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چکيده
تقسیمات سیاسی کشوری از مسائلی است که کشورها جهت برنامه ریزی هاای اقتصاا ی ،فرهنگای،
اجتماعی و ا اری بهتر به آن توجه میکنند .اگرچه تقسیمات سیاسی بهمنظور کاهش تمرکزز ایی صورت
میگیر  ،اما باید ر راستی اهداف امنیت ملی گام بر ار  .استان خوزستان طی هاه هاای اخیار یکای از
پرچالشترین استان های کشور از نظر امنیتی ،محیط زیساتی و اقتصاا ی باو و باه نظار مایرساد کاه
تقسیمات کشوری ممکن است ر کاهش مشکالت استان مثمر واقع شو  .از این رو پژوهش حاضار باا
روش توصیفی -تحلیلی و کاربر ی به تبیین لزوم باازنگری ر تقسایمات سیاسای اساتان خوزساتان ر
راستای پیشگیری از بحران های مدیریت انتظامی می پر از  .هدف پژوهش ارزیابی مهمترین الیل لازوم
تقسیمات سیاسی با استفا از الگوی تحلیل راهبر ی سوات و تأثیرات آن ر پیشاگیری از بحارانهاای
مدیریت انتظامی استان خوزستان است .نتایج نشان ا راهبر لزوم بازنگری ر تقسیمات سیاسی اساتان
خوزستان (تشکیل و استان خوزستان شمالی و جنوبی) می تواند ر کاهش مشکالت استان مثمر بو و
فرصت های بسیار زیا ی را ر سطح محلی ،ملی و منطقه ای برای این استان و منطقه غرب کشور فراهم
آور .
کليد واژهها :تقسیمات سیاسی ،بازنگری ،بحرانهای مدیریت انتظامی ،استان خوزستان.
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مقدمه
ر حا حاضر ر سطح کشورهای جهان ،تک عامله باو ن قاانون تقسایمات کشاوری،
ازجمله عوامل مؤثر بر بروز بحرانهای منطقاهای و باینالمللای اسات .ر ایاران باه لیال
پراکندگی نامتوازن جمعیت (به علت ویژگیهای طبیعی) و توجاه صارف باه آن ر قاانون
تقسیمات کشوری ،استانهای شرقی  -مرکزی و جنوبی وسعت زیاا ی پیادا کار اناد .ر
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای انش راهبر ی ،سا

قانون تقسیمات کشوری مصوب سا  131۶ش ،مبنای واحدسازی اغلب تکمعیااری و بار
پایه تعدا جمعیت ر نظر گرفته شد است؛ رحالیکه آنچه تقسیم میشو  ،فضا است کاه
جمعیت یکی از عناصر محتوایی آن است.
بدیهی است ر این الگوی ترکیبی ،باید به معیارها و عوامل توپوگرافیک ،وسعت فضاا،
سترسی ،پراکندگی سکونتگا هاا ،جمعیات ،همساایگی ،بنیا هاای زیساتی ،سااختارهای
اقتصا ی و اجتماعی و رجه تجانس آنها ،ساختار اقلیمی ،سااختار فرهنگای -قاومی و ...
توجه کر تا امکان ستیابی به الگوی متوازنتر تقسایمات فضاا فاراهم آیاد

(حااف نیاا:13۸1 ،

 .)39۷ر واقع آنچه بایستی ر قانون تقسیمات کشوری مور توجه قرار گیر  ،این است کاه

هم ،شمار  ،39تابستان 1399

آنچه قرار است تقسیم شو فضای جغرافیایی است نه جمعیت کشور .عالو بر این به نظار
میرسد ویژگیهای فضای جغرافیایی کشور بهگونهای است که ر برخی از منااط کشاور
باید پراکندگی و تراکم کمجمعیت مناط شرقی و مرکزی و ویژگیهای فضاایی حااکم بار
این مناط مبنایی برای تقسیم فضای سرزمین قرار بگیر نه افزایش جمعیات و رسایدن باه
یک سقف جمعیتی مشخص ) .(Hafeznia, LECTURE, 2014همچناین تصامیمگیاریهاای
مرتبط با فضای جغرافیایی هر کشوری میتواند از بُعد امنیت اخلی ،بسیار تأثیرگذار باشاد.
تصمیم های نا رست از آن جهت که ممکن است همگرایی ملای را کااهش هناد و یاا باه
واگراییها ر مناط مختلف منجر شوند ،ر امنیت ملی مور توجه واقاع شاد اناد .آثاار و
پیامدهای این نوع تصمیمها مانناد ایجاا قطابهاای رقیاب ر یاک منطقاه ،خشاونت و
آشوبهای اعتراضآمیز ،تقاضای فزایند برای استفا بیشتر از منابع ،کاهش مشارکتهاای
مر می ر امور محلی ،تشدید همگرایی افراطی قاومی و ماذهبی و  ...مایتوانناد باهناوعی
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پیامدهای امنیتی برای کشور ر سطح اخلی اشته باشند و حتی ر سیاستهاای خاارجی
نیز مؤثر واقع شوند

(اخباری و یداللهی:13۸۴ ،

.)2۸

میان یکی از بحرانیترین استانهای کشور ،استان خوزستان می باشاد کاه اماروز باا اناواع
مشکالت محیط زیستی ،مدیریتی ،اقتصا ی ،اجتماعی ،فرهنگای ،مشاکالت موگرافیاک و
مشکالت امنیتی مواجه است .یکی از مهمترین علل افزایش مشکالت ر استان خوزستان و
عدم مدیریت صحیح آن ،بحث وسعت سرزمینی و شکل استان خوزستان است .بار اسااس
نظریه کتر حاف نیا ،هموار واحدهای تقسیماتی رونکشوری کارکر های سیاسای ارناد.
ر حوز عمل سیاسی ،این واحدها ارای کارکر هایی هستند؛ ازجمله کاارکر مادیریتی و
سازمان هی امور مربوط به سارزمین و مار م ،کاارکر فرماانروایی و اعماا

یادگا هاا و

ارزشهای نظام سیاسی ،کارکر های امنیتی ،حقوقی و قضایی ،کارکر های انتخاباتی اعام از
محلی و ملی ،کارکر های سیاستگذاری و تصمیمگیری و کارکر های بینالمللی و فراملای
ر چارچوب معیارها و سیاستهای ولت ملی میباشند .ر واقع اینچنین به نظر میرساد
که افزایش مشکالت اساتان خوزساتان ر هاههاای اخیار ،اماروز سارزمین ایاران را باا
چالشهای جدی ر قالب امنیت منطقهای و امنیت ملی مواجه کر است .شاهر زفاو

ر

حا حاضر که یکای از پرجمعیاتتارین شاهرهای اساتان خوزساتان و کشاور را تشاکیل
می هد ،بر اساس آمار  1395رتبه  30را ر میان شهرهای پرجمعیت ایران اخذ کر اسات.
این به آن معنا است که شهر زفو
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ر حا حاضر ر ایران بر اساس تقسیمات کشاوری 31 ،اساتان وجاو ار  .ر ایان

ر رتبهبندی جمعیتی ،باالتر از مراکز پنج اساتان اسات.

بر این اساس ،موضوع حاضر ،پژوهشگر را بر آن اشت تا با بررسای شاهرهای پرجمعیات
ایران و میزان فاصله آن از مراکز استان و معا الت حوز نفوذ و نحو تقسایمبنادی عادالت
فضایی ر جغرافیای سرزمین و نیز مس له چالشهای قومیتی ر سطح استان خوزستان ،باه
بررسی تقسیمات فضای سیاسی -جغرافیایی استان خوزساتان ر قالاب عادالت فضاایی و
ظرفیت تفکیک آن به و استان بپر از  .ر این زمینه پژوهش حاضر نیز باه بررسای تبیاین
تأثیرات عدالت فضایی ر پیشگیری از بحرانهای مدیریت انتظامی با تأکید بر قابلیاتهاای
ژئوپلیتیکی استان خوزستان میپر از  .بر این اساس ر تحقی حاضار پرساش اصالی ایان
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مس له است که مهمتارین عوامال ماؤثر بار لازوم تقسایمات سیاسای ر اساتان خوزساتان
چیست؟ و تقسیمات سیاسی استان خوزستان تاا چاه اناداز ر پیشاگیری از بحارانهاای
مدیریت انتظامی استان خوزستان تأثیرگذار خواهد بو ؟
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای انش راهبر ی ،سا

هدف از تقسیمات کشوری که مور توجه تمام نظامهای سیاسی مایباشاد ،تساهیل ر
ارائه خدمات و امکانات برای مناط مختلف یک کشور و همچنین تسهیل حاکمیت ولات
تا پایینترین سطح سیاسی ر کشاور اسات

