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  چکیده

مورد توجه قرار گرفته و در برنامه پنج سالۀ کشور به عنوان مهمترین  60ی آمایش سرزمین در ایران اسالمی در دهه قدماتطرح م
قانون به تصویب رسیده است. این قانون از برنامه چهارم، شروع و در برنامه پنجم تکمیل و در برنامه ششم ادامه یافته است اما 

سبب بخشی نگري کاندیداها، این قانون هنوز در سند توسعه استان ها عملیاتی نگردیده  استانها به اي انتخاباتمتاسفانه در جغرافی
  جغرافیاي انتخابات گاه و بی گاه سبب آسیب پذیري قوانین می شود.و  است

عات ة تحلیل اطالنه اي و شیواین پژوهش، از نوع بنیادین و نظري است و روش جمع آوري داده ها در این پژوهش اسنادي و کتابخا
آمایش سرزمینی به عنوان چارچوب نتایج تحقیق نشان داده است که  .تحلیلی مبتنی بر روش شناسی کیفی می باشد -نیز توصیفی 

بلندمدت در برنامه ریزي ها باید مبتنی بر اصول مختلف از جمله مالحظات دفاعی و امنیتی؛ حفاظت محیط زیست و احیاء منابع 
رانی و حراست از میراث فرهنگی؛ کارایی و بازدهی اقتصادي؛ وحدت و یکپارچگی سرزمینی؛ اسالمی، ای ی؛ حفظ هویتطبیع

اثرات همچنین،  گسترش عدالت اجتماعی و تعادل هاي منطقه اي؛ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور؛ باشد.
در کشور را تضمین می نماید اما تا به حال  %8داده و رشد مقاومتی رخ اشد اقتصاد قانونگذاري در جغرافیاي انتخابات اگر آمایشی ب

ها به هدر رفته این نگرش علمی که همراه با یک تفکر فلسفی می باشد به وجود نیامده است و هزینه هاي کشور در برخی از پروژه
  .است

  .ن، ایراساماندهی فضا، ي انتخاباتقانون، آمایش سرزمین، جغرافیاکلیدواژگان: 
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  مقدمه
زمینه را اندر زیگفرید در ســـال  نثار در ایآگذرد. نخســـتی  نون بیش از نود ســـال میکاز عمر جغرافیاي انتخابات تا

شر  1916در کربیل و 1913 شاخه  ه اند.ردکمنت ست     ه جغرافیاي انتخابات یکی از  سی ا سیا  هه بر محدودکاي جغرافیاي 
ستري براي انتخاب   سطو هاي جغرافیایی به عنوان ب شد کاي و ملی متمر محلی، منطقه حنمایندگان در  ست  هز  (زرقانی ا

). در این میان ســـازماندهی و آمایش بر نتایج انتخابات و به موازات آن بر توســـعه کشـــور تاثیر  2: 1397و همکاران، 
ستقیم و حائز اهمیتی می گذارد.   شده، راهنماي تص   م سرزمین، به منزلۀ مرجعی از اهداف هماهنگ  میم گیران و  آمایش 

مات، اعم از اصــالحات، تجدید ســاختارها و نوآوري ها در عرصــه هاي   برنامه ریزان براي معرفی مجموعه اي از اقدا
مختلف خواهد بود که گذار از وضع موجود به وضع مطلوب را ممکن خواهد ساخت (سازمان مدیریت و برنامه ریزي  

شور،   سع  7:  1385ک ص      ). اهمیت این موضوع درآیندة تو سرزمین مبتنی بر ا ست. پیگیري آمایش  سیار باال ا شورب ول ۀ ک
  )، بیان شده است:1زیادي است که اهم آنها در شکل (

  
  اصول پیگیري آمایش سرزمین :1شکل

بنــابراین، آمــایش ســرزمین اغلــب مخــتص آن دســته از کارشناســان، مهندســان، شهرســازان و جغرافیــدانانی قلمــداد 
ین بــه صــورتی حیت علمــی بــراي تفکــر و تحقــق آمــایش الزم و فعــال کــردن ســرزمشــده اســت کــه داراي صــال

ــا        ــان، فض ــۀ انس ــد رابط ــایی فراین ــاي جغرافی ــرزمین فض ــایش س ــین، آم ــتند. همچن ــادل هس ــد و متع ــیار کارآم بس
وفعالیت اسـت کـه در همـۀ نظـام هـاي سیاسـی بـیش از آنکـه یـک سیاسـت تصـمیم سـازي باشـد، یـک تصـمیم                

