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 چکيده
 ییایط جغراف یمرزهطا  لهیوسط بطه  نیاز سطح  زمط   یآن بخش یاست که ط یندایفضا فر یاسیس یدههمواره سازمان

 یرناگوا یکیتیژئوپل راتییحوادث و تغ ریاخ یها. در سالشوندیم یدهسازمان یاسیس یهانقش یفایا یمحدود و برا

قطرار داد کطه از آن    ریآن را تحطت تط     یغربط  یحخصوص نوابه رانیراستا کشور ا نیرخ داد که در ا رانیا یدر مرزها

تحرکطات   شیافطاا  یعط یطب یایط ، بمرانیط ا یاسطمم  یو دشطمنان جموطور   گانگطان یب یاسیس یبه نفوذها توانیجمله م

راسطتا   نیط اشطاره نمطود. در ا  ی غربط  جطان یدستان و آذربادر کر ژهیومواد مخدر به انیو قاچاقچ یستیترور یهاگروهک

 یهطا کاهش بحطران  یدر راستا یکیتیژئوپل یهاتیفضا با استفاده از قابل یاسیس یدهسازمان یدر راستا حاضرپژوهش 

 لیدانشطگاه تشطک   دینظران و اسطات کارشناسان، صاحب هیحاضر را کل قیتحق یکشور خواهد پرداخت. جامعه آمار یغرب

 یاسیس یدهسازمان یهاچالش نیترموم نهیدر زم کهنشان داد  جیزده شد. نتا نینفر تخم 05و حجم نمونه تعداد  دادند

وجود دارد که در  یغرب یهادر سح  استان نهیزم نیدر ا یادیز یهانشان داد که چالش جی، نتایغرب یهافضا در استان

و  هزلالط  ریط نظ یعط یطب یایط مرتبط با بم یها، چالشیغرب یر نواحد یستیترور یهااشرار و گروه یهاتیفعال انیم نیا

عوامطل   نیدارنطد و همچنط   نهیزم نیدر ا یتراقوام و حکومت نقش پررنگ انیم یپس از آن و اختمفات نژاد یامدهایپ

 و توسطعه در  تیط امن کیط تیژئوپل دکننطده یعوامطل تود  نیتطر ازجملطه موطم   یاسیو س ی، اجتماعی، اقتصادیستیز طیمح

 .شوندیمحسوب م یغرب یهااستان
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 .، توسعهتی، امنیکیتیژئوپل یهاتی، قابلیغرب یفضا، نواح یاسیس یدهسازمان   :هاکليدواژه

 مقدمه

-بطه ، یطایی جغراف یمختلف قلمروها یهاگروه یانتوسعه نابرابر م یستماز اواخر قرن ب

 یهطا گروه ینب هایو نگران هایتفعال یجوان سوم به موضوع اصل یخصوص در کشورها

 یهطا و قطدرت  یملط  یگرانبطاز  یانم یخارج هاییاستو س یتیکژئوپل ییراتو تغ یانسان

اسطت کطه مسطائل     یطن است. همواره اعتقاد بر ا دهش یلدر مختلف تبد یو جوان یامنحقه

 یرسطا  یبطرا  یطازاتی و امت یطدات مختلطف جوامط ، تود   یهطا از توسعه نطابرابر گطروه   یناش

 یدنبطه قطدرت رسط    یطا  یفموجب تضع یتکه درنوا آوردیبه وجود م یامنحقه یگرانباز

و  سطاخت  یدر راسطتا  یکطرد رو یفضا، نطوع  یاسیس یخواهد شد. الگو یحکومت مرکا

 یمختلف حکطومت  هاییوهتوسط ش یامنحقه یا یمحل یهاحکومت یداخل یستمس یاجرا

 ینتطر . عمطده هطا اسطت  حکومطت  یطان م یرونطی و ب ینظطم داخلط   یجادآن ا یفهست که وظا

. از گیطرد یصورت مط  ییفضا یدهواسحه سازمانو به یها در فضای داخلا رگذاری دولت

کشطورها   یفضا، همطواره کطانون تحطودت داخلط     یدهسازمان یو چگونگ یفیترو ک ینا

برای سطاختار و کارکردهطای فضطای     یمنحق یچارچوب یها به دنبال ساماندهاست. دولت

 یازمنطد امطر ن  یطن روند بقطای خطود را اسطتمرار بخشطند و ا     یلهسو ینهستند تا به ا یداخل

ن فضطا و  یاصول حاکم بر ساختار، کطارکرد و تکطو   یمنحق یلها و تحلشناخت چارچوب

فضا  هاییژگیساختارگرا معتقدند که شناخت و یدانانست. جغرافاآن  هاییصهدرك خص

فضطا منجطر بطه شطناخت      یهایدهو محالعه جداگانه پد کندیرا طلب م نگریکل یکردیرو

که بطا   هایییدهبا توجه به مجموعه پد یدهکامل و جام  از فضا نخواهد شد؛ چراکه هر پد

