مت هق شننود تس نتاجه آن

 تعسدل اس . ،سدجش و ت هق اصل شسي اري

 

 اندازای در سند چشمتعادل منطقهد. 
اصل شسي اري را در سه دوزه ممخ  يعدي هوي ، سسله جمهوري اسالمي، ان از باسن  شمن  

هسا طرح كرده اسنن . در بس  هوي  يس جغرافاس و م اط زيسنن  شبه ترتاب اهما  و ارزش آن

اني نبسي  آن يسفتگي جسمعه ايران از تأكا  دارد كه توسعهيسفتها، سد  شم كاستي ايراناسن شتوسعه

ر اصول اي كه اتوسء آن بگونه؛ بهود باگسنه كد را از مهتضناست فرهدگي، جغرافاسيي و تسريخي خ 

در دوزه جغرافاسيي ناز  هسي اسنالمي، ملي و انهالبي سنسن  يس ضعاف شود.   اخالقي و ارزش

 سي بيسفتگي جسمعه ايراني تأكا  دارد كه توسننعهبر اين نوته ان از نخسننتان م ور سنند  شمنن  
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رنسمه هسي كلي ببد  نوزده  ساسس  ،سمتدسسنب بس مهتضناست جغرافاسيي آن بسشن . در اين راسنت    

شهسرم توسعه، دول  را موظف به آمسيش سرزمادي بر مبدسي اصولي شون ود ت و يوپسرشگي 

سبر سء مدم اط زيس  و ادا ، دقسظ ايهسي مدحههتعسدلاجتمسلي و سرزمادي، گسترش ل ال  

 و تدظا  روابط ايراني و دراسنن  از ماراف فرهدگي و تسننهال -طباعي، دقظ هوي  اسننالمي

به درستي ل ال  اجتمسلي همدمان و  ،دروني و باروني اقتصسدي كمور كرده اس . در اين بد 

اي و يوپسرشگي سرزمادي در ايران طرح ش ه و در تعسمل بس هوي ، م اط زيس ، تعسدل مدحهه

 اس . ش هت هق آن مدوط به آمسيش سرزمادي 

كسر  كردن بهمعدسي آراسننتن يس آراسننته ، بهآمسيش كه اسنن  مصنن ر آمودن يس آمسيا ن اسنن 

 وتدظا  رابحه بان انسننسن، سننرزمان »، آمسيش سننرزمان لبسرت اسنن  از رود. بر اين اسننسسمي

برداري در خور و شسي ار از جمار اموسنست انسسني مدظور بهره هسي انسنسن در سرزمان به فعسلا 

به  .«اجتمس  در طول زمسن ممخ  و فضنسيي سرزمان در جه  بهبود وضعا  مسدي و معدوي 

هسي طباعي لمل آورد كه ويژگي اي را از سننرزمان به  آن اسننتقسدهانسننسن بسي ،ترباسن سننسده

هس را بس ناسزهسي اقتصننسدي خود وفق و سننپس اين ويژگي كد شاكولوكيويا سننرزمان ديوته مي

زي اس ؛ كجس به كسر كه ك ام سنرزمان مسنتع  كمنسور    كردممنخ    بسي ابت ا  ،ده . بدسبراين

. توصنناه به كردتوان فرودگسه و يس شننهر و شننهري ج ي  بدس  آي  و در كجس ميكسري ميجدگل

موجود در  4گذار نسنب  به د ي از نسبرابري فضسيي ده  سناسسن   آمسيش سنرزمادي نمنسن مي  

 كمور آگسه بوده اس .

ري هس و مواضر اجتمسلي در فضسس . نسبرابمهصود از نسبرابري فضسيي، توزير نسبرابر فرص 

آن  وسرآشهسي مختلقي باسب . اشوسل توان  جلوهاي مياي در هر جسمعهفضسيي يس نسبرابري مدحهه

از نسبرابري بان شننهر و روسننتس، نسبرابري بان شننهرهسي  د در كمننورهسي در دسل توسننعه لبسرت

و كوش ، نسبرابري جغرافاسيي درون شننهرهسي بزرگ شبه اصننحالح شننمسل و جدو ا،    بزرگ

هسي هسي كلي برنسمه، سناسس  نسبرابري بان مدسطق م روم و برخوردار و مسند  آن. به همان دلال

صسً هس مخصورفر م روما »به  بسي تأكا  دارد كه آمسيش سرزمادي در جمهوري اسالمي  توسعه

ماسن روسننتس و شننهر از جمله  يتعسدلبي ،. به باسن ديگرمدجر شننود« كمننور در مدسطق روسننتسيي

                                                                                                   
1. Spatial inequality 
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ل التي در ايران اسننن . در لان دسل، نسبرابري فضنننسيي در هنسي نمنسينسن نسبرابري و بي   شهره

 «4144ايران »ي كه در شسرشو  طرح هسي ديگري ه  دارد. بر اسننسس محسلعستكمننورمسن شهره

 ، اكره مسننسوي شننرقي و رربي تهسننا  كدن را به دو نا صننورت گرفته، اگر كل سننرزمان ايرا

را در خود جسي داده آن  %43كره شننرقي فهط و نا  هسكل جمعا  و فعسلا  %31كره رربي نا 

كره هسي اجتمسلي و اقتصسدي در نا ص معدسي آن اسن  كه به لل  تراك  فر . اين امر بهاسن  

ورت گرفته كه نتاجه آن سنننامسي رربي، مهسجرت شنننتسبسني از شنننرق به رر  كمنننور صننن 

اين وضنننعا  به مدزله تراك  فهر و  ،همچدانكنسريونستوريزه و ننسمتعسدل ايران امروز اسننن .    