)2006

 .(Ahmadipur,توساعه و ارتقاای ساطح

کارکر های یک واحد تقسیماتی تا انداز زیا ی به نحو سازمان هی سیاسی فضا و آرایش
بهینه قلمرو سرزمینی کشور بستگی ار  .بر هماین اسااس حکوماتهاا ر ا وار تااریخی
گذشته و ر حا حاضر ،به تقسیم فضای سرزمین خو پر اخته و سازمان مناسبی را بارای
ا ار امور آن تدارک ید اند (.)Hafeznia,2002

هم ،شمار  ،39تابستان 1399

شکل  -1نظام تقسيمات کشوري پيونددهنده سه عامل اصلي تشکيلدهنده کشور
(سرزمين ،ملت ،حکومت))(Ahmadipur,24: 2006

بنابراین میتوان گفت که تقسیمات کشوری از اساسایتارین مساائلی اسات کاه بارای
هرگونه برنامهریزی ر سطح کشور بهطور اعم و برنامهریازی ناحیاهای ر ساطح واحادها
بهطور اخص ر جهت ا ار بهتر و بهر بر اری بیشتر از استعدا ها صورت میگیر  .یکی از
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ابعا مهم برنامهریزی جامع توسعه ملی ،برنامهریزی آمایش سرزمین یا برنامهریازی فضاایی
میباشد .برنامهریزی آماایش سارزمین عباارت اسات از :فرآیناد بهار بار اری عقالیای از


امکانات ،منابع و اساتعدا های منااط مختلاف سارزمین یاک کشاور؛ باه عباارت یگار،
برنامهریزی آمایش سرزمین بهمنظور بهر بر اری منطقی از منابع و استقرار مطلوب جمعیت،
سرزمین طراحی فضا با تکیه بر توانهای محیطی بهمنظور ایجاا محیطای ساالم و مطلاوب
برای انسان است

)2005

 .(Sorur,آمایش ،تکنیک ارتقاء و توسعه ر چارچوب تقسیمات کم

و بیش طبیعی یا سیاسی سرزمین است.

شکل -2آمايش سرزمين :تنظيم رابطه انسان ،فضا و فعاليتهاي انسان در فضا
)(Sorur, 2005

مدیریت بحران ،به مجموعهای از فعالیتها ،چار جوییها و ساتورالعملهاایی اطاال
میشو که مدیریت یک سازمان ر چالش با بحران انجام می هد و هدف آن کاهش روند،
کنتر و رفع بحران است .بهطورکلی ،مدیریت بحران به معنای سو
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امکانات و فعالیتها ر فضای ملای صاورت مایگیار

(, 2007

 .) Mirmohamadiآماایش

ا ن هدفمناد جریاانِ

پیشرفتِ امور به روالی قابل کنتر و انتظار بازگشت امور ر اَسرع وقت به شارایط قبال از
بحران است.
مدیریت بحران مجموعهای از چار جوییها و تصمیماتی است که ر مقابلاه باا بحاران
انجام می گیر و هدف آن کاهش روند بحران ،کنتر بحران و کاهش و رفع بحاران اسات.
مدیریت بحران شامل برنامهها ،ایجا ساختارها و تدوین مقرراتی است که منجر به کمک و
یاریرسانی به ولت و سازمانهای غیر ولتی ر برخور با حوا ث میشو .
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اشتن بینش بحرانمحور ،به توانایی فکر کر ن ر مور سناریوی بدترین حالتهای قابال
وقوع و ر عین حا ارائه را حلهای بیشمار نیاز ار  .از آنجاایی کاه اولاین روش ،ممکان
است جوابگو نباشد ،سعی و خطا یک روش پذیرفتهشد است .الزم است کاه همیشاه طار
مقابله با تهدیدهای احتمالی موجو بو و هوشیار بو  .ساازمانهاا و افارا بایاد ارای یاک
برنامه پاسخ سریع برای مواقع اضطراری بو و با مانور و تمرین ،آما گی کافی اشاته باشاند
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای انش راهبر ی ،سا

و همچنین پیشگیری ر لغت به معنای جلوگیری کر ن ،ماانع شادن ،ماانع سارایت شادن و
پیشبندی کر ن آمد است

(معین:13۶3،

 .)933پیشگیری یک مفهوم کلای اسات و باه مجموعاه

اقدامهایی گفته میشو که برای پیشگیری و جلوگیری از فعل و انفعاالت زیانآور محتمل بار
فر و گرو به عمل میآید؛ مانند پیشگیری از حوا ث کار ،پیشگیری از بزهکااری نوجواناان،
جوانان و پیشگیری از تصا فات ر جا ها و( ...نجفای ابرنادی .)13۷۸ ،حاوز نفاوذ ر بررسای
مدیریت بهینه شهرها ر سازمان هی سیاسی فضا ماؤثر اسات .پیشاینه و مطالعاات ر ماور
شهرها و حوز های نفوذ آنها ر ایران قابال توجاه اسات .جغرافیادانان ر مطالعاه ساازمان
فضایی ،روی سه عامل مکان مرکزی ،پیوندها و حوز نفاوذ تأکیاد ارناد .ر واقاع ،ساازمان

هم ،شمار  ،39تابستان 1399

فضایی هر منطقه ربر ارند اجزا و عناصر مختلفی است که سه عنصار اساسای آن ،مرکاز یاا
منطقه میانی ،حاشیه یا منطقه پیرامونی و رابطه آنهاا یاا کانش متقابال اسات (.)Saraei, 2012
شهرها با یکدیگر ارتباط اقتصا ی ،اجتماعی و فرهنگی ارند .مطالعه شاهر و حاوز نفاوذ آن
ر تقسیمات سیاسی نقشی اساسی خواهد اشت .با توجه باه بررسای حاوز نفاوذ و وجاو
ظرفیتهای موجو ر منطقه زفو و شهرهای مجاور ،با ر نظر گرفتن معا له حاوز نفاوذ،
به این نتیجه خواهیم رسید که ر شرایط فعلی با  31مرکز استان ،ر صاورت تأسایس اساتان
جدید ،منطقه زفو اولویت باالیی را خواهد اشت .حوز نفوذ یک شهر عبارت از ناحیاهای
است که یک مکان مرکزی قا ر است مصرفکنندگان را از نواحی بهسوی خو کشاید  ،کااال
و خدمات تولید و عرضهشد ر مکان مرکزی را ر گستر نواحی توزیع کند

)2005

.(Azimi,

وجو احساس نز یکی و پذیرش اجتماعی ،یکی از مطم نترین را های نیل باه همبساتگی و
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وفا اجتماعی به شمار میآید .قومیت یا گرو قومی گروهی از انسانها است که اعضاای آن
ارای ویژگیهای بنیا ی و اصل و نسبی یکسان یاا مشاترک هساتند (آشاوری .)139۷،همچناین


گرو های قومی اغلب ارای مشترکات فرهنگی ،زبانی ،رفتاری و ماذهبی هساتند کاه ممکان
است به آبا و اجدا شان برگر یا بر اساس عوامل یگری به وجو آمد باشد ،بناابراین یاک
چندفرهنگی است و تنوع قومی و زبانی ،یکی از ویژگیهای شاخص آن است .الگاوی مار م
ر ایران ،ترکیبی و نامتوازن است؛ به این صورت که بخش بزرگی از مر م که ر یک یا چناد
ویژگی و خصیصه ترکیبی مشترک اکثریت ارناد ،هی ات کلای جمعیات ایاران را تشاکیل و
بخش کوچکتری از مر م نیز به علت ارا بو ن یک یا چند ویژگی باا بخاش اکثریات ملّات
تجانس کامل ندارند و ر جایگا اقلیت ،اجازا و پاار هاای کوچاکتار ملّات ایاران قلمادا
میشوند .تحوالت تاریخی و سیاسی جغرافیای سیاسی ایاران هماوار باا توجاه باه کاارکر
چندوجهی اقوام ر سیر معا الت قدرت ،تحلیل و ارزیابی مایگار  ،باهطاوریکاه تصاویر
موزاییکی اقوام ر این جغرافیای سیاسی طی تاریخ چرخهای از فرصات ،تهدیاد را ر مقابال
منافع ملّی ایران نمایش می هد که ر این میان ،این ساؤا اساسای را ایجاا مایکناد کاه باا
استفا از کدام راهکارها میتوان تهدیدات ناشی از تنوع قومیاتهاا را ر ایاران باه فرصات
تبدیل نمو ؟ به اعتقا صااحبنظارانِ جغرافیاای سیاسای ،جایگاا اقاوام ر الگاوی ترکیبای
جمعیت ر ایران را میتوان از و بُعد جامعهشناختی (براساس شاخصههاایی چاون قومیات،
ین ،مذهب ،ملّیت و طبقه اجتماعی) و فضایی -جغرافیایی مطالعاه و بررسای کار
:13۸1

(1حااف نیاا،

 .)1۴۶-1۸0ر این میان قلمرو عربنشین ایران ر جنوب غربی کشور نیز با منطقه وسیع

مقاله پژوهشی :تبیین لزوم بازنگری ر تقسیمات سیاسی ر راستای پیشگیری از بحرانهای مدیریت انتظامی ...

