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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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مقدمه
اهمیت فضا ،اقتصاد فضا و نقش موثر فضا در برنامه ریزی بویژه در وسعت سرزمینی آنقدر
بارز و مشهود است که تصور ارئه الگوی پیشرفت ،بویژه وقتی با دو صفت اسالمی و ایرانی
همراه باشد  ،بدون توجه به وجه فضایی آن دشوار و بلکه غیر ممکن می نماید زیرا جوهره ی
صفت اسالمی بودن ،عدالت و عدالت ورزی در همه ابعاد آن از جمله عدالت سرزمینی است
و ایرانی بودن الگو نیز اشاره به اقتضائات اقلیمی ،جغرافیایی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی سرزمین پهناور ایران دارد .هم از این روست که اندیشکده آمایش بنیادین از جمله
ارکان نهادی مرکز الگو  ،به عنوان مرکزی برای اندیشه ورزی در حوزه ی آمایش سرزمین
تعریف شده است.اندیشیدن به اینکه چگونه می توان کمک کرد تا الگوی در دست تدوین
صبغه فضایی و سرزمینی درست و اصولی یابد و اقتضائات و ویژگی های فضای ملی ،منطقه
ای و جایگاه فرهنگی و تمدنی را آنچنان در خود هضم کرده و دارا باش��د که پس از نهایی
شدن و ابالغ با قابلیت های اجرایی بسیار باال ،جامعه ی ایران را به سمت توسعه عادالنه و
نقش آفرینی موثر و الگویی در سطح منطقه و کل دنیا رهنمون سازد .اندیشیدن به اینکه
چگونه می توان الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را در معماری سرزمینی و ساماندهی فضای
توسعه ملی بکار گرفت و مدیریت جریان پیشرفت کشور را با رویکردی آمایشی در جهت
بهره وری حداکثری سرزمین هدایت کرد.
طبیعی است که در این مقوله نیز مثل هر مقوله دیگر ،مرور عالمانه و بررسی آسیب شناسانه
روند گذشته و تحلیل تجربیات بدست آمده ،کمک خوبی برای طراحی مسیر آینده خواهد
بود .برنامه های تدوین ش��ده ،برنامه های اجرا شده ،رویکردها و مبانی نظری زمینه ساز و
پشتوانه فکری برنامه ها و طرح ها ،یافته های آکادمیک ،تجربیات کشورهای دیگر در این
زمینه و سیر تحوالت نظری در این رابطه همه و همه موضوع واکاوی و بررسی موشکافانه 7
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باید باشد که از این میان  ،بررسی و تحلیل آمایش در ایران  ،موضوع این تک نگاشت می
باشد.
از نیمه دوم دهه ی چهل شمسی ،پس از اجرای سه برنامه عمرانی و تحوالت صورت گرفته
در روند اقتصادی کشور و تمرکز سرمایه گذاری ها در تهران ،که مساله ضرورت توزیع جریان
رش��د و تولید ثروت در نقاط دیگر سرزمین و کنترل افزایش جمعیت تهران مطرح گردید
تا به امروز ،در مقاطع مختلف زمانی مساله آمایش سرزمین و بهره وری بهینه از آن مطرح
گردیده و در برخی زمان ها اقداماتی نیز تحت همین عنوان مالوف آمایش س��رزمین یا با
عناوین دیگر انجام گرفته است ولی به دالیل گوناگون اوالً توجه به مقوله آمایش سرزمین
در نظام برنامه ریزی و مدیریت توس��عه کشور استمرار نداشته و ثانیاً نظام متصلب بخشی
  اقتصادی برنامه ریزی هیچگاه اجازه ابراز وجود و طرح جدی رویکرد آمایشی را نداده ولذا آمایش در مواقع توجه نیز محترم ولی در حاشیه روند توسعه کشور مانده است .شگفت
اینکه همیش��ه آمایش با وصفی که به اجمال اشاره شد ،در معرض اتهام ناکارآمدی ،غربی
بودن و حرف درمانی صرف بوده و می باشد.