  سازي سیاسی است.
ــب        ــی در قال ــطح مل ــور در س ــایی کش ــرزمین فض ــایش س ــتاي آم ــاهش   در راس ــور ک ــه منظ ــه اي، ب ــاه منطق نگ

ــور و دیگــران،    ــابی فضــایی قــدرت ضــرورت مــی یابد(احمــدي پ ــاهمگونی هــاي  و مــدیریت ســازمان ی : 1394ن
238.(  

سفا       شد که متا سفی با ست که باید همراه با یک تفکر فل سرزمین، جغرافیا سالمی تا به   یکی از اجزاء آمایش  نه در ایران ا
سفی ن  سفی مغرب زمین این مهم مورد تجزیه و تحلیل       حال همراه با یک مکتب فل شبه به تفکرات فل ست و با ت بوده ا
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شته             سرزمین اقدامی مقدماتی دا سبت به آمایش  ستیران در ایران ن شرکت  ضاً ناقص و همچون  ست که بع قرار گرفته ا
  ست. جغرافیا، ساماندهی فضا و آمایش سرزمین و کمک به توسعه ااست. از سویی یکی از وظایف اصلی 

  
  ابعاد آمایش سرزمین  :2شکل 

ضا و آمایش               صادي، اجتماعی، فرهنگ ف سعه پایدار اقت سی، ایدئولوژي حاکم بر هر ملت، تو سیا سفه  با توجه به فل
  ).3: 1383سرزمین در کشور رقم می خورد(پاپلی یزدي، 

ایی انتخابات، تنوعات  ضــحوز هاي مطالعاتی جغرافیاي انتخابات را مواردي چون ســازماندهی ف نمهمتریبه طور کلی، 
ــاف ــه  یی در الگوهاي رأيض ــاخص ــناختی، هاي جمعیت گیري و رابطۀ ان با ش ــایتأثیر عوامل محیطی و ف ش ی در  ض

صمیمات رأي  ست در    یی نمایندگی و نقش مؤلفهضا دهندگان، الگوهاي ف ت سیا شامل می    ياي رأالگوههاي قدرت و 
سالمی ایران در    شاهد برگزاري انتخابات بود     ارهچی طشود. جمهوري ا ساله  سالمی هر    هدهۀ بعد از پیروزي انقالب ا

ري  ضو شهر و روستا ح   شوراي  اسالمی، مجلس خبرگان،  است و مردم در انتخابات ریاست جمهوري، مجلس شوراي   
قانون آمایش و ساماندهی فضایی همگام    اساس، بررسی و مطالعۀ    نای . بر)3: 1397(زرقانی و همکاران، اند فعال داشته 

در توسعه و پیشبرداهداف سند چشم انداز  و اسناد باالدستی  تواند  جغرافیاي انتخابات در جمهوري اسالمی ایران میبا 
  .ه استته شداین مقاله با هدف بررسی آثار و نقش آمایش سرزمین و قوانین مربوط به آن نوشمؤثر باشد. 
  مبانی نظري

  آمایش سرزمین
است بنا بر فرهنگ هاي مختلف لغات، داراي معانی گوناگونی است که عبارت است » آماییدن«که اسم مصدر  » آمایش«

به منظور بهره برداري در خور و پایدار از  » زمین«در » فعالیت هاي انسـانی «و » سـرزمین «، »انسـان « از تنظیم رابطه بین
:  1388و فضاي سرزمین در جهت بهبود وضعیت مادي و معنوي اجتماعی در طول زمان(لطیفی، سانی ات انجمیع امکان

112.(  
ضا           سان، ف سرزمینی به تنظیم رابطه بین ان شد. آمایش  سته کردن و زینت دادن می با سی به معناي آرا آمایش در زبان فار

ــان در فضـــا (محیط) به منظور بهره ب ی از کلیه امکانات علم و تجربه در طول  منطق رداري(محیط) و فعالیت هاي انسـ
شد. همچنین،   سان را در          «زمان می با شکال طبیعی و فرهنگی که آثار ان ست از ا ضایی ا شم انداز جغرافیایی، ف یک چ