گرو قومی میتواند یک جامعه فرهنگی نیز باشد .لزوم توجه به تنوع اقاوام :ایاران ،کشاوری

عربی که سراسر غرب آسیا ،شبهجزیر عربستان و شما آفریقا را فرامیگیر  ،ارتباط فضاایی-
جغرافیایی ار و گاهی رقبای ژئوپلیتیک ایران ر منطقه عربی از این مس له و ضاعف توجاه
به اقوام عرب ایران ،بهر بر اری سیاسی و تبلیغاتی میکنند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1ساختار فضایی  -جغرافیایی ملّت ایران از و بخش بههمپیوسته مرکزی و حاشیهای پدید آمد است .بخاش مرکازی
نسبت به حاشیه ،فضای گستر تری از جغرافیای ایران را اشغا کر و میان اجزای آن پیوند و تجاانس نسابی برقارار
است ،اما برخالف بخش متراکم و متجانس مرکزی ،بخش حاشیهای ،به گسیختگی و غیرمتجانس بو ن چاار اسات و
مجموعهای متنوع از گرو های فرهنگی و قومی را ر برمیگیر  .نواحی استقرار این اقوام ،به جاز ناحیاه آذرینشاین و 125
کر نشین ،فاقد پیوستگی فضایی  -جغرافیایی با مناط مرکزی است (حاف نیا.)150 :13۸1،





جایگا امنیت ر ساختار فضایی  -جغرافیایی ایران :طی تاریخ ایران اغلاب هرکادام از
بخشهای مرکزی و حاشیهای رفتار خاص خو را پیشاه کار  ،ولای رعاینحاا هار و
بخش ،ر قالب یک کلیت بزرگتر ر صحنه سیاسی ظاهر شد اند ،بهطوریکه ر واقعیات
ولت حاکم بر سرزمین ایران استمرار یافته است .بهعنوان مثاا  ،پاس از پیاروزی انقاالب
اسالمی ،نقش و اهمیت احساس تعل به ایاران و هویات کاالنتار ایرانای حتای ر میاان
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای انش راهبر ی ،سا

گرو های سیاسی محلی یا سرشاخههای محلی گرو های ملّی که بعضای از آنهاا معاارض
ولت مرکزی و جمهوری اسالمی بو ند ،ملموس بو و موضوع تعلا باه ملّات ایاران ر
بیانیههای این گرو ها مطر میشد

(محمدی:13۷۷ ،

 )259-2۶2بهطور مثا

ر تهاجم عارا باه

منطقه خوزستان ر سا  1359که با شعار امت عربی و تبلیغاات تفرقاهافکناناه قاومی نیاز
همرا بو  ،با وجو عربنشین بو ن بخش غربی استان خوزستان و نیز زمینه مساعد محلی
به خاطر حضور نیروهای سیاسی خل عرب ،با مقاومت منطقاهای و محلای روباهرو شاد،
حتی آوارگان و مهاجران عرب بهجای پیوستن به عرا  ،به آن پشت کر ند و به هاموطناان
ایرانی خو ر بخش مرکزی پنا آور ند.

هم ،شمار  ،39تابستان 1399

تنوع قومی و تهدیدات امنیتی :موضوع تنوع ر متن ژئوپلیتیک ایران ،ر عین حاا کاه
فرصتهای توسعه کشور را فراهم میساز  ،میتواند منبعی برای تهدید امنیت ملّای کشاور
باشد .ر این بخش منابع تهدید از سوی اقوام علیه امنیت ملّی کشور ر سه حاوز بررسای
شد است:
 .1مرزنشيني :جایگا جغرافیایی اقوام ،معا له امنیت ملّی را پیچید تر کر اسات .اقاوام
گوناگون و اقلیتهای مذهبی ر مهمترین حوز های راهبر ی کشور و جادار هاای مارزی
اسکان شد اند که عقبه آنها ر ورای مرزها و خارج از حوز نفوذ و اثرگاذاری حاکمیات
ملّی قرار ار  .از این منظر ،به لحاظ ارتباط و پیوند این حوز ها با خارج از مرزها ،هرگونه
بحران بیرونی بهسا گی به اخل مرزها گسترش مییابد و امکان نظارت حاکمیت ملّای بار
حوز ها بهشدت کاهش پیدا میکند .از طرفی ،تحوالت مربوط باه جهاانیشادن 1،باا طار
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موضوعات فشر گی زمان و مکان ،مرزهای جغرافیای را رنور ید است.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Globalism




ر وضع جدید ،بخشی از اقوام کر  ،ترک ،بلوچ و عرب ر ایران و بخشی از آنهاا ر
مناط همجوار یگر کشورها اسکان یافتهاند .وجو این اقوام ر همسایگی ایاران ،هرچناد
ر حوز اخلی ایران منجر شو  .معموالً افکار و رفتار ناسیونالیستی و تجزیهطلبی از همین
مناط وار میشو  .برای نمونه میتوان به محل استقرار گرو های تجزیهطلب ،مثل جنابش
خل عرب ر عرا اشار کر .
 .2مداخله بيگانگان :مس له تنوع و تکثر قومی و مذهبی کشاور زماانی کاه باا اهاداف
استعماری بیگانگان همرا میشو  ،به منبعی برای تهدید امنیت ملّی کشور تبدیل میگار .
لذا امکان ورو عوامل بیگانه به ساخت سیاسی کشور با ابزار ناهمگونی اقوام و اقلیتهاای
قومی و مذهبی بهسا گی انجام میشو .
 .3تراکم شکاف قومي -مذهبي و زباني :تعارضات متنوع موجو میان گرو هاای قاومی
یا موازی شدن شکافهای قومی با شکافهای مذهبی و زبانی تأثیر بهسزایی ر میازان ثباات
یا بیثباتی کشور ار  .این تراکم شکافهای قومی -مذهبی ممکن است متقااطع یاا متاوازی
باشد (بشایریه )103 :13۸۶ ،و به بازتولید ناامنی و تهدیدزایی اقوام علیه امنیات ملّای کشاور منجار
گر  ،ضمن اینکه نیاروی باالقو تهدیادات ناشای از شاکاف تاراکم قاومی ر اکثار منااط
قومینشین کشور با ترکیبی از تضا های قومی ،نژا ی ،زباانی و ماذهبی همارا اسات کاه ر
صورت فعا شدن این تضا ها و تراکم شکافها ،ناامنی و بیثباتی وسایعی امنیات کشاور را

مقاله پژوهشی :تبیین لزوم بازنگری ر تقسیمات سیاسی ر راستای پیشگیری از بحرانهای مدیریت انتظامی ...

میتواند سبب نفوذ فرهنگی ایران شو اما ر چرخهای معیوب میتواند به مداخله بیگانگان

تهدید خواهد کر  .لذا با توجه به تنوع گستر اقوام ر استان خوزستان ،لزوم تدبیر مجد ر
خصوص تقسیمات کشوری ،سازمان هی سیاسی فضا و آمایش سرزمین آن استان الزم است.
ضروریات و اهمیت سازمان هی سیاسای فضاا و آماایش سارزمین :جهات بررسای و
شناخت روابط و تأثیرات سازمان هی سیاسی فضا و آمایش سرزمین ،باید اصو  ،اهداف و
ضرورتهای هر یک از این و مبحاث را شاناخت .ر جادو زیار باا مقایساه برخای از
مهمترین اصو و اهداف ر مبحث سازمان هی سیاسی فضا و آماایش رماییاابیم کاه ر
بسیاری از موار اصو و اهداف سازمان هی سیاسی فضا و آمایش سرزمین بااهم مشاترک
بو و اهداف مشترکی را نبا میکنند.
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جدول  -1اصول ،اهداف و ضرورتهاي سازماندهي سياسي فضا و آمايش زمين
اصول ،اهداف و ضرورتهای سازماندهي
سياسي فضا (تقسيمات کشوری)

اصول ،اهداف و ضرورتهای آمایش سرزمين

تسهیل خدماترسانی و تأمین نیازهای ساکنه مقایم ر

ارتقای رفا عامه مر م و پوشاش کامال خادماتی باا تعیاین

ناحیه سیاسی – جغرافیایی

فواصل معقو از مراکز خدماتی

واگاذاری اماور محلای باه مار م و نها هاای محلای و

عدالتبخشی به توزیع جمعیت و فعالیت متناسب باا مناابع،

توسعه اقتدار آنها ر هار و بُعاد نها هاای مر مای و

توان محیطی و ظرفیت تحمل زیستبومها ،با تأکید بر ابعاا

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای انش راهبر ی ،سا

اجتماعی وظایف توسعهای ولت

ولتی
وحدت ،وفا و وفا اری ملی و یکپاارچگی سیاسای-

گسترش تعامل اقتصا ی ،اجتماعی و فرهنگای رون و باین

فضایی

منطقهای ر راستای تقویت همبستگی ملی

یکپارچگی و وحدت سازمانی و ا اری ر تعاملبخشی
ولتی و مر می ر یک نظام سلسلهمراتب از سطح ملی
تا سطح محلی
پویااایی و نقااشآفریناای نااواحی و مناااط