رو، هطر   یطن است. از ا ی؛ قابل بررسپذیرندیو ت  ر م یرو از هم ت   باشندیآن در ارتباط م

 ییضطا و ... را با سطاختار ف  یاسیاقتصادی، س ی،که بخواهد کارکردهای اجتماع یکردیرو

موجطود، حاصطل    ینطدهای و فرا ییکطه سطاختار فضطا    یطد توجه نما یددهد، با یوندکشور پ

 فراینطدی فضا  یاسیس یدهاست که حکومت در کانون آن قرار دارد. سازمان ییکارکردها

 یاسطی س یهانقش یفایا یتوسط مرز محدود و برا یناز سح  زم یآن بخش یاست که ط



 353 / ...و تیامن کیتیژئوپل دکنندهیتودفضا با توجه به عوامل  یاسیس یدهسازمانمقاله پژوهشی:  ططططططططططططططططططططططططط

 

 .شودیم یدهسازمان

مشخص  یموجود در قلمروها یاییجغراف ی، فضاهایاسیس یدهسازمان دیکردرواق  رو

، یفرهنگ یاسی،س ی،ابعاد مذهب یهدولت در کل یکارکرد یراتکند و سپس ت  می ییرا شناسا

معمطول  طور بهمحالعات  یندهد. امیافراد را مورد محالعه قرار  یو خدمات ی، رفاهیاجتماع

، یاهطدا  ملط   یمختلف در راستا یکردن واحدها هنگاارائه بوتر خدمات و هم یدر راستا

گذشته و چطه   یخیتار یهاها چه در دورهاساس دولت یناست. بر هم المللیینو ب یامحله

را  یخطود پرداختطه و سطازمان مناسطب     یاییجغراف ینیسرزم یفضا یمدر حال حاضر، به تقس

 اند از: ن عبارتکه ضرورت و اهدا  موم آ اندیدهاداره امور آن تدارك د یبرا

 ی،او منحقه یاداره بوتر امور محل   

 و تحقطق اهطدا     یدولطت مرکطا   هطای یاسطت و س یاتو اعمال نظر یاسیکنترل س

 ی،و محل یامنحقه یدر فضاها یسح  مل

 ی،اقتصطاد  یاسطی، مشارکت مردم در سرنوشطت س  یمساعد برا یطشرا یسازفراهم 

 ،خود یو فرهنگ یاجتماع

 ی،ادرون منحقه هاییتظرف یو بارورساز یاعه منحقهتوس یندهایفرا یجادا 

  و  یمردمط  یازهطای ن ینطه بو ینو تط م  یعرضه خدمات محلوب و ارتقاء سح  زنطدگ

 .یمل کاریمتقس یمناسب برا ییچارچوب فضا یجادا ی ومحل

 

 ضرورت تحقیق

 یریتدر مطد  یکشطور  یماتفضطا در قالطب تقسط    یاسطی س یدهنقش سازمان همواره

اسطت و   یرانکارناپذ یمل هایپذیرییببردن آس ینو از ب یلور و تعدکش یفضا ی صح

 یی، ژئوکالچر، همگرایداخل یت، امنیمل یتدر امن تواندیم هاگیرییمتصم ینا ینهمچن

 یطران باشطد. ا  یرگطذار منحقطه ت    یتیکژئوپل یدهچیمعاددت پ یتو درنوا یو مذهب یقوم

مربط    یلطومتر ک  190/306/1 بطا  یانطه مو در منحقطه خاور  یاآس یدر جنوب غرب یکشور

نفطر   235/923/39ی دارا 1390سطال   یسرشطمار  یهوسعت يهجدهم در جوان  و بر پا
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موطم در   یاقطدرت متوسطط و منحقطه    یطک  یطران يهجدهم در جوطان  اسطت. ا   یتجمع

 یطت با توجه بطه موقع  ینو نفت و همچن یانرژ یمعظ یرخاطر ذخاه است که بهیانخاورم

مختلطف،   هطای یاسطت مختلف، س یقوم یباتترک یخود، دارا یاییرافممتاز و خاص جغ

 یاسطی س یدهط در سطازمان  هاینا یاست که تمام یمختلف یگانهاحااب مختلف و اتباع ب

 یطایی جغراف یقلمروهطا  ینتطر نبوده است. ازجمله موم ت  یریب یرانمختلف ا یقلمروها

منحقطه   یتیطک و ژئوپل، اهطدا  نظطام   یملط  یطت در امن یکطه نقطش مومط    یطران ا ینسرزم

 یهطا است که در سطال  یرانا یغرب یهااستان یداشته است قلمروها یموم یرگذاریت  

، یسطتی ز یطو محط  یاجتمطاع  یاسطی، س ی،مطذهب  ی،اقتصطاد  یهطا گذشته به دنبال بحران