براس��تی چرا علیرغم اینکه نزدیک به نیم قرن از طرح موضوع آمایش سرزمین در ایران
می گذرد هنوز هم از یک س��و اتفاق نظر بر س��ر عملکرد آمایش سرزمین در ایران وجود
ندارد و از س��وی دیگر آنچه ضرورت طرح آمایش را از دهه ی چهل شمس��ی ایجاب کرد
یعنی تراکم زدایی از تهران و توزیع متعادل جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین و استفاده
حداکثری و متوازن از قابلیت های متنوع و متعدد مناطق و نواحی کشور هنوز هم به قوت
خود باقی اس��ت؟ اشکال به کجا بر می گردد؟ رویکرد آمایش گزینش شده درست نبوده
و با اقتضائات س��رزمین ایران تناسب نداشته است؟ یا  تلفیق درستی بین سیاست های
توس��عه بخش های اقتصادی با سیاست های آمایشی برقرار نشده؟ در مرحله اجرا برنامه
ها به انحراف کشید شده و در حقیقت مشکالت موجود به مشکل اجرا و مجریان بر می
گردد یا به  برنامه ها و رویکردها؟ یا که نه در تدوین ،نه در تلفیق و نه در اجرا هیچکدام
مش��کلی وجود نداشته ،بلکه اش��کال در وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله و حوادث غیر
مترقبه مثل خشکس��الی دیر پا ،تحوالت سیاسی منطقه ای و بین المللی و مواردی مثل
تحریم ها بوده است؟ نظام مدیریت سیاسی کشور ،مدیریت نظام اداری کشور چه نقشی
 8در این میانه داشته است؟ فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ ها چه میزان در ایجاد چنین

آمایش سرزمین تحلیل پیشینه عملیاتی و تجربیات در ایران

وضعیتی نقش داشته اند؟ براستی اشکال به کجا بر می گردد؟
آمایش سرزمین با چه رویکردی و مبتنی بر چه مبانی و ارزش هائی و در چه بستر مدیریتی
می تواند و باید ،زیر چتر الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت ،به طور موثر به بهره برداری بهینه
و عادالنه از س��رزمین و برخورداری آحاد جامعه ایران اس�لامی از رفاه مادی و معنوی مدد
رسان باشد؟ آسیب ها و کاستی های گذشته آمایش کشور کدام موارد بوده است؟ چرا؟
در تک نگاشت حاضر ابتدا به طور اجمالی به تعاریف و مفاهیم آمایش سرزمین پرداخته
می ش��ود تا تصویر نس��بتاً روشنی از آنچه موضوع بحث و بررسی است بدست داده شود،
سپس مروری کوتاه بر تلقی و تجربیات آمایش در چند کشور اصلی و مطرح در این رابطه
انجام خواهد شد ،چرا که در تحلیل رویکردهای مستتر در تجربیات آمایش ایران به این
آشنائی نیاز اس��ت .در ادامه ابتدا تاریخچه اجمالی آمایش سرزمین در ایران فهرست وار
آورده میش��ود و س��پس به طور تفصیلی مقاطع مهم و قابل تامل این تاریخچه بررسی و
تحلیل می شود .درسر فصل بعدی ابتدا به بررسی ردپای آمایش سرزمین در برنامه های
عمرانی  (قبل از انقالب) و برنامه های توسعه (بعد از انقالب) پرداخته خواهد شد ،سپس
ارزیابی اجمالی از عملکرد آمایش س��رزمین در ایران (قبل و بعد از انقالب اسالمی) ارائه
خواهد شد.
سرفصل دیگر به آسیب شناسی آمایش سرزمین چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی
و اجرائی اختصاص دارد ،در انتهای فصل به برخی پرسش های متداول پاسخ های متناسب
داده می ش��ود .سرفصل بعدی به جمع بندی و نتیجه گیری از مجموعه مطالب ارایه شده
اختصاص دارد .در این بخش تالش گردیده تا راهبردها و راهکارهائی ارائه شود که در آینده
هم به قوت و قوام الگو در مراحل مختلف کمک رساند و هم اجرای سیاست های آمایش و
اصالح و بازنگری آنها با حداقل زمان و حداکثر دقت و کارائی همراه باشد .در انتها نیز منابع
مورد استفاده به اجمال مورد اشاره قرار گرفته است ..
این گزارش نه اولین کار صورت گرفته در رابطه با بررسی تجربیات آمایشی ایران می باشد و
نه آخرین آنها .از نگاه های مختلف هر چه بیشتر و بیشتر به نیم قرن گذشته باید پرداخت
و بررسی و تجزیه تحلیل نمود .این مسیر تشنه نگاه های نو ،عزم های راسخ و اندیشه های
عمیق است و جای آموختن و یافتن آموزه های بسیار  .انشاهلل.
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