کارکر های سطح ملی و ر چارچوب رقابات ساازند

ایجا تعا

فضایی ر پهنه سرزمین

میان مناط
تمرکز ر سیاستگذاریهای کالن و امور ملای و عادم
تمرکز ر سیاستها و تصمیمگیریهای مربوط به اماور

تلفی ویژگیهای فرهنگی مناط

ر فرآیند ملی -منطقهای

هم ،شمار  ،39تابستان 1399

منطقهای و محلی
رضااایتمندی سااکنه فضااای جغرافیااایی از الگااوی

قالبگیری سیاسی– فضایی

ایجا تعا

نسبی ر توزیاع و ترکیاب جمعیات ر ساطح

کشور با استفا از ابزار استقرار فعالیات و زیرسااختهاا و
بهبو شرایط اقتصا ی ،اجتماعی و امنیتی

مشارکت مر می ر تصمیم گیریهای ملای و منطقاهای
(انتخابات سطو ملی ،منطقهای و محلی)
ناحیه سیاسی ر مقیاس مور نظر

تخصصی کر ن و ا ن نقشهای محوری به مناط
ایجا زمینه برای رشد و توسعه کشاور باه مفهاوم واقعای و
استفا از قابلیتهای مختلف ر تسریع و هدایت توسعه

تعامل سازند میان نواحی و مناط و مکمل بو ن آنهاا
برای یکدیگر

بهر بر اری مناسب از قابلیتها و ظرفیتهای مناط

ایجااا فرآیناادهای توسااعه منطقااهای و بارورسااازی

تمرکزز ایی بهمنظاور کااهش ناابرابریهاا و ایجاا عادالت

ظرفیتهای رونمنطقهای

فضایی

کنتر سیاسی و اعما نظریات و سیاساتهاای ولات
مرکزی و تحق اهداف سطح ملی ر فضاهای منطقهای
و محلی



اقتصا ی

ر الگااوی

سترسی سریع و کمهزینه به مرکز خادمات باا کاانون
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ایجا هماهنگی بین بخشها و برنامههای مختلف اجتماعی-

شناخت ویژگیهای عمومی و مشترک فضا و سرزمین

تحو بنیا ی ر سااختار بخاش خادمات و افازایش ساهم
خدمات نوین و انشپایه ،با تأکید بر توسعه
مکانیابی مهمترین فضاها برای توسعه

مأخذ :نگارند


با مطالعه ضرورتها و اهاداف ساازمان های سیاسای فضاا و آماایش سارزمین مطلاع
میشویم که هر وی این فرآیندها به نبا اهاداف مشاترکی از طریا ساازمان های فضاا
متوازن و هماهنگ ر تمامی مناط یک کشور باهمنظاور ایجاا عادالت فضاایی و کااهش
نابرابریها و رنهایت افزایش رفا ساکنان مناط است .سازمان هی سیاسی فضاا ساعی ر
ا ار بهینه فضا و ارائه خدمات از طری تقسیم سرزمین به واحدهای کوچکتر را ار و از
طرف یگر آمایش سرزمین ،یک برنامهریزی فضایی است که به نبا توزیع بهیناه فعالیات
و جمعیت ر پهنه سرزمین از طری شناخت ظرفیتها و امکانات هر منطقه و بارورساازی
آنها از طری سازمان هی و برنامهریزی فضایی است؛ بنابراین میتاوان گفات کاه هار و
فرآیند ،نوعی سازمان هی سرزمین مبتنی بر شناخت تفاوتهای فضایی مایباشاند .ر ایان
میان انتظام که از واژ نظم گرفته میشو  ،به معناى فعل چیدن و قارار ا ن اجازاء ر یاک
روش خاص است (کلهر .)۸۶ :13۸۸،نظم ،انتظام و امنیت الزم و ملزوم یکدیگر هستند.
جامعه بدون نظم و انتظام فاقد امنیت است و فقدان امنیت مصداقى براى بینظمی است
و مدیریت انتظامی به معنی مدیریت جامع ر راستای عدم تهدید منافع حیاتى و ارزشهای
یک واحد سیاسى تلقی میگر .
هرچند مناط

رونای یاک کشاور باه لحااظ ویژگایهاای کالبادی سیاسای ،امنیتای،

جغرافیایی ،اجتماعی و فرهنگی بهطور مشابه نمیتوانند مور توجه واقع شوند؛ اما توجه به

مقاله پژوهشی :تبیین لزوم بازنگری ر تقسیمات سیاسی ر راستای پیشگیری از بحرانهای مدیریت انتظامی ...

هستند که ر یک نگا کلی میتوان گفت هدف عماد ایان فرآینادها ایجاا یاک توساعه

اصل رعایت تفاوت مکانها و توجه به حقو هر مکان و توجه به شرایط منطقه مایتواناد
مانع از تشکیل کانونهای بحران ر نظام گر  .ر واقع اگر این اصال ر تقسایم سارزمین
مور توجه قرار نگیر  ،تجانس و همگنی و اتحا ملی ر چاارچوب فضاای سارزمینی باه
ست نخواهد آمد و عمل متحدسازی مناط

ر قالب یک فضای ملی بر مبناای مشاترکات

ملی محق نخواهد شد .ر بسیاری از مناط  ،سازمان هی سیاسی فضا باعاث شاکلگیاری
یک نوع الگوی فضایی خاص ر منطقه میشو و شبکه بههمپیوسته کارکر ی از فعالیتهاا
را ر فضا شکل می هد .این الگو سبب شکلگیری یک ساختار فضایی متناسب باا خاو و
رنهایت آرایش پدید ها ر سطح زمین میشو  .منطقهبندی سیاسای سارزمینی کاه بنیاانی
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برای سازمان هی فضای سرزمینی اسات ر جهات حفا اساتقال  ،یکپاارچگی ،تمامیات
ارضی و ثبات سیاسی ،مکانیزم مناسبی را طراحی مینماید و ر جهات افازایش مشاارکت
مر م ر مدیریت مناط  ،چارچوبی را پیریزی میکند .بهار بار اری مطلاوب و منطقای از
منابع که از مهمترین اهداف منطقهبندی سرزمین محسوب مایشاو ؛ اگار باا توزیاع بهیناه
امکانات توأم و متناسب باشد ،میتواند زمینه تحق توسعه پایدار ،کنتر راهبار ی مساتمر،
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای انش راهبر ی ،سا

حاکمیت و اعما قانون را فراهم کناد کاه ر ایان فرآیناد ،نظاام ساازمان های سیاسای و
تقسیمات سیاسی هر کشوری یک چارچوب و بساتر و ر واقاع سااختاری جهات تهیاه و
اجرای برنامههای آمایشی را باید مور توجه جدی قرار هد). (Ahmadipur: 2006
ازجمله شرایط و قابلیتهای ژئوپلیتیکی باالقو شهرساتان زفاو باه مرکزیات اساتان
خوزستان شمالی میتوان به موار زیر اشار کر :
شهر اری زفو که هموار از کهنترین شاهر اریهاای کشاور و نخساتین شاهر اری
استان خوزستان و پنجمین شهر اری کشور به شامار مایرو  ،ر ساا  1299خورشایدی
بنیان نها شد است .همچنین زفو شهری ر جنوب غربی ایران است کاه باا مسااحت

هم ،شمار  ،39تابستان 1399

 ۴۷۶2کیلومتر مربع ،سیامین شهر پرجمعیت کشور محسوب میشاو و ر کناار رو خاناه
ز ،ر بخشهای جلگهای استان خوزستان واقع شد است ( انشنامه ایرانیکا) که پیشینه آن
به چندین هزار سا میرسد .از کهنترین شهرهای استان خوزستان باه شامار مایرو و از
ید تاریخ و فرهنگ ،ویژگیهای برجستهای ار  .از نظر آثار گر شگری ،مناط

زفاو را

میتوان به سه سته جاذبههای طبیعی ،تاریخی و مذهبی تقسیمبندی کر که ر این میاان،
میتوان به تپههای باستانی چغامیش با یرینهای نز یک به  ۴000سا پیش از زایش مسایح
اشار کر که به گفته باستانشناسان ،گنجینه ارزشمندی از انساتنیهاای ساو مند پیراماون
رخدا های زمان باستان از هزار هفتم پیش از زایش تا شکوفایی تمدن شوش را ربر ارناد
( انشنامه ایرانیکا) .ر ایام نوروز بیشترین باز یدها از آبشار شاوی یکای از بازرگتارین و
زیباترین آبشارهای ایران ر رشتهکو های زاگرس و ر منطقاه سر شات از تواباع زفاو
انجام می گیر  ،همچنین زفو
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ارای مراکز تفریحی متعد به این شار اسات ،تفریحگاا

ساحلی ز ،شهربازی بعثت ،باغ پرندگان ،پارک ولت ،پارک خانوا و. ...