را بطه همطراه    یتیطک ژئوپل ییراتکرده و تغ یجادبحران در منحقه ا یجادا یرا برا هاینهزم

 یمتحطده و کشطورها   یطادت ظالمانطه پسطابرجام ا   هاییما توجه به تحرداشته است و ب

 یناشط  یلکه به دد رسدیبه نظر م طورین، ایرانا یاسمم یجموور بر ضدآن  یمانپهم

بطر شطوروندان    یاقتصطاد  یفشطارها  یشدولطت و افطاا   یاقتصطاد  یهااز کاهش قدرت

 یژهوبه یتیکو ژئوپل یابد یشاااف یغرب یهاها و مشکمت استان، بحرانیغرب یهااستان

اشطتباه و فاقطد    یکردهطای گردد. رو یاگسترده ییراتو توسعه دچار تغ یتدر شاخه امن

را بطه   زیطادی قلمروها امطروزه مشطکمت    ینفضا در ا یاسیس هاییدهانسجام سازمان

و  یملط  یطی بطه کطاهش همگرا   تطوان یهطا مط  آن ینتطر همراه آورده است که ازجمله موم

 یطت کطاهش امن  ی،حکومطت مرکطا   بر ضد ینژاد یهااختمفات گروه یشافاا ی،امنحقه

 یشافطاا  ی،مردمط  یهطا در منحقه، کاهش مشارکت یبرق یهاقحب یجادا ی،و محل یمل

 یطر نظ یعطی طب یطای بم ی صح یریتعدم مد ن، بحرایاآماعتراض یهاخشونت و آشوب

گرم  یهاسمح و کادها -خدر قاچاق مواد م یش، افاایافتگیعدم توسعه یشزلاله، افاا

 یتیکی،ژئطوپل  یتطی، امن یامطدهای پ هطا یطن ا یموارد اشاره نمود که تمطام  یلقب ینا یرو سا

 مطراه بطه ه  یحکومت مرکطا  یبرا یخارج هاییاستس ینهدر زم یو حت یکژئواستراتژ

 داشته است. 
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 بیان مسئله

کشور، پرسش  یغرب یهاحال حاضر استان یهاو بحران یادشدهحال با توجه به محالب 

فضطا در   یاسطی س یدهط سطازمان  یهطا چطالش  ینتطر است که موم ینپژوهش حاضر ا یاصل

و توسطعه   یطت امن یتیطک است و کدام عوامل ژئوپل یکشور شامل چه موارد یغرب یهااستان

 قرار خواهند داد؟  یدمورد تود ازپیشیشب یندهسال آ پنج یمناطق را در ط یندر ا

 :استی اصلی تحقیق شامل موارد زیر هاپرسش شدهمحرحل با توجه به مسائ 

 در کطاهش   یطران ا یتیکیژئطوپل  هطای یطت فضا با توجطه بطه قابل   یاسیس یدهسازمان

   ید؟نما یفاا تواندیرا م یچه نقش یغرب یهااستان یهابحران

 کشور شامل چه  یغرب یهافضا در استان یاسیس یدهسازمان یهاچالش ینترموم

 ت؟اس یموارد

 

 پیشینه تحقیق

، نامطه یطان کشور تاکنون رسطاله، پا  یفضا در مناطق غرب یاسیس یدهدر خصوص سازمان

به موضوع تطاکنون   یکناد هایینهصورت نگرفته است؛ اما در زم یاو مقاله یقاتیطرح تحق

 است: یرآن به قرار ز یجاز نتا یاانجام گرفته که شرح خمصه نامهیانرساله و پا ینچند

 یسطکونتگاه  یفضطا در نطواح   یاسیس یدهسازمان ی، بررس1393و همکاران،  یاحمرط 

 است: یرآن به شرح ز یجکشور مورد محالعه: شورستان کاشان، نتا

 یطل ازقب یاصطل  یهطا شطاخص  یگطر در شورسطتان کاشطان و د   یتیجمع یهامؤلفه بررسی

کاشطان   یطد، داسطتان ج  یسکه در صورت ت سط  دهندینشان م یخیتار ی،گردشگر ی،اقتصاد

 یلمناسطب از پتانسط   یبطردار در جوت بوره یبادتر یتاز اولو یتیمراکا جمع یرنسبت به سا

 یطت پرجمع یشطورها  یرکاشان نسطبت بطه سطا    ییمنحقه برخوردار است. نقحه جدا یتجمع

 یشطورها  یاناز م یلومترک 210فاصله از مرکا استان را کاشان با فاصله  یشتریناست. ب یشترب

فاصطله   ینبنابرا ؛است یلومترک 100دارد. حوزه نفوذ اصفوان  نفر یصد هاارس تیجمع یباد



 طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط 1055فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شماره چولم، تابستان  / 315

 