همچنین، آمایش سرزمین باید قابلیت جذب  ). 5: 1391(طحانی و فراست، » محیط خود و در طول زمان نشان می دهد.
به سوي قدرت سیاسی را داشته باشد تا این نیروها بر اساس اختیارات تعریف شده به قدرت   متخصصوهاي کردن نیر

ضرورت مثبت باید مجاز شمرده شده و از جانب اکثریت         سیاسی خدمت کنند. به عالوه، نقش حکومت به عنوان یک 
ستگاه حکومتی از زمانی طو       شورهایی که د شود. در ک شناخته  سمیت  ست آمایش از    وجود النی جمعیت به ر سیا دارد، 

قدمت زیادي برخوردار است. حتی اگر به این موضوع به صورتی که اکنون طرح است، پرداخته نشده باشد. به عبارتی،  
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سطوح          شور و میزان تفویض قدرت و اختیار بین  سی درون هر ک سیا سیم قدرت بین مرکز و پیرامون و ناحیه بندي  تق
  ).41: 1394منتج از نوع نظام سیاسی یک کشور می باشد(لشکري، معه، می جادرگیر در ادارة امور عمو

ضی یا به عبارت دیگر تعیین مطلوب ترین نوع بهره برداري از        ستگی ارا شای در واقع، منظور از آمایش: تعیین بالقوه و 
  ).21: 1384آنهاست(سروري، 

توان دریافت که با  درحقیقت می). 1386، برخی اعتقاد دارند آمایش تشــخیص بهره برداري از ســرزمین اســت(کامران 
توان به عدم تعادل ها خاتمه داد. اجراي برنامه ریزي فضایی در طرح آمایش سرزمین، از سطح ملی تا سطوح محلی می

چون که آمایش تشــخیص بهره برداري   ی را کاهش داد.یعنی در حقیقت فقر و محرومیت ملی و منطقه اي و حتی محل
  land use به کار رفته است(صنیعی، 1390: 170).یا تحت عنوان از سرزمین است و 

براي نمونه درفرانسه به اشتباه این طور فکر می شود که آمایش سرزمین موضوعی نوین براي قدرت  سیاسی است (به         
ود براي تسهیل در امر کشورداري،  ال پیش تاکنون) در حالی که  قبل از آن نظام سلطنتی تصمیم گرفته بس 60عبارتی از 

سرزمین را مورد اجرا قرار   سوب می      آمایش  شهر نوینی مح ساي که از چند جنبه  شهر ور شود؛ نتیجۀ ارادة  دهد. بناي 
ان پادشـــاهی بود که در آن زمان علیه قدرت  لویی چهاردهم براي تمرکز گرایی و اعمال تســـلط بیشـــتر بر تمام بزرگ

  سلطنتی شورش کرده بودند
  جغرافیاي انتخابات

ضایی    شۀ ف سی در دهه     -توجه به جغرافیاي انتخابات را باید نتیجۀ راه یابی اندی سیا ست.    1970کمی به جغرافیاي  دان
ــال هاي  1960درواقع، جغرافیاي انتخابات از دهه  ــترین حمای 1970و در س ــی  از بیش ــیاس ــط جغرافیدانان س ت توس

ــت که به مطالعۀ ابعاد   ).  جغراف255: 1379برخوردار بود(مویر،  ــی اسـ ــیاسـ ــاخه اي از جغرافیاي سـ یاي انتخابات شـ
ــود و عمل می کند می پردازد.           ــازماندهی می شـ جغرافیایی نتایج انتخابات و به همان اندازه اینکه انتخابات چگونه سـ

سی نتایج ا    ضوعاتی مانند برر سیج  احزاب، از مباحث کلیدي     مو شارکت رأي دهندگان و ب سطح م جغرافیاي  نتخابات، 
سی با تأکید ب        سیا شاخه از جغرافیاي  ستند. این  ر اینکه رأي دهندگان ترجیحات خود را در خأل بیان نمی  انتخابات ه

ــی تحت تأثیر درجات متفاوتی از متن ها (ملی، منطقه ا   ــیاس ــمیم گیري س ي و محلی) قرار می  کنند و فرآیندهاي تص
ــایی ویا متنی براي مطالعۀ         گیرند، بر نقش مهم جغرافیا در انتخابات تأکید        ــاس دیدگاه هاي فضـ می کند. بر این اسـ