ابزارهای ستساز چوبی از ساز های ستی شهرستان زفو به شمار میآیند .قلم نای
زفو یکی از کاالهای مهم تجاری است که از سیصد سا قبل ر زفو کشت میشو و
زفو یکی از قطبهای مهام کشااورزی ایاران اسات .خااک حاصالخیز و آب کاافی
شرایط مناسبی را برای کشت مرکبات ،صیفیجات و گل و گیا فراهم کر است .مرکباات
زفو بهخصوص پرتقا از ساالمتارین و مرغاوبتارین ناوع مرکباات کشاور محساوب
میشوند .زفو از نظر تولید گلهاای رز و ماریم ر کشاور بااالترین رتباه را ارا اسات.
بخش عمد ای از تولیدات گل زفو به خارج از کشور صا ر مایشاوند .ر ماور ساطح
انش عالی ر شهرستان زفو میتوان به انشگا های صنعتی جندیشااپور ،انشاگا آزا
اسالمی زفو  ،مرکز آموزش عالی شیخ مرتضی انصاری ،انشگا علوم پزشکی زفو و...
اشار کر .
کمبودها و ضعفها
کمبو مدیریت بهینه و استقال

ر اجرای پروژ هاای منطقاه باا توجاه باه وجاو

ظرفیت های مذکور ،نبو رسانه های محلی از قبیل را یو و تلویزیون ،خطر وقاوع سایل
که ر چندین سا گذشته شاهد آن باو ایام ،رفات و آمادهای بسایار زیاا مار م و
مس ولین منطقه زفو به اهواز جهت انجام کارهای ا اری ،فاصله زیا تا مرکاز اساتان

مقاله پژوهشی :تبیین لزوم بازنگری ر تقسیمات سیاسی ر راستای پیشگیری از بحرانهای مدیریت انتظامی ...

بهعنوان مرغوبترین قلم نی ر سطح ملّی و جهانی شناخته میشو .

و. ...
مطاب نقشه استان خوزستان ،زفو قطب کشاورزی ،جمعیتی ،فرهنگی و تااریخی باه
لیل فاصله زیا تا اهواز همچنین تفاوت قومیت با مرکز استان ،بر اساس مؤلفههاای اصالی
ر تقسیمات کشوری ،نیاز به بازنگری ر تقسیمات کشوری را میطلبد.
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فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای انش راهبر ی ،سا
هم ،شمار  ،39تابستان 1399

نقشه شماره  -1تقسيمبندي استان خوزستان در طرح پيشنهادي

وضعيت برخي از شهرها از نظر حوزه نفوذ نسبت به دزفول
براساس آمارگیری سا  1395از جمعیت شهرهای ایران ،سه شهر پرجمعیات هار اساتان و
فاصله هر مرکز استان تا شهرهای پرجمعیت خو ر جدو شامار  2تهیاه گر یاد اسات .باا
جمعآوری آمار شهرهای پرجمعیت هر استان که جمعیت حدو سیصدهزار نفر ارند و مقایساه
حوز نفوذ و نقاط جدایی شهرها از مراکز استان و مقایسه باا شهرساتان زفاو باه نتاایج قابال
توجهی ست یافتیم .طب جدو  ،سه شهر پرجمعیت هر استان و فاصله تا مرکز جهت بررسای
حوز نفوذ و فاصله جدایی محاسبه شد است .ر این جدو حوز نفوذ شهرها نسبت به شاهر
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مرکزی هر استان و فاصله نقطه جدایی آن ر ستون بعدی محاسبه شد است .حوز نفوذ اهاواز
 9۴کیلومتر است ،بنابراین فاصله نقطه جدایی  35کیلومتر است.


جدول  -2شهرهاي پرجمعيت ايران ،سه شهر پرجمعيت (نقاط شهري) هر استان و حوزه نفوذ تا شهرها
و نقطه جدايي

و منبع فاصله شهرها ،وزارت را و شهرسازی ،واحد جمعیت نفر و واحاد فاصاله شاهرها،
حوز نفوذ و نقطه جدایی برحسب کیلومتر است.
جدول  -3شهرهاي پرجمعيت ايران ،سه شهر پرجمعيت هر استان و حوزه نفوذ هر استان تا شهرستانها
و نقطه جدايي

مقاله پژوهشی :تبیین لزوم بازنگری ر تقسیمات سیاسی ر راستای پیشگیری از بحرانهای مدیریت انتظامی ...

آمار جمعیت ،برگرفته از سایت ا ار آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسکن ساا 1395
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آمار جمعیت ،برگرفته از سایت ا ار آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسکن ساا 1395
و منبع فاصله شهرها ،وزارت را و شهرسازی ،واحد جمعیت نفر و واحاد فاصاله شاهرها،
حوز نفوذ و نقطه جدایی برحسب کیلومتر است.
اسالمشهر از تهران  ۴0کیلومتر فاصله ار که فاصله زیاا ی نیسات .زفاو

ر فاصاله

 1۴۷کیلومتری اهواز قرار ار که به نسبت فاصله تا مرکز و خوزستان تا زفو حوز نفوذ
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای انش راهبر ی ،سا

 95کیلومتری ار  .رمجموع مقایسه فاصله بر اساس جمعیت نشان می هد که زفاو بار
اساس ظرفیت جمعیتی و وری از مرکز استان ،شرایط مناسبی را برای ا عاای جادا شادن
میتواند اشته باشد.

هم ،شمار  ،39تابستان 1399

نمودار  -1مقايسه نقطه جدايي شهرستانها نسبت به مراکز استان ،بر اساس آمار جمعيت سال 1395

نمو ار باال نشان هند فاصله نقطه جدایی شهرهای جمعیت بااالی ویسات هازار نفار
است .نقطه جدایی زفو نسبت به سایر شهرهای پرجمعیت زیا است .رمجموع مقایساه
فاصله بر اساس جمعیت نشان می هد که زفو بار اسااس ظرفیات جمعیتای و وری از
مرکز استان ،شرایط مناسبی برای ا عای جدا شدن میتواند اشته باشد .همچنین قابال ذکار
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است که مرکز زفو تا مرکز اندیمشک و شوش ر کمتر از  10کیلاومتری قارار ار و از
نظر هم جواری به زفو قابلیت اتصاا پاروژ هاای عمرانای را ار و از نظار تقسایمات


سیاسی ،جدا شد است ،جمعیتی بالغ بر هشتا هزار نفر ار که اگار بخاواهیم بار اسااس
جمعیت ،مجموع محاسبات وری از مرکز استان را ر نظر بگیریم ،هسته جمعیتی بایش از
نسبت به سایر مناط کشور ،جهت تأسیس استان زفو را خواهد اشت.
پس از مسائل مذکور ،یگر مس لهای کاه مطار مایباشاد ،مسا له تحلیال گارو هاای
جمعیتی است که ر این زمینه گرو های جمعیتی و قومی مناط پیرامونی و حاشیهای ایران
از حیث تجانس با بخش مرکزی ایران ،وضعیتهای متفاوتی ارند و رفتار سیاسی آنها نیز
تا انداز ای تابع نسبت تجانس آنها با بخش مرکزی و میزان مداخله نیروهای تحریککنند
خارجی بو است .اقلیتهایی که ر هر سه متغیر قومیت ،زبان و مذهب فاقد تجانس الزم
با بخش مرکزی استان هستند ،بیشترین رجه تفاوت را ارند .ولی تجلی رفتار آنها نسبت
به بخش مرکزی بسته به اقتدار ولت مرکازی ،میازان احسااس مشاارکت ر اماور جااری
کشور ،انساجام رونای و شارایط و مقتضایات منطقاهای اسات .رک احساساات قاومی،
هویتبخشی و تشخصبخشی اقوام و احترام به حقو اقلیتها ر قاانون اساسای کشاور،
تغییر نگرش بخش مرکزی نسبت به پیرامون ،فرصتسازی و تعبیه ساازوکارهای مشاارکت
ملّی برای آنها ،اجتناب از وحدت مکانیکی اقوام و تمرکز بر وحادت راهبار ی ،پرهیاز از
راهبر امنیتی نسبت به اقوام و قرار ا ن راهبر مذاکر و گفتوگو با اقوام باهجاای آن باا
هدف تأمین امنیت ملّی کشور ،آزا سازی نیروی بالقو ناحیهگرایی از طری توزیاع قادرت
سیاسی -ا اری ملّی ر تمامی مناط جغرافیاایی کشاور ر چهاارچوب الگاویی متعاا

مقاله پژوهشی :تبیین لزوم بازنگری ر تقسیمات سیاسی ر راستای پیشگیری از بحرانهای مدیریت انتظامی ...