 شطور ینطی آبطاد و خم اسطتان اصطفوان، نجطف    یشطورها  یراست. سا یلومترک 35 یینقحه جدا

 یطت فاصله بر اسطاس جمع  یسهتا اصفوان دارند. درمجموع مقا یلومترک 35کمتر از  یافاصله

 یطاز مرکطا اسطتان، شطرا    یو دور یتط یجمع یلانسط کطه کاشطان بطر اسطاس پت     دهدینشان م

بطودن   بطر ینطه آن ها یداشته باشد و علطت اصطل   تواندیجدا شدن م یادعا یبرا یترمناسب

 به مرکا استان اصفوان است. یو مردم یوآمدها جوت حل مسائل اداررفت

 دیط بطا ت ک  یطبسط  یفضا در ساختارها یاسیس یدهسازمان یابی، الگو1392، یرشکارانم ط

 است: یرآن به شرح ز یج، نتایرانبر ا

 یعنطوان بسطتر  کشور به ینیسرزم یفضا یبندچارچوب و استخوان یکشور یماتتقس 

 یمحلطوب بطرا   یطشطرا  یاسطازی بطه مطوازات مو   اییهو ناح یکشور ی،مل یتامن ینت م یبرا

ه و نگطا  ییشناسطا  یبسطتر  ینمناطق کشور است. دزمطه چنط   یتوسعه متوازن و متعادل تمام

 هطای یطان جر یآن اسطت تطا تمطام    یهافضا و عوامل و مؤلفه یدهسامانمند به مقوله سازمان

 یجفضطا يکشطور  را پوشطش دهطد. نتطا      یاسطی در سحوح مختلف ساختار س جودمو یحرکت

در  یفطی ک یهطا و عدم اسطتفاده از شطاخص   یکم یهاتوجه به شاخص دهدینشان م یقتحق

بطا   یطران ا یین در سطاختار نطاهمگون و متک طر فضطا    آ یفضا و ا رگذار یاسیس یدهسازمان

توسطعه   یهطا شطکا   یلازقب ییفضا یهاعدم تعادل یریگسبب شکل یطبس یاسیس یستمس

هطا و  و تفطاوت  اییهو حاش یمناطق مرکا ییفضا یدوگانگ یرامون،پ-مرکا شدیدت ی،امنحقه

 یجطاد سطبب ا  یطران ا ییدر ساختار فضطا  یجنتا ینا یامدهایشده است. پ ییفضا هایینابرابر

شطده   یو ضعف در قلمرو مؤ ر ملط  یاجتماع یهو کاهش سرما یامنحقه هاییبحران و ناامن

سطوق   یرایطی م یشرا به سمت م بت و افاا یاسیستم سیس یروند، حرکت آنتروپ یناست. ا

 مواجه کرده است. اییدهرا با خحرات عد یستمس یداده است که بقا

بطر اسطتان    یطد فضا بطا ت ک  یاسیس یدهرکرد فاصله در سازمانکا یین، تب1391، یرزاییمط 

 است: یرآن به شرح ز یجخراسان، نتا

هطا در جوطت   اقطدامات دولطت   ینتطر و موم ینتراز حساس یکی یکشور یماتکه تقس 

 ی،در سطحوح محلط   یکپطارچگی و همگطام بطا آن حفطح وحطدت و      ینسرزم ینهبو یریتمد
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کشطور   یاسیس یدهمنظور سازمانبه یرسم یمرزها یمس. تررودیبه شمار م یو مل یامنحقه

انسطان در   یطت فعال یاست که الگوها ییتحت عنوان اختصاصات فضا یگرید یهامت  ر از مؤلفه

 یدهط فضا چنانچه نتوانطد اسطتقرار سطکنه، سطازمان     یاسیس یدهکند. سازمانیفضا را مشخص م

کنطد بطا کطاهش     یدهط شطرده، سطازمان  ف یالگو یکساختارها را در  یریگو شکل یتعرصه فعال

مواجطه خواهطد شطد.     یطت به خدمات و اشتغال بطه فعال  یابیسکنه از دست یتو عدم رضا ییکارا

 یطژه و. بطه شطود یمط  یناشط  یاختصاصات مکان یانم تاز تفاو یی/ کنش متقابل فضاییتعامل فضا

 یطادی بل فاصله نقش زکنش متقا ین. در اکندیعمل م یعنوان نقاط کانونکه به ینقاط یانتعامل م

 یاسطی کطردن س  یدهط ها چنانچه در سطازمان برخوردار است. حکومت یادارد و از دامنه گسترده

 خود را از دست خواهند داد. یاسیت سیها بپردازند. مشروعنقش ینفضا نتوانند به ا

 