ــیســتم هاي انتخاباتی اهمیت دارند(مشــار  ,Gregory etal کت هاي انتخاباتی، انتخاب رأي دهندگان و عملکرد س

  ).  1397به نقل از میرحیدر و میراحمدي،   ;2009
    دو رویکرد عمده به جغرافیاي انتخابات عبارتند از:

 محیط-مکانی: توجه به الگوهاي فضایی و تحلیل روابط انسان و  سنتی یارویکرد  - 1

 فضایی در مطالعات جغرافیا–رویکرد رفتاري یا فضایی: توجه به دیدگاه هاي رفتاري  - 2

سوي دیگر توجه        سو و الگوي رأي دهی از  سنتی  به ارتباط بین محیط اجتماعی و طبیعی یک مکان در یک  رویکرد 
شامل دو جر    شت و  صلی بود. دا شه متمر    -یان ا ضایی رأي دهی روي نق کز بودند و تالش  مطالعاتی که بر الگوهاي ف

صادي و اجتماعی. گروه اول مطالعات         شه هاي اقت شه هاي طبیعی و نیز نق شه هاي رأي دهی با نق سۀ نق هایی براي مقای
ساختاري « شد. » اکولوژیکی–مکانی «و  گروه دوم » مکانی و  شه انتخ  نامیده می  شبیه نق سطح توپوگرافی    اباتی  به یک 

ست که   سبی آن ثابت می م  مورفولوژيا شکاف اجتماعی      ن سلط  شان دهنده ت   -اند اما ارتفاع آن تغییر می کند. این ن
صادي   -طبقه اجتماعی  صویري از       بر   -اقت ست. درواقع، جغرافیاي انتخاباتی چیزي بیش از ت ست هاي انتخاباتی ا سیا

  ).Johnston etal, 1998نیست( جغرافیاي اقتصادي کشور
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شامل بررسی الگوي فضایی و ساختار انتخاب رأي دهی است که توسط         ساختاري؛ به طور خالصه    –رویکرد مکانی 
داده هاي جمع آوري شده انتخابات آشکار می شود، این گونه تحقیقات شامل اطالعاتی در مورد حوزة انتخابیه، تعداد     

  و درصد واقعی آراست. 
ضایی نتایج انتخابات   اکولوژیکی-مکانی رویکرد سی الگوهاي ف ست. فرض   ؛ در ارتباط با برر در زمینه محیط کلی آنها

اســاســی در اینجا مبنی بر این بود که مردم بر اســاس آن چه فکرمی کنند که به نفع آن هاســت، رأي می دهند. تفاوت  
ــادي و اجتماعی، مذهب، ملیت و نژاد در ــده در این   هاي مکانی در طبقات اقتص میان عامل هاي اولیه در نظر گرفته ش

  ).1386نامیده اند(تیلور و جانستون، » جغرافیاي رأي دهی«تیلور و جانستون این رویکرد را گونه تحقیقات هستند. 
 اساساً مطالعات اولیه در جغرافیاي انتخابات، به شدت از جبرگرایی محیطی متأثر بودند؛ اما از ان زمان تا به امروز

می توان آن را درقالب محورهاي زیر طبقه بندي هاي مختلفی در قلمرو جغرافیاي انتخابات به عمل امد است که پژوهش
  کرد:

  
 پژوهش هاي مختلفی در قلمرو جغرافیاي انتخابات :3 شکل

ــت. محققان به طور فزاینده   ــتاب گرفته اس اي بر انگیزه اخیراً تحقیق در مورد رقابت احزاب در جغرافیاي انتخابات ش
شکیل دولت تمرکز می کنند          بازیگرانهاي  سی در ت سیا سطوح مختلف  شی از تعامل بین  سی نا و این یک فراینده   سیا

ــت.  ــی اس ــیاس در رقابت احزاب، به گونه اي عدم تمرکز، که عموماً به عنوان یک   ژئوپلیتیکی و در حوزة جغرافیاي س
 ,Baumann etalناشــی می شــود( بت احزاب در عرصــه انتخاباتپیش نیاز نهادي تلقی می شــود ، در واقع از رقا

سطوح       .)2020 سی(کاندیدها) از  سیا ستند. با توجه به این واقعیت که بازیگران  نامزدها از مناطق مختلف جغرافیایی ه
(قدرت) مختلف هستند سعی می کنند در مورد رقابت هاي انتخاباتی، ویژگی هاي تشکیالتی حزب یا سیاست گذاري     