 نسشذيري تخصا  بهاده و داوطلبسنه ناروي انسسني متخص  در كمور اس .اموسن

نسمه لمراني از سسل و شس از اجراي شدج بر 4831ضنرورت طرح آمسيش سنرزمادي از سسل   

هنس، دو نظ  موسني لم ه بر م ور خ مست و  محرح شننن . اجراي اين برننسمنه   4831تنس   4811

جدوبي از تهران  -گاري م ور شمسليصدع  را در كمور ايجسد كرد. نظ  خ مستي موجب شول

هسي برق و خط لوله گسز شننول گرفته هس، بدسدر، ناروگسهتس خوزسننتسن شنن  كه بر مبدسي فرودگسه

  كه شناز شنسمل م ورهسي تهران به شمسل رربي و تهران به شمسل شرقي مي بود. نظ  صندعتي  

هسي صدعتي بود. شس از انهال  اسالمي ناز بر اسسس هس و شنهري مبدسي آن تأسناس شسريمنگسه  

شهسرم هسي توسننعه جمهوري اسننالمي ايران، د ود ي  شنن ه در اسنندسد برنسمه هسي ارائهداده

ويژه صنندسير تولا  خودرو و قحعست آن در مدحهه  ر بهاد هسي صنندعتي بسنناسر بزرگ كمننو و

هسي لمراني دول  شس از رر  برنسمه ان . نوته قسبل توجه آنوه بهفتهشننهري تهران اسننتهرار يس 

هسي صدعتي رخ ن اده و قحب رش يسفته شاروزي انهال  اسنالمي، تغاار شد اني در توزير قحب 

وجود ناسم ه اس . اهما  توسعه  عه صندعتي به ج ي ي در مدسطق م روم و دورمسن ه از توسن 

هسي توسعه هسي دول  براي بهبود شنسخ  رر  تالش اسن  كه به  ايان ازهصندعتي مدسطق به  

 هسي بزرگ مهسجرت به سم  شهرهسي صدعتي ادامه دارد. انسسني و اجتمسلي، هدوز ه  جريسن

در توسعه  ينبسل نسبرابري فضسيد توزير نسمتوازن جمعا  شنهري در كمور به  ،به باسن ديگر

جمعا   %31 د ود در اسنتسن خراسسن  نمونه،صندعتي و اقتصنسدي تمن ي  شن ه اسن . براي      

 كدد .استسن زن گي مياين شهر ديگر  38آن در %11شهري در ممه  و 
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 گیرینتیجه
بسيس  شاش از هر شاز، ، مي4141اي در ايران براي ت هق ل ال  مدحههرسن   به نظر مي ،در مجمو 

هسر م ور ش بسي ناز  آمسيش سرزمادي در وضعا  كدوني ايرانطرح آمسيش سنرزمادي لملاستي شنود.   

ويژه در نهسط  ، مسنننئله افزايشا كسهش جمعا  بهقرار ده . م ور نخسننن  مورد توجهلمن ه را  

دعتي هسي اقتصسدي و صو توزير بهاده فرص واسحه آمسيش سرزمادي  به بسي شنهري ايران اسن  كه   

سننسني هسي انسننسزي الگوي توزير فعسلا م يري  خردمد انه فضننس به معدسي بهاده ،تع يل شننود. دوم

گارد. معاسر سوم اسن  كه شارامون گردش كسر، اطاللست و سنرمسيه شدر ابعسد مختلف آنا شنول مي   

 دادهسيرخه شرخحرترين كمنورهس در خصو   طباعي اسن ؛ زيرا كمنورمسن از جمل   دادهسيرخناز 

نسشني از جدبش شن ي  زمان شزلزله و ريزشا، سنوان  نسشي از     دادهسيرخطباعي گونسگون از جمله 

 جدبش شن ي  آ  شسنال و طغاسنا و سوان  نسشي از جدبش ش ي  هوا شطوفسن شن و گردبسدا اس .  

 ان از ود تأكا  ويژه سد  شم اس  كه مور« دقسظ  م اط زيسن  »معاسر شهسرم و آخرين ناز 

اي اس  كه سومان دوزه ،و در لان دسل اسن  هسي توسنعه  هسي كلي نظسم در برنسمهسناسسن   

 شسي اري توسعه در ايران را تضمان خواه  كرد.  

 دننورهس و رلسي هس و آبخازهس، فرسسيش خسيتراشي جدگلتخريب مراتر، شسي ،در دسل دسضر

 بسر كمورمسن در ايناز جمله مسسئل شردامده و زيسن ارزشمد هسي دقسظتي آثسر بسسنتسني و  دري 

هسي آيد ه را بس توسننعه نسشسي ار يس نسلسدرنه توان  نسنل دوزه اسن  كه ت اوم رون  كدوني آن مي 

 .كد مواجه 