  . مباني نظری1

 فضا یاسيس يريتمد یهانظام. 0-0
 تساخ. الگوی سياسي بسيط یا تک1-1-1

 یتوجو یاو منحقه یمحل یهااصل به اداره امور سازماندر، یشکل نظام حکومت یندر ا

سطحوح القطا    تطرین ییناز مرکا بطه پطا   یادار و یحکومت یاسی،س هایگیرییمندارند  و تصم

 .   36 :1331، یينبو شوندیم

و قطبض و بسطط قطدرت     یطارات اخت یضتفطو  یط  از ح یطبسط  یستمس یدارا یکشورها

شطدت متمرکطا   بطه  یهطا از دولت یمتنوع یفدر ط یدولت مرکا یلهوسبه اجرایی -یاسیس

 قرار دارند. یرمتمرکاشدت غبه یهاگرفته تا دولت
 

 (يرمتمرکز)غ یايهناح یهانظام. 2-1-1

 هر هاییصهقرار دارد و از خص یطفدرال و بس یالگو ینمعمول بطور به اییهناح یالگو

 یهطا تفطاوت  یطل را دارد، اما به دل یطبس یتو در اصل همان هوالگ است. ایندو برخوردار 

و  یخطودگردان  یدر درون کشطور، نطوع   یطا  یهدر حاشط  ییفضطا  هطای یتو وجود اقل یمحل

از  یطران ا یاسطی س یایی. در کتاب جغرافشودیم رقراردر آن ب یاو منحقه یمحل یخودمختار
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 اند از: شده است که عبارت عنوان اییهناح یدر الگو یچند نوع خودمختار ینظر ی ح

خطاص   یطا نسبتاً قدرتمند  یاییجغراف یهناح یاالگو، منحقه  یندر ا: یامطالبه یودمختارخ( 0)

خودمختطار بطا    یه. ناحشوندیم یردرگ یفرد با حکومت مرکامنحصربه یکساختار اکولوژ یلبه دل

ناچطار بطا   به یمت مرکاو حکو کندیم یدادست پ یبه خودگردان یاعمال فشار بر حکومت مرکا

 .... و  یا. م ل کردستان عراق در زمان حکومت حاب بع ، باسک در اسپانکندیم وافقتآن م

 یطک منحقه سرکش را کنتطرل کنطد و منحقطه اکولوژ    کندیشدت تمش مبه یمرکا دولت

. دهد توسعه را خود منحقه -یمحل یاراتو اخت یرا نف یتا کنترل دولت مرکا کندیتمش م

و  رسطند یبه توازن قطوا مط   یتنوادربلندمدت  یاز مرکا و مرکاگرا در جدال یاگر نیروی دو

در  پذیرنطد یمط  یطا هطا ن و آن شناسطد یم یترا به رسم کولوژیکناچار منحقه ا یدولت مرکا

 بمانند. یکشور باق یاسیس یایچارچوب جغراف

عالمانطه   یشطه دو ان یطت عقمن یهدر سطا  هایخودمختار برخی :يتوافق یخودمختار( 5)

حاکمطه از   یعطت درك ب یطای که گو آیندیبه وجود م یطکشور بس یاسیدر ساختار س یجمع

اسطت؛   یامنحقه یاتاصالت دادن به رشد، توسعه و مقتض یا یاییجغراف ییهاتفاوت یتواقع

 یطد و با یرنطد انکارناپذ یامنحقطه  یهطا که تفاوت پذیرندیو زمامداران م یدولت مرکا یعنی

و منطاطق   یجطان هطا گذاشطت؛ ماننطد نخجطوان در آذربا    را به عوده سطاکنان آن  یاقهامور منح

 خودمختار دانمارك.  

بطا در نظطر گطرفتن ممحظطات      یمرکطا  الگو دولت ینا در :يضيتفو یخودمختار( 3)

اعحطا   یخودمختار یاز کشور نوع ییهابه بخش یدر چارچوب مناف  مل یاسیو س یاقتصاد

 یکه در تعداد یو صنعت یدارند، مانند مناطق آزاد تجار یکارکرد تیمناطق هو ین. اکندیم

 . 029 :1361، یانيحافحاند به وجود آمده یراناز کشورها ازجمله در ا
 

 فدرال یهانظام. 3-1-1

و هرکطدام   شطود یمط  یمتقس یالتیدولت فدرال و چند دولت ا ینقدرت ب یستمس یندر ا

مناسطب   یاسطی حطل س فدرال راه یالگو . 253 :1990 ت، یخشیديدارند  خاص خود را یاراتاخت

 ...و  ی، قطوم ی، مطذهب یمختلطف زبطان   یهطا گروه یلهوساست که به هایییناداره سرزم یبرا
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 . 1361، یرحیدر و ذکیيماست  یافتهها تظاهر در آن اییهناح یهاشده است و تفاوت نمسکو