  ).  Böhmelt et al. 2017; Gilardi and Wasserfallen 2019ز یکدیگر تجربه کسب کنند (ا
من ضبا توجه به اینکه انتخابات نوعی مشارکت سیاسی است. انتخابات شرایط را براي کنترل مردمی مهیا می سازند و مت

و مردم تباطی میان حکومت کنندگان آن است که اداره کنندگان کشور مقبول ترین افراد هستند و انتخابات مجراي ار
. درواقع، نظام هاي انتخاباتی را می توان مجموعه اي از قوانین و (Taylor, 2007) تحت توالي آن حکومت هستند.

که در یک انتخابات عمومی به  صندوق رأي انداخته شده است به کرسی هایی  مقررات دانست که بر اساس آنها آرایی
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می کنند. رأي دهندگان قبل از انتخابات شعبه هاي حزب را  ارزیابی  ب و نامزدها آنها را اشغالتبدیل می شود که احزا
فرصتی براي تعیین صریح مسئولیت ها و پاسخگویی ). انتخابات (Müller 2013; Stecker, 2015می کنند 

  ).Baumann etal, 2020(سیاستمداران است
شد اما    در جغرافیاي انتخابات آمایش محوري ترین مو با وعده هاي انتخاباتی، این تفکر آمایش  ضوع مورد بحث می با

  که خروجی آن نظم و نسق سرزمین می باشد، آسیب پذیر می گردد.

  روش تحقیق
شیوة       سنادي و کتابخانه اي و  ست و روش جمع آوري داده ها در این پژوهش ا این پژوهش، از نوع بنیادین و نظري ا

  سی کیفی می باشد.تحلیلی مبتنی بر روش شنا –تحلیل اطالعات نیز توصیفی 

  تجزیه و تحلیل و یافته هاي تحقیق
  برنامه ریزي و آمایش سرزمین در ایران

شور ایران، داراي   ست و برنامه ریزي در خالل این مدت، به تبعیت از         57ک سمی برنامه ریزي عمرانی ا سابقۀ ر سال 
ه بوده و فراز و نشـیب هاي بسـیار    ییرات و دگرگونی هایی همراشـرایط اقتصـادي، اجتماعی  و سـیاسـی همواره با تغ    

شگامان برنامه ریزي در ایران          ست. به عقیدة برخی از پی شات موجود ا سوابق و گزار صاحب نظران در  سوي  زیادي از 
ست؛ زیرا  ، بر این عقیده بوده است که فکر برنامه ریزي در ایران، یک فکر خودجوش و ایرانی ا»ابوالحسن ابتهاج«نظیر 

ن با امکانات مالی و نیروي انسانی محدود و احتیاجات نامحدود، ضرورت داشتن برنامه براي توسعۀ      کشوري مانند ایرا 
  کشور اجتناب ناپذیر بوده است.

در مجموع، در بررســی ســیر تحوالت برنامه ریزي در ایران، دورة کامالً مشــخص قابل تشــخیص اســت. دورة قبل از  
ــالمی که ــعه بازتاب یافته اند، قطعاً   در آن، آرمان ها و  انقالب اس ــورت متفاوت تري در برنامه هاي توس اهداف به ص

  ).120: 1388تحوالت متفاوت تري را نسبت به دروه هاي قبل از انقالب تجربه کرده است(لطیفی، 

  جایگاه آمایش سرزمین در  نظام برنامه ریزي کشور 
  ا باید مبتنی بر اصول زیر باشد:دت در برنامه ریزي هآمایش سرزمینی به عنوان چارچوب بلندم

  مالحظات دفاعی و امنیتی؛
  حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی؛

  حفظ هویت اسالمی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی؛
  کارایی و بازدهی اقتصادي؛

  وحدت و یکپارچگی سرزمینی؛
  گسترش عدالت اجتماعی و تعادل هاي منطقه اي؛

  نی و بیرونی اقتصاد کشور؛ و تنظیم روابط درول و تسهی
  ).5: 1391توجه به توسعه متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیت ها، خصوصاً در مناطق روستایی کشور(کرم نیا، 