چهارصدهزار نفر جمعیت خواهد اشت و اولویت باالتر بر اساس تو جمعیتی ر منطقاه

و

متوازن و باالخر برقراری عدالت جغرافیایی و توزیع عا الناه نتاایج توساعه ملّای ر باین
بخش مرکزی و مناط پیرامونی تا انداز بسیاری میتواند به ایجا تفاهم ملّی ،یکپاارچگی،
اطمینان اجزای ملّت نسبت به یکدیگر و گساترش روحیاه صامیمیت ملّای کماک کناد و
پایههای اقتدار و امنیت ملّی کشور را محکم ساز ؛ اما ر عین حا واحدهای حاشایهای ر
عین تمایل به نوعی آزا ی نسبی و اختیارات خو گر انی محلی ،بهویژ ر حوز فرهنگای،
به حضور ر ترکیب ملّت و ولت ملّی ایران عالقهمند هستند و خو را جزئای از ایاران و
ملّت ایران می انند .حتی آن سته از واحدهای پیرامونی که امروز قسمتی از آنهاا بار اثار
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تجزیه سرزمین ایران ر خارج از مرزها قرار ارند ،ر نتیجه میل طبیعی و ارا خو جوش
خو  ،از ایران جدا نشد اند ،بلکه سیاستهای بینالمللی و رقاباتهاای سیاسای روسایه و
انگلستان این مناط را از پیکر ایران جدا کر است.
ر زمینه تبیین لزوم بازنگری ر تقسیمات سیاسی ر راستای پیشاگیری از بحارانهاای
مدیریت انتظامی با تأکید بر قابلیتهای ژئاوپلیتیکی (مطالعاه ماور ی :اساتان خوزساتان)،
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای انش راهبر ی ،سا

تاکنون هیچ گونه رساله ،پایاننامه و مقالهای ر سطح ملی و جهانی صاورت نگرفتاه اسات
ولی ر زمینه بحرانهای مدیریت انتظامی و تقسیمات کشوری ،پیشینههای مختلفی صورت
گرفته است که عبارتاند از:
-

احمدی پور ( )139۷تقسیمات کشوری و امنیت اخلی جمهوری اسالمی ایران ،باه
این نتیجه رسید که تغییار مرزهااا اغلاب موجااب پیاادایش کاانونهاای بحااران
میشو و ایناک حادو  50نقطاه بحرانای ر ساطح کشور وجو ار  .حال ایاان
معضال زماانی نااممکن مایشاو کااه منطقااه مااور نظاار از ارزش اقتصااا ی
بااالیی بارای استانهای مجاور برخور ار باشد که موجب باروز اختالفاات بار سار

هم ،شمار  ،39تابستان 1399

تصاحب آن میگر .
-

حسینی و پورمنافی ( )1393ر مقالهای با عنوان «بررسی بحرانهای مرتبط با تقسیم
استان خراسان و راهکارهای پیشگیری و مقابله با رخدا های مشابه» ،مطالعه مور ی
بحران سا  13۸0سبزوار ،به این نتیجه رسیدند که با توجه به اینکه باهرغام تقسایم
استان خراسان ر سا  ۸3به سه اساتان رضاوی ،شامالی ،جناوبی ،نارضاایتیهاای
منطقهای کماکان پیرامون موضوع باقی بو و از آن بهعناوان تهدیادات اخلای یاا
میشو  .احتما وقوع ناآرامیهای مشابه ر یگر مناط ازجملاه نیشاابور و تربات
حیدریه ،ور از ذهن نبو ضمن اینکاه باهرغام ارتقاای بخاشهاایی از شهرساتان
سبزوار به شهرستان ،شهروندان سابزواری کماکاان مادعی تشاکیل اساتان خراساان
غربی به مرکزیت سبزوار هستند.
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احمدیپور و همکاران ( )1390ر مقالهای با عنوان «نقش نظام تقسایمات کشاوری
ر توسعه ملی مور  :ایران» که ر این پژوهش سابقه تقسایمات کشاوری ایاران و


مبانی و معیارهایی که این نظام تقسیماتی بر آن بنا شاد و نیاز پیامادهایی آن ماور
تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .رنهایت باا پیشانها و روش بارای اصاال نظاام
شهرستان .2 ،بهکارگیری روش قیاسی برای تقسیم کشور به چند کالنمنطقاه ،ساعی
کر را حل برونرفت از این فرآیند را بیابد.
روششناسي تحقيق
تحقی حاضر از لحاظ روش ،از نوع روشهاای توصایفی -تحلیلای اسات و از لحااظ
هدف ،کاربر ی و از نوع تحقی های پیمایشای اسات کاه ر جهات بررسای یادگا هاای
صاحبنظران و کارشناسان از روش لفی ر نرمافزار سوات1استفا شد اسات .تحقیقاات
کاربر ی؛ یعنی پژوهشی است که با استفا از نتایج تحقیقات بنیا ی بهمنظاور بهباو و باه
کما رساندن رفتارها ،روش ها ،ابزارهاا ،وساایل ،تولیادات ،سااختارها و الگوهاای ماور
استفا جوامع انسانی انجام میشو  .هدف تحقی کاربر ی توسعه انش کااربر ی ر یاک
زمینه خاص است .ر تحقی های پیمایشی ،هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه یاا
ارزیابی ظرفیتهای یک منطقه جغرافیایی است و بیشتر تحقی هاای مادیریت از ایان ناوع
می باشد .ر پژوهش پیمایشی ،پارامترهای جامعه بررسی میشوند .ر اینجاا پژوهشاگر باا
انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش مایپار از  .پاژوهش
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تقسیمات کشوری ایران .1 :رجهبندی سطو تقسیمات کشوری ر سطح بخش و

پیمایشی به سه سته تحقیقات طولی ،مقطعی و لفی تقسیمبندی میشاو کاه ر پاژوهش
حاضر جهت بررسی یدگا های یک جمع صاحبنظار ر ماور نقااط قاوت و ضاعف و
فرصتها و تهدیدهای تبیین تأثیرات عدالت فضایی ر پیشاگیری از بحارانهاای مادیریت
انتظامی با تأکید بر قابلیتهای ژئوپلیتیکی (مطالعه مور ی :استان خوزستان) میباشد که از
تکنیک لفی استفا گر ید .جامعه آماری این پژوهش را کلیه صاحبنظران ،کارشناساان و
اساتید انشگا حوز های علوم سیاسی ،جغرافیاای سیاسای و مادیریت راهبار ی تشاکیل
می هند که حجم نمونه آن تعدا  30نفر تخمین ز شد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف .يافتههاي تحقيق
استان خوزستان با وسعت  ۶3۶33کیلومتر مربع بین  29رجه و  5۷قیقه تاا  33رجاه
عرض شمالی از خط استوا و  ۴۷رجه و  ۴0قیقه تا  50رجه و  33قیقه طو شارقی از
نصفالنهار گرینویچ ر جنوب غربی کشور واقع است .استان خوزستان از شما باا اساتان
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای انش راهبر ی ،سا

لرستان ،از شما غربی با استان ایاالم ،از مشار باا اساتانهاای چهارمحاا و بختیااری و
کهگیلویه و بویر ا حمد ،از جنوب شرقی با استان بوشاهر ،از مغارب باا کشاور عارا و از
جنوب با خلیجفارس ،هاممارز مایباشاد .براسااس آخارین تقسایمات کشاوری ر ساا
،13۸۸این استان از  23شهرستان 51 ،بخش 5۴ ،شهر 129 ،هستان و  ۶315آبا ی تشاکیل
شد اسات کاه از ایان تعادا  ۴۴21،آباا ی ارای ساکنه و  1۸92آباا ی خاالی از ساکنه
میباشند(مرکز مطالعات استانداری استان خوزستان .)139۸،استان خوزستان تیر های گونااگون انساانی
را ر برمیگیر و از لحاظ خر فرهنگها متکثرترین استان ایران است ،اما باهمنظاور ارائاه
بهتر طبقهبندی ،اقوام خوزستان را به چهار سته میتوان تقسیم کر  .بومیاان خوزساتان کاه

هم ،شمار  ،39تابستان 1399

مر م خوزیزبان بهبهان ،شوشتر ،زفو  ،هندیجان ،رامهرمز ،رامشیر (رام ار شیر) ،زیادون،
سربندر ،شا گان از بازماندگان مر م شهرنشاین باساتان خوزساتان هساتند .طوایاف عارب
خوزستان همگی از سته کوچنشین ،غیر ثابت و با اصل و نسب مشاخص ر شابهجزیار
عربستان بو ند که امروز عمد تمرکز جمعیتی عربهای خوزستان ،شاا گان ،سوسانگر ،
هویز  ،خرمشهر ،آبا ان و روستاهای جنوب غربی خوزستان ،شهرهای امیدیه ،بندر ماهشهر
و اهواز سکنی یافتهاند .ر کنار آن بختیاریها ر شاهرهای ایاذ  ،مسجدسالیمان ،هفتکال،
باغملک ،اندیکا ،اللی ،سالند (سر شت زفو ) ،صافیآباا  ،اهاواز ،قلعاه خواجاه ،هادز،
رامهرمز و شهرهای جنوبی استان و ...بهصورت متمرکز و ر سایر شهرهای خوزساتان نیاز
جمعیت قابل توجهی از ایشان را ارند .برخالف نام استان چهارمحا و بختیاری ،مرکزیت
جمعیتی اینان خوزستان است .لرها ر منطقه شما غرب خوزستان ،از شاوش تاا الاوار ر
شما اندیمشک امروزی باو اناد و اماروز نیاز تمرکاز شاهری جمعیتای ایشاان نیاز ر
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اندیمشک ،شوش ،حسینیه و الوار است.