 یاسطی چنطد واحطد س   یو به عبارت یانسان یاجماعات متما یوستنهم پفدرال از به الگوی

 ی، اقتصطاد ی، اجتماعیاسیکه سرنوشت س گیرندیم یمکه تصم آیدیم یدمستقل و حاکم پد

به وجطود آورنطد.    یشتریبا امکانات ب یترداده و کشور بارگ یوندخود را به هم پ یو نظام

 یطن ع کردنطد. ا ابطدا  مطیمدی  16قرن  یانبار در پا یننخست یبرا هایکاییفدرال را آمر یالگو

 سطیاده  یطان در م 1363تطا   1361نظام کنفدرال را کطه از سطال    یلاز تبد 1363الگو در سال 

نظام فدرال  یاصل یصه. خص 022 :1361، یانيحافحآمد  یدبرقرار بود، پد یکاییدولت مستقل آمر

 ترینیاییدرواق  جغراف .است ینیسرزم و وسعت تردگیگس یا یاییجغراف یهاوجود تفاوت

و  یمکطان ی هطا تفطاوت  یحکطومت  یوهشط  یطن چراکطه در ا  ؛اسطت  یسطم گونه حکومت، فدرال

امطارات و   یطر شبه فدرال نظ یهافدرال، از نظام یها. در کنار نظامیابندیاصالت م یاییجغراف

 قرار دارد. یمالا
 

 يمحل یالگو. 4-1-1

 یطا در آن  سطی یاعطد س دارد و بُ یو فرهنگط  ی، اداری، اقتصطاد یاجتماع یاالگو جنبه ینا

فطدرال،   یهطا نظطام  یانکه م ییهانظر از تفاوتالگو صر  یناست. ا یفضع یاوجود ندارد 

 یناست. هد  ا یمقابل تعم یادشدهگانه موارد سه یتمام یوجود دارد، برا یطو بس اییهناح

مکطان   یطک در  یمسطکنه و شطوروندان مقط    یبا زندگ یماًکه مستق یامور محل ینهبو هالگو ادار

يبخطش، شورسطتان و اسطتان  سطرکار دارد،      یاییجغراف اییهناح یامنحقه  یاروستا   یاور يش

مشططخص  یمحلطط یندر چططارچوب قططوان یططاراتاسططت و نططوع و حجططم و آن و سططح  اخت

 . 029 :1361، یانيحافحشودیم

بازیگران 

 سیاسی

 و ...  سلحان ،پادشاه جموور،یسرئ رئیس حکومت يرهبر،

 ، وزرا و ... صدراعظم ر،یوزدولت ينخسترئیس 

 یگذارقانونو مجالس  هاپارلمان

 یس ایالت و ... رئ ،فرماندار استاندار،دولت ينمایندگان 

 یرمختار و ... وز سفرا يسفیر، سرکنسول،

 و ...  کل یردب یس، کمیته سیاسی،احااب يرئ
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 ی فشارهاگروه

 رهبران و نخبگان سیاسی

 حکومت / دولت محلی

 مجلس

 المللیینبی هاسازمان

NGO ی فشارهاگروهو  ها 

یندهای فرا

 سیاسی

 گیرییمتصمنظام 

 یگذارقانون

 مدیریت

 فرمانروایی

مستندات 

 سیاسی

 قانون اساسی

 قوانین عمومی و عادی مصوب پارلمان

 هانامهیینآمقررات و 

 ی حکومت هابخشو احکام حکومتی يصادره از سوی  هافرمان ،هانامهبخش

 ی توسعه اقتصادیهابرنامه

 ی توسعه اندازهاها يچشمیگذارهد 

 هاراهبرد

 هانامهاساسها و یمانپ

  00: 1390نیا و همکاران،  حافحي. جدول مشخصات الگوی محلي 0جدول 

 

 )نمونه کردستان عراق( یالتيفراا یالگو. 5-1-1

هطا و  فطاوت ت یسطم و فدرال یخودگردان یککمس یکردستان با الگوها یاحکومت منحقه

کردسطتان در   یاگفطت: حکومطت منحقطه    تطوان ین مآ دارد. در رابحه با شواهد ییهاشباهت

و  ی، بودجطه محلط  یمحلط  یطه ، پارلمطان و قطوه مجر  یاسیس یتمرکا دارا بودن یرنظ یموارد

شطباهت دارد و امطا در    یرمتمرکاغ یالگوها یربا سا ...و  فدرال یتختدر پا یندگیداشتن نما

 یبرقطرار  یطر نظ یکردسطتان در مطوارد   یاحکومت منحقه یخودگردان یوهفاوت شارتباط با ت

 موسوم بطه  ینظام یروهایداشتن ن یار، در اختالمللیننظام ب یگرانباز یربا سا یروابط خارج

پارلمطان و   یطارات و اخت هطا یتهستند، صمح ارتشکه در حکم  یمحافظان اقل یامرگه  یشپ