ــطح طرح مدیریت انجام می پذیرد؛ به طوري که تمامی پروژه هاي اجرایی در رابطه با                 در واقع برنامه ریزي در سـ
  )  16: 1380رح ریزي می شوند(مخدوم، جیده، سازماندهی و طیکدیگر سن

سی و به عنوان تبیین دیدگاه درازمدت         شنا صاد، جغرافیا و جامعه  سه علم اقت سرزمین به عنوان تلفیقی از  مقوله آمایش 
  توسعه ملی بر اساس مراحل اساسی ذیل شکل می گیرد:
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ش    1 سعه بلند مدت ک صلی ترین جهت گیري هاي تو سر . تدوین ا زمین در یک فرایند نگاه از باال به  ور از منظر آمایش 
  هاي سرزمینی آن.توسعه ملی و تعیین و تبیین بازتاب

صص 2 صادي و اجتماعی    . تعیین امکانات و قابلیت ها و موانع و تنگناها که تعیین کننده تخ صلی اقت ها و عملکردهاي ا
  ایین به سطح ملی.یک فرایند نگاه از پو منشأ انتخاب فعالیت ها در سطح مناطق می باشند در 

ــی و   3 ــادي و ایجاد هماهنگی هاي بین منطقه اي و بین بخش ــت در برخوردبا بخش هاي اقتص . تلفیق در فرایند نخس
  بخشی ـ منطقه اي و تصویر بازتابهاي سرزمینی مرحله توسعه یافتگی بخش هاي مختلف در سطح ملی

  رد؟ توان تعریف کسعه میاما چه نسبتی میان آمایش سرزمین و تو 
  ریزي در معناي مرسوم خود دارد؟و این دو چه نسبتی با برنامه

  قید زمان چه تاثیري بر روش هاي مطالعاتی و عملیاتی آنها خواهد گذاشت؟
سوم،      شکل گیري هر یک از جریان هاي مر صفحات بعد با مروري بر تعاریف، به روند تاریخی  جداول و نمودارهاي 

  و هدف هر یک از رویکردهاي مطرح می پردازد.ها در سیاست گذاري  جایگاه آن
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  )9، 1383رویکردهاي متفاوت در برنامه ریزي و توسعه، (مأخذ: دفتر آمایش و توسعه پایدار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور،  :4شکل

   



  پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران) –فصلنامه علمی (جغرافیا                                           76

  

  
  )10: 1383یش و توسعه پایدار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، مفاهیم کلی در رویکردهاي متفاوت برنامه ریزي و توسعه (دفتر آما :5شکل

  نتیجه مهم که در اینجا قابل ذکر است عبارت است از :دو 
رویکرد آمایش ســرزمین نه تنها رویکردي رقیب براي ســایر دیدگاه هاي موجود نیســت بلکه در همه ابعاد مکمل و   -

ست. این رویکرد   سایی هاي آنها ضا و       برطرف کننده نار سان، ف صر ان سه عن فعالیت و  با قابلیت ایجاد زمینه تعامل میان 
ارائه چیدمان منطقی فعالیت ها در عرصه سرزمینی بایستی در مراحل تدوین برنامه هاي توسعه (بلند مدت، میان مدت      

  و کوتاه مدت) و اجراي آنها بعنوان نگاه غالب و سند باالدست اعمال گردد.
سم هاي    به دلیل اینکه روش - شور فاقد ابزار و مکانی سوم برنامه ریزي در ک سخگویی به مسائل و     هاي مر الزم براي پا

ضمن تکمیل و اعتالي نظام برنامه ریزي            صادي  سرزمین در کنار برنامه ریزي اقت ست. آمایش  شکالت فوق الذکر ا م
به نظر می رسد سند آمایش     ،تیبکشور می تواند پاسخگوي بسیاري از مسائل و کمبودهاي مطرح شده باشد. بدین تر      

ملی و بلندمدت می بایسـتی حاوي سـطوح مختلف فراملی، ملی و اسـتانی باشـد. براي     سـرزمین به عنوان راهبردهاي  
دستیابی به هدف فوق تدوین سندي باالدست که اصلی ترین جهت گیري هاي توسعه بلند مدت کشور را با رویکردي  

سند  سند مزب        راهبردي مطرح نماید در فقدان  ضرورت یافت.  شور بیش از پیش  شم انداز بلند مدت ک ور یا همان  چ
ــوراي آمایش    ــعه ملی در مرحله اول مطالعات آمایش تهیه و پس از طرح در هیئت محترم دولت در ش نظریه پایه توس