ر سازمان هی سیاسی فضایی ایران به لیل ناهمگن بو ن حوز هاای تقسایماتی و باه
نبا آن عدم انطبا با الزامات منطقهای و همچناین نظاام حکاومتی متمرکاز کاه موجاب
تمرکز جمعیت و فعالیتها ر مرکز و عدم تعا

ر ابعا مختلف ر سطح سارزمین شاد

است ،باعث عدم کارایی تقسیمات فعلی ر تهیه و اجرای برنامههاای آماایش شاد اسات.
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شکل  -3تقسيمات قوميتي استان خوزستان

نمونه این قبیل مسائل ر عدم کارایی تقسیمات استانی (ساازمان های سیاسای فضاا) را ر
استان خوزساتان بارای شهرساتان زفاو مایتاوان مشااهد کار  .ر گذشاته زفاو از
ویژگیهای باالیی برخور ار بو  .با بررسی وضعیت شهرستان زفو

ر هههای اخیر و با

توجه به یافتههای تحقی  ،این نتیجه حاصل شد که تجمیع قومیتی زفو

ر کنار ایان امار

که جمعیت زفو و نیز نقطه جدایی زفو نسابت باه شاهرهای پرجمعیات زیاا اسات،
میتواند ر تصمیم گیری تقسیم فضای سرزمینی مؤثر باشد .وجو ظرفیتها و استعدا های
بالقو ر این منطقه میتواند ر شکوفایی فضای سارزمینی آن ماؤثر واقاع شاو  .همچناین
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مسجدسلیمان و ایذ ر ظرفیت استان شدن زفو نقش مؤثری ارند .چراکاه اندیمشاک،
شوش ،الری ،گتوند و شوشتر حوز نفوذ زفو هستند و رفت و آمدها به سامت زفاو
است؛ بهعالو  ،پیشینه تاریخی و فرهنگی مشابهی با زفو

ارناد .از طرفای تجرباه اساتان

شدن شهرهای قم ،قزوین ،ار بیل نشان می هد که با استان شدن ،ر ظرف کمتر از پنج الی
سا  ،جمعیت آن به باالتر از یک میلیون نفر خواهد رسید .این موضوع از و لحاظ مفید
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای انش راهبر ی ،سا

است ،یکی اینکه از روانه شدن جمعیت اطراف زفو به سمت اهاواز جلاوگیری خواهاد
نمو و منطقه فرهنگای زفاو را تقویات مایکناد ،همچناین از افازایش جمعیات اهاواز
جلوگیری خواهد نمو  .معضل افزایش جمعیت اهواز و آبا ان ،مشکل بزرگی است کاه باا
تقویت و بسترسازی شهرهای اطراف میتواند حتی به کاهش تو جمعیت کالنشهر اهواز
کمک نماید .همچنین تعامل مستقیم زفو با استانهاای هامجاوار و باا قومیات مشاترک
میتواناد ر شاکوفایی ظرفیاتهاا و اساتعدا های محلای و منطقاهای و برطارف نماو ن
ضعفهای منطقه مؤثر واقع شو  .قابل ذکر اسات از مرکاز زفاو تاا مرکاز اندیمشاک و
شوش ،کمتر از  10کیلومتر است که از نظر همجواری به زفو امکان اتصاا پاروژ هاای
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عمرانی را ار ولی از نظر تقسیمات سیاسی ،جدا شد است؛ جمعیتی بالغ بر هشتا هازار
نفر ار که اگر بخواهیم بر اساس جمعیت ،مجموع محاسبات وری از مرکاز اساتان را ر
نظر بگیریم ،هسته جمعیتی بیش از چهارصد هزار نفر خواهد اشت و اولویت باالیی را بار
اساس تو جمعیتی ر منطقه و جهت تأسیس اساتان زفاو خواهاد اشات .رمجماوع
مقایسه فاصله بر اساس جمعیت نشان می هد که زفاو بار اسااس اشاتراکات قاومیتی و
ظرفیت جمعیتی و وری از مرکز استان ،شرایط مناسابی بارای اساتان شادن ار و علات
اصلی آن هزینهبر بو ن رفت و آمدها جهت حل مساائل ا اری و مر مای باه مرکاز اساتان
اهواز است.

1۴0





این استان شامل شهرهای زفو  ،اندیمشک ،شوش ،شوشتر ،گتوند ،الری ،اندیکا ،مسجد سلیمان و ایذ میباشد که
حوز نفوذ زفو هستند.

ب .تجزيهوتحليل يافتهها
ر راستای تقسیمات کشوری با تأکیاد بار قابلیاتهاای ژئاوپلیتیکی تاا چاه اناداز ر

مقاله پژوهشی :تبیین لزوم بازنگری ر تقسیمات سیاسی ر راستای پیشگیری از بحرانهای مدیریت انتظامی ...

نقشه  -2نقشه پيشنهادي تقسيمات سياسي استان خوزستان شمالي

پیشگیری از بحرانهای مدیریت انتظامی استان خوزستان بر اساس الگوی سوات بهصاورت
جدو  EFEو  IFEعمل مینماییم.
با توجه به جدو شمار  ،۴اگر خروجی بیشتر از  2/5باشد ،نشانه قاوت اسات و اگار
 2/5کمتر باشد ،نشانه ضعف است .پس با توجه به نتایج به ستآمد نشانه قوت و قادرت
راهبر  Sمشاهد میشو .
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جدول  .4ماتريس ارزيابي کمّي عوامل داخلي ( )IFEتأثير عدالت فضايي در پيشگيري از بحرانهاي
مديريت انتظامي
نرماليزه

امتياز وضع

امتياز

کردن

موجود

وزندار

S1

بهبو وضعیت کنتر استان









S2

بهبو وضعیت مدیریتی استان

















افزایش نظم اجتماعی ر سطح استان









S5

کاهش محرومیتهای استان









S6

ارتقای سطح توسعه استان









S7

توسعه و آبا انی روستاهای محروم









S8

افزایش توجه ولت به شهرستانها









S9

کاهش گستر گی تشکیالت ا اری استان









قوتها S

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای انش راهبر ی ،سا

S3
S4

بهبو عملکر ستگا ها و سازمانهاای خادماترساانی ر
سطح استان

ضعفها W
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W1

ایجا رقابت بین گرو های قومی استان









W2

افزایش تحرکات تجزیهطلبانه ر خوزستان جنوبی









W3

افزایش ناامنی ر خوزستان جنوبی









W4

کاهش بو جههای اقتصا ی استان

















W6

ناهمگنی جغرافیای فرهنگی استان









W7

افزایش رخنه عوامل غیررسمی









W8

شکلگیری رقابتهای منفی محلی و ناحیهای









W9

افزایش تنشها و بحرانهای قومی
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W5

افزایش مهاجرتهاای طایفاهای میاان و اساتان خوزساتان
شمالی و جنوبی

جمع
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وزن

3.348


جدول  .5ماتريس ارزيابي کمّي عوامل خارجي ( )EFEتأثير عدالت فضايي در پيشگيري از
بحرانهاي انتظامي
کردن

موجود

وزندار

O1

بهبو مراو ات اقتصا ی استان با سایر استانهای کشور









O2

امکان افزایش مراو ات اقتصا ی استان با کشور عرا

























O5

کاهش تمرکزز ایی سیاسی









O6

بهبو سترسیها به استانها









O7

محرومیتز ایی منطقهای









O8

بهبو تشکیالت ا اری استان









O9

بهبو زیرساختهای توسعه









فرصتها O

O3

O4

بهبو مدیریت مهاجرتها از استانهای اطراف باه اساتان
خوزستان
فراهم آمدن شرایط بهتر بهمنظور سازمان هی سیاسی فضا
ر سطح غرب کشور

وزن

تهدیدها T
افزایش حرکت های قاومی باهمنظاور تقسایمات سیاسای

















T3

افزایش مهاجرتهای قومی -قبیلهای بین استانی









T4

تهدیدات ژئوکالچر میان استانها









T5

شکلگیری بیعدالتی میان استانها









T6

امکان کاهش مشارکتهای مر می









T7

کاهش اهمیت قوانین تقسیمات کشوری ر افکار عمومی
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1

T1

T2

بهمنظور تفکیکهای استانی
سترسی بهتر کشورهای بیگانه بهمنظور افزایش اختالفات
میان گرو های قومی ر استان خوزستان

ر اجرای هماهنگ برنامههای توسعه مناط

T8

ایجا اشکا

T9

افزایش تنشهای منطقهای
جمع

مقاله پژوهشی :تبیین لزوم بازنگری ر تقسیمات سیاسی ر راستای پیشگیری از بحرانهای مدیریت انتظامی ...