 ینقطوان  یوتطو  ینطه ، قدرت پارلمان کردستان در زمیمل و یحکومت منحقه در سحوح داخل
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بطه   یطت متمرکطا تفطاوت دارد. بطا عنا    یالگوهطا  یربطا سطا   ...پارلمان و حکومطت فطدرال و   

آن  یبرا توانیم الو فدر یخودمختار یکردستان عراق با الگوها یمدل حکومت یهاتفاوت

 یالگطو  ینکطه، ا د. نتیجطه بوفضا قائل  یاسیس یریتمد یدر چارچوب الگوها یوجود مستقل

آن با وجود داشطتن اشطتراکات فطراوان بطا      یادر کردستان عراق و حکومت منحقه یحکومت

 یطارات اخت یراز گیرد؛یها قرار نماز آن کدامیچدر زمره ه یسم،فدرال یا یخودمختار یالگوها

 حطا کردسطتان اع  یاعراق به حکومت منحقه یکه در چارچوب قانون اساس هایییتو صمح

و  یبطادتر از خودمختطار   یاشده است باع  شده است که مدل کردستان عراق در مرحلطه 

را مطدل   یحکطومت  یالگطو  یطن نطام ا  تطوان یاسطاس مط   ین. بر همیردقرار بگ یسمفدرال یالتا

 . 210-213 :1363نژاد، يقربان یدنام یالتیفراا

 

 یاسيو تفاوت آن با بحران س یتیکيبحران ژئوپل. 5-0

متشطکل   یهطا عبارت است از منازعه و کشطمکش کشطورها و گطروه    یتیکیوپلبحران ژئ

چنطد ارزش و عامطل    یطا  یطک بر سر کنتطرل و تصطر     یاسیس یگرانو باز ییفضا -یاسیس

منجطر بطه    یها و انواع مختلف داشطته و از لحطاک کطارکرد   ها و سرچشمه. بحرانیاییجغراف

 یفضطا  ینطدهای و فرا یعطاد  یتوضطع  دراز حالطت تعطادل. بطروز اخطتمل      یسطتم خروج س

 یطر ز هطای یژگطی و یدارا یتیکیژئطوپل  یهطا . بحطران گردنطد یانسان مط  یستگاهو ز یاییجغراف

 یطا  یطک . الف  موضوع و عامل بحران، کنترل، مداخله و تصر   123 :1360 یا،نيحافح باشندیم

، ابطر،  آب یطت، مکان، فضطا، موقع  نظیراست.  یو انسان یعیاعم از طب یاییچند ارزش جغراف

 ی،انتقطال کطاد، انطرژ    یرمس ی،، بازار صادراتهایارتگاه، زهایتاقل یش،کمردم هم ی،منب  معدن

و  یامداخلطه بطرون منحقطه    ی،اقدرت منحقه هبی،تنگه، خط مرز، مکان مذ یره،جا یسم،تور

بحطران در   یطایی جغراف یهطا سرچشطمه  یسطی برجسطته انگل  یدانهاگت جغراف یترآن. پ یرنظا

خطود عوامطل    ی. او در مدل نظرکندیم یانب یریمدل تصو یکرا در قالب  المللیینروابط ب

. عوامطل   332 :1330يهاگطت،   دانطد یرا باع  بروز تنش و بحران در روابط کشورها مط  یمختلف

آب در  یمخطط مسطتق   ییطر تغ ی،کشور محصور در خشطک  یتیترانا یراند از: مسمابور عبارت
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کنتطرل سرچشطمه رودخانطه،     ی،مطرز  یاچهخط منصف در ی،زرودخانه مر یرمس ییرمرز، تغ

 طلبطی ییجطدا  ینان،نشمستقر در مرز مشترك، کوچ یتخارج از کشور، گروه اقل یتگروه اقل

 یهدر حاشط  یطد تود یلپتانسط  المللطی، ینکارکرد ب یدارا یهاو مکان یرذخا یداخل هاییتاقل

 ی،و انرژ یکاعم از استراتژ یمعدن با مرز مشترك، مناب  یتختمجاورت پا یرمرز نظ یماورا

 ابرها. مصنوعی یبارور

قابل حل و  یسادگبرخوردار است و به ینسب یداریاز تداوم و پا یتیکی  بحران ژئوپلب

هسطتند کطه در    یاییجغراف یهاموضوع بحران و کشمکش ارزش یرا؛ زیستبرطر  شدن ن

از  یگطروه متشطکل انسطان    یطا آحاد ملت  ی. به عبارتشوندیمحسوب م یجمع وزمره مناف  

و مصطالحه دربطاره    یستندن یپوشقابل چشم ینو بنابرا ددار یو مل یها درك منفعت جمعآن