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي نهایی گشت.  
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  )1383،13مدیریت و برنامه ریزي کشور، عه پایدار سازمان (دفتر آمایش و توس آمایش و توسعه پایدار :6 شکل

  شاخص هاي مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم   :1 ولجد

  
  )1: 1396مأخذ: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی  و فرهنگی کشور، (
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  درصد)تصویر متغیرهاي اقتصادي بخش هاي اقتصادي در دوره برنامه ششم ( :2جدول 

  
  )1: 1396(مأخذ: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی  و فرهنگی کشور،  

  هزار میلیارد –منابع مالی ساالنه سرمایه گذاري برنامه ششم به تفکیک روشهاي مختلف تأمین  :3 جدول

  
  )2: 1396، (مأخذ: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی  و فرهنگی کشور 

  احکام مربوط به استان ها در برنامه پنج ساله توسعه کشور
شد   شم انداز و        %8در جغرافیاي انتخاباتی حتی ر سند چ ست چون کاندیداي انتخابات بدون توجه به  سوال رفته ا زیر 

ست   ستی مغایرت دارد حتی    سیا سناد باالد ساله وعده هایی را می دهند که با ا پس از انتخاب این  هاي کلی و برنامه پنج
نعتی است که هر بار در   دیدگاه ضد آمایشی را در مجلس تعقیب می نمایند. نمونه آن گسترش مناطق آزاد تجاري و ص    

صنعتی          سب آراء در حوزه انتخابیه مناطق آزاد تجاري،  سبب ک سرزمین به  مجلس بدون در نظر گرفتن قانون آمایش 
ــافه شــده اســت از ســویی از ســال   چابهار و کیش به عنوان این مناطق مشــخص شــدند فقط  شــم و که ق 1371اض

ناطق آزاد جهان استراتژي صادرات دارند از آنجا که مناطق آزاد  هاي واردات حاکم شده است در صورتی که ماستراتژي
ست و این یک  حرکت          صله گرفته ا ست از اهداف مناطق آزاد فا شده ا سالمی محلی براي ورود کاالي قاچاق  ایران ا

ضدیت با            ض  سرمایه داري و  شد تفکر  شم مغایرت دارد که خروجی آن ر ش ست که با مفاد برنامه پنجم و  شی ا د آمای
سال        ست چون اگر در  سالمی مغایر ا ست که با اهداف انقالب ا تفکر   1364تفکر توازن منطقه اي و عدالت محوري ا

می توان گفت هنوز بخش اعظم روستاهاي کشور آمایش سرزمین مبتنی بر نظام سرمایه داري حاکم شده بود به جرأت   
ستاه      صالً در رو شاید ا سرمایه داري   از خدمات و مواهب موجود محروم بودند و  ا آدمی نمانده بود. بنابراین، با تفکر 
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فضاي ایران به نحوي خاص ساماندهی شده است و تفکر عدالت اجتماعی و تعادل هاي منطقه اي حاکم بر جمهوري      
سالمی در حال  ست. یکی از عمده وظایف جغرافیدانان        ا ضاي جغرافیایی بر مبناي تعادل هاي منطقه اي ا ساخت ف باز

شارکت در   شگام مثل دکتر        م ست. البته جغرافیدانان پی ضاي جغرافیاي عدالت اجتماعی  و عدالت منطقه اي ا ساخت ف
شاگرد کار را از دهه           سازي ب شارکت در امر آباد سنی ابري با م سن ح :  1383شروع کردند(پاپلی یزدي،   1360سید ح

20.(  
ات معاف اند و گاهی هم تخلف وجود دارد و  از ســوئی با این عملکرد منفی مناطق آزاد، بیســت ســال از پرداخت مالی

زمانی که نوزده ســال از عمر شــرکت هاي این مناطق می گذرد، براي برخورداري از امتیاز معافیت مالیاتی، شــرکتی نو  
حتی از دادن یک اظهار نامۀ ساده پرهیز می نمایند و گردش مالی خود را در بودجۀ ساالنه کشور درج  ایجاد می کنند و 

ــ هزینۀ این مناطق، مشخص نیست. بنابراین، این رفتار غیرعلمی، ریشه در تفکر بخشی دارد که     نمی کن ند، لذا درآمد ــ
  را آسیب پذیر می سازد. %8ماده سه برنامه یعنی رشد 