نرماليزه

امتياز وضع

امتياز

2.962
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با توجه به جدو باال اگر خروجای بیشاتر از  2/5باشاد ،نشاانه فرصات اسات و اگار
خروجی  2/5کمتر باشد ،نشانه تهدید است .پس با توجه باه نتاایج باه ساتآماد  ،نشاانه
فرصت مشاهد میشو .
نتایج جداو مذکور نشان می هد که راهبار باه ساتآماد از فرصاتهاا ،تهدیادها،
ضعفها و قوتهای بازنگری ر تقسیمات سیاسای ر راساتای پیشاگیری از بحارانهاای
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای انش راهبر ی ،سا

مدیریت انتظامی با تأکید بر قابلیتهای ژئاوپلیتیکی (مطالعاه ماور ی :اساتان خوزساتان)،
راهبر  SOمیباشد.
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نمودار  .2راهبرد سوات به تفکيک امتياز وضع موجود

هموار راهبر های  SOبیانگر راهبر هایی هستند که ر پی استفا از فرصتهاا هساتند
و بهخوبی با تواناییهای سازمان هماهنگی ارند .ر اجارای راهبار هاای  SOمایتاوان باا
استفا از نقاط قوت اخلی ،از فرصتهای خاارجی ،حاداکثر بهار بار اری را نماو  .هار
سازمان یا منطقهای عالقهمند است که همیشه ر این موقعیت قرار اشته باشد تاا بتواناد باا
بهر گیری از نقاط قوت اخلای از فرصاتهاا و رویادا های خاارجی حاداکثر اساتفا را
بنماید .ر این راستا نتایج جداو  SWOTنیز که به راهبر  SOمنجار گر یاد ،حااکی از آن
است که راهبر لزوم بازنگری ر تقسیمات سیاسی اساتان خوزساتان و تفکیاک آن باه و
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استان خوزستان شمالی و خوزستان جنوبی از راهبر قابل توجهی برخور ار است و نشاان


می هد که تقسیم سیاسی استان خوزستان میتواند فرصتهاای بسایار زیاا ی را ر ساطح
محلی ،ملی و منطقهای فراهم آور .

همچنین راهبر به ست آماد ر نماو ار ساوات ،راهبار تهااجمی خفیاف را نماایش

مقاله پژوهشی :تبیین لزوم بازنگری ر تقسیمات سیاسی ر راستای پیشگیری از بحرانهای مدیریت انتظامی ...

نمودار  .3ارزيابي لزوم بازنگري در تقسيمات کشوري استان خوزستان بر اساس راهبرد سوات

می هد.
نتيجهگيری و پيشنهاد
هموار حکومت ها ر راستای ا ار بهتر قلمروی سرزمینی خو ناگزیرند کاه کشاور را
به واحدهای کوچکتری تقسیم بندی کنناد تاا بتوانناد ر زمیناه اعماا حاکمیات و ارائاه
خدمات و ایجا سرمایه اجتماعی مؤثر به ایفای نقش بپر ازند .ر واقع تمامی حکوماتهاا
ر جهت انجام برناماه ریازی هاای اقتصاا ی– اجتمااعی– فرهنگای و سیاسای باه مسا له
تقسیمات سیاسای توجاه مای کنناد ،زیارا اگار تقسایماتی رسات شاکل نگیار  ،هرگوناه
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برنامهریزی منطقهای و محلی نااموف باو و نارسااییهاا و مشاکالت متعاد را ر کلیاه
سطو به وجو خواهد آور  .هموار کارکر تقسیمات سیاسی ،تأمین خدمات و امکاناات
برای مناط نیازمند و تسهیل حاکمیت ولت تا پایینترین بخش نظام سلسالهمراتبای را ر
بر ار و ر واقع نظام تقسایمات کشاوری مای بایسات طاوری عمال کناد کاه عاالو بار
تقسیم بندی عا النه فضا ،کمترین تنشها و بیشاترین کااراییهاا را ر میاان منااط و باین
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای انش راهبر ی ،سا

مناط همجوار به وجو آور  .استان خوزستان ر طی هههای اخیر یکی از پرچالشتارین
و آسیبپذیرترین استانهای کشور بو است که ر سا های اخیر با توجه به مسائل محیط
زیستی نظیر ریزگر ها و طوفان های گر وغبار ،زلزله ،سایل و ساایر جنباههاای مشاکالت
محیط زیستی ،با سایر مسائلی نظیر چالش های امنیتی ،اقتصا ی ،اجتماعی و فرهنگی مواجه
بو است .ر این راستا پژوهشگر ر تحقی حاضر به تبیین لازوم باازنگری ر تقسایمات
سیاسی ر راستای پیشگیری از بحارانهاای مادیریت انتظاامی باا تأکیاد بار قابلیاتهاای
ژئوپلیتیکی (مطالعه مور ی :استان خوزستان) پر اختاه اسات .ر راساتای ایجاا عادالت
فضایی ر استان خوزستان ،ارائه طر تقسیم بندی استان خوزستان به و اساتان خوزساتان

هم ،شمار  ،39تابستان 1399

شمالی و خوزستان جنوبی مدنظر پژوهشگر قرار گرفته است .ر این زمینه استان خوزستان
شمالی به مرکزیت شهر زفو و خوزستان جنوبی میبایست به مرکزیت شهر اهاواز قارار
گیر  .ر این زمینه و بهمنظاور شناساایی نقااط قاوت ،ضاعف و فرصاتهاا و تهدیادهای
تقسیمات سیاسی ر استان خوزستان ،از الگوی تحلیل راهبر ی سوات استفا شد اسات.
ر این میان با توجه به این مس له که هدف تحقی حاضر تبیین موقعیت و ر واقاع تعیاین
جایگا تقسیمات سیاسی ر حل بحرانهای مادیریت انتظاامی باو اسات و تحلیالهاای
آماری به تنهایی جوابگوی مس له حاضر نبو است ،از تحلیل سوات استفا گر ید .ر این
زمینه مهم ترین نقاط قوت تقسیمات سیاسی عواملی نظیر بهبو وضعیت کنتر استان ،بهبو
وضعیت مدیریتی استان و کاهش گستر گی تشکیالت ا اری استان تعیین گر ید و ازجملاه
فرصتها ر این زمینه نیز میتوان به مهامتارین آنهاا؛ یعنای محرومیاتز ایای ر ساطح
منطقهای ،فراهم آمدن شرایط بهتر بهمنظور سازمان هی سیاسی فضا ر سطح غرب کشاور
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و بهبو زیرساخت های توسعه ر این زمینه اشار کر ؛ اما تقسیمات کشوری ،ضاعفهاا و


تهدیدهایی را نیز ر پی خواهد اشت که ازجمله مهمتارین ضاعفهاای آن مایتاوان باه
عواملی نظیر کاهش بو جه های اقتصا ی استان ،افازایش تانشهاا و بحارانهاای قاومی و
افزایش نفوذ کشورهای بیگانه ر راستای افزایش اختالفات قومی ،افازایش مهااجرتهاای
قومی -قبیله ای میان استانی و کاهش اهمیت قوانین تقسیمات کشوری ر افکار عماومی از
مهمترین عوامل تهدیدزای تقسیمات کشوری ر اساتان خوزساتان اسات .رنهایات نتاایج
نشان ا که راهبر به ساتآماد  ،SOحااکی از آن اسات کاه راهبار لازوم باازنگری ر
تقسیمات سیاسی استان خوزستان و تفکیک آن به و استان خوزستان شامالی و خوزساتان
جنوبی ،می تواند ر کاهش مشکالت استان خوزستان مثمار ثمار واقاع گار و تقسایمات
استان میتواند فرصتهای بسیار زیا ی را ر سطح محلی ،ملی و منطقهای برای این اساتان
و منطقه غرب کشور فراهم آور .

مقاله پژوهشی :تبیین لزوم بازنگری ر تقسیمات سیاسی ر راستای پیشگیری از بحرانهای مدیریت انتظامی ...

افزایش مهاجرتهای طایفهای اخلی استان اشار کر و ر زمینه تهدیدها نیز عواملی نظیار
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