  نتیجه گیري
تضمین می در کشور را  %8اثرات قانونگذاري در جغرافیاي انتخابات اگر آمایشی باشد اقتصاد مقاومتی رخ داده و رشد 

شور در        ست و هزینه هاي ک شد به وجود نیامده ا سفی می با نماید تا به حال این نگرش علمی که همراه با یک تفکر فل
سعه ه    برخی از پروژه سند تو ست و  سیب پذیر نموده و مغایر با برنامه حرکت     ها به  هدر رفته ا شور را آ ستان در ک ر ا

ی نماید برخی از احکام مهم برنامه اجرا نمی شود و حتی در اجرا  کرده است و چون مجلس در نظارت ضعیف عمل م  
  مورد بده بستان قرار می گیرد و بعضی از این احکام نیز به فراموشی سپرده می شود.

ست و  پس در جغرافیاي انتخابا سوي آن محیط ا سویی دیگر مردم و احزاب باید در انتخابات منافع مردم را در    ت یک 
ــانی که می خواهند وکالت مردم در مجلس     نظر گرفته و منافع ــتم محیط را بر هم نزنند. کس ــیس ملی را حفظ و اکوس

شند و از قانو         ست با شوند باید در انتخابات با مردم رورا سالمی را عهده دار  سفانه همه   شوراي ا ن دفاع نمایند که متا
ــی می دهند و زمانی   جناح ها در اجراي قانونی بویژه اجراي قانون آمایش به انحراف می روند و وعده هاي غیر آمایش

اند در قانون گذاري هم ادامه می یابد  که وارد مجلس می شوند این شیوه نادرست که در جغرافیاي انتخاباتی اقدام کرده
سبب عملک  شود حتی دولت و مجلس گاهی طرح و الیحه خود   و به  رد منفی در نظارت همین قوانین بی توجهی می 

  چون متقن و محکم نبوده است.  را عودت می دهند
  پیشنهادات  

. آیین نامه مجلس به سبب تفکرات بخشی گاه و بی گاه سبب تغییرات نشود و نمایندگان بویژه رئیس و هیأت رئیسه  1
  ه به آن یاد کرده اند پایبند باشند تا قوام مجلس حفظ شود و در رأس امور بماند.مجلس به سوگندي ک

سه  . هیأت نظارت بر رفتا2 ر نمایندگان با نمایندگان خاطی برخورد کند. حتی بر رئیس مجلس نظارت نماید و حداقل 
سالم تري انتخاب گر   صحن علنی مجلس معرفی گردند تا با رقابت فرد  دد که حتی بر رفتارهاي رئیس  برابر کاندیدا به 

  مجلس و هیأت رئیسه مجلس نظارت کند.
گذاري و نظارت تشـــکیل دهد و هر نماینده در پایان دوره آنرا بصـــورت یک  . مجلس براي هر نماینده پرونده قانون3

ته براي دوره ب                 ــ ئه نماید تا مردم بتوانند برمبناي عملکردي که نماینده داشـ عدي با آگاهی     کارنامه به موکلین خود ارا
  افتد. بیشتري انتخاب کنند که از حضور کار چاق کن ها جلوگیري شود و شفافیت به معنی واقعی اتفاق

  . دیوان محاسبات بدون فوت وقت با متخلفین از قانون برخورد کند تا شائبه تبانی متخلف با دیوان برطرف شود.4
کاندیدا به صـحن علنی مجلس معرفی گردد تا حتی رئیس    نیز باید سـه برابر  90. در انتخاب رئیس کمیسـیون اصـل   5
  است همان یک نفر را انتخاب کند و تالی فاسد دارد. متر اعمال نفوذ نماید چون در حال حاضر مجلس مجبورک
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. تولیدات مرکز پژوهش ها به موقع تحویل نمایندگان شود و از انجمن هاي علمی و نخبگان کشور استفاده گردد تا 6
ن اجراي آمایش سرزمین در جهت سند چشم انداز، برنامه هاي بلندمدت، و سیاست هاي کلی کشور باشد تا خروجی آ

نگر به صفر رسد و دخالت گروه ها و سیاسی کاري در مسائل انتخابات نتواند اهداف جغرافیایی و مشروعیت بخشی 
 قواینن را آسیب پذیر سازد.
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