 .پذیردیانجام م یسختها بهآن

بطا نطوع خطاص     یولط  گیرندیبه خود م یاسیهرچند شکل س یتیکیژئوپل یها  بحرانج

هطا بطا   روز تنش در روابط دولتعامل ب یاسیس یهاتفاوت دارند. بحران یاسیس یهابحران

 یطری جنطگ و درگ  یروابط، قحط  روابطط و حتط    یو ممکن است به سرد باشندیم یکدیگر

و  یپلماسطی د ینآئط  ای،یشطه اند ی،از عوامطل رفتطار   یشطتر هطا ب نطوع بحطران   ینمنجر شوند. ا

و  یفرهنگط  یاسطی، س یهطا و ارزش یملط  یژنسبت به پرسطت  احترامییتعرض و ب یفات،تشر

شطکل   یمداخله چند سحح یالگو یتیکیژئوپل یها. برخم  بحرانشوندیم یآن ناش یرنظا

 یطن و ا شطوند یمط  یردر ارتباط با بحران درگ یگراناز باز یسحوح مختلف ی. به عبارتگیردیم

 یطا بشردوستانه  هاییاه؛ مانند انگباشندیها ماز اهدا  خاص آن یناش یگرانشدن باز یردرگ

و  یامنحقطه  یسطتم در س یتیکیژئطوپل  یطت موقع یعه حوزه نفوذ، ارتقطا شبه بشردوستانه، توس

بطا   توانطد یوفصل بحران که محل یندفرا یریتو مد یبه دست گرفتن رهبر یقاز طر یجوان

در بحطران   یگرانتداوم بحطران همطراه باشطد. سطحوح مختلطف بطاز       یا جویانهیآشت یکردرو

 ی،اسطح  منحقطه  -2 ،و طر  منازعطه   انیگريباز یسحوح محل -1اند از: عبارت یتیکژئوپل

 یهطا سطازمان  یطا  یاسطح  سطازه   -0 ی وو کطرو  یسطح  جوطان   -0 ی،اسح  فرامنحقه -3

. بطا توجطه بطه     123-135 :1360 یطا، نيحطافح  یتامن ایسازمان ملل و شور یرنظ یو جوان یامنحقه
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به  یتیکیژئوپل یهانکرد: بحرا یفتعر گونهینا توانیرا م یتیکیبحران ژئوپل ،آنچه گفته شد

 یفضطا  یطک  یوقتط  یباشطند، بطه عبطارت    یاییمنش  جغراف یکه دارا شودیگفته م ییهابحران

به وجطود   یتیکیبحران ژئوپل یرد،قرار بگ تلفمخ یهاگروه یانم یمختلف یلبه دد یاییجغراف

تبعطات و   که یطوراند، بهمتفاوت یاربس یاسیس یهااز بحران یتیکیژئوپل یها. بحرانآیدیم

 .یردبه خود بگ یعد جوانبُ یو حت یاعد منحقهبُ تواندیم یتیکیژئوپل یهابحران یراتت  

 

 يبحران داخل. 3-0

 ینیو سطرزم  یملط  یتکطه در داخطل حطوزه کشطور و صطمح      ییهطا به مجموعه بحطران 

؛ بطرای  باشد یمکان یا اییهاعم آنکه ناح شودیگفته م یبحران داخل آیدیم یشها پحکومت

 یفضطاها  طلبییهتجا ی،شور یهاشور مانند انقمبات، شورش یکدر  یااستان  یکدر  م ال

انجام  یوهش یکی: شوندیم یبندسه ممك طبقه حسببر یداخل یهاکشور. بحران اییهحاش

بار باشد. دوم منش  تحطودت  خشونت یا یاآممسالمت ینکهوقوع تحودت برحسب ا یاعمل 

از جانطب   یعنطی  ییناز پطا  یطا  یطرد از درون حکومطت صطورت گ   یعنیز باد ا ینکهبرحسب ا

تحطودت کطه ممکطن     منطه و سوم عمطق و دا  یردانجام پذ یاسیخارج از قدرت س یهاگروه

 یدولتط  هطای یاستافراد حاکم و س ی،حکومت هاییهرو در هایدگرگون ترینیاست از سحح

را در  یطبقطه حطاکم و نظطام اقتصطاد     ،یطدئولوژی ا ی،تحودت در قانون اساس ترینیقتا عم

 .  160 :1360 یریه،يبش گیردیبرم

 

 یافتگينتوسعه. 0-0

جامعطه   یهطا اسطت کطه شطاخص    یاجامعه یافته،نجامعه توسعه یه،ساده و اول ییدر معنا

اسطت کطه    یانگطار ساده ینا یندارد. ول یاسیو س یاقتصاد ی،را در ابعاد اجتماع یافتهتوسعه

 یطافتگی ن. توسطعه  33 :1336 یکسطون، يکلمن و ن یمبدان یافتهنتوسعه تنواده امروز را مانجوام  عقب

بطوده اسطت کطه     ییاسطت و مرحلطه ابتطدا    ینقر یجامعه سنت یتاست که با وضع یامرحله

جوامط  امطروز    کطه ی حطال  انطد. در خود را از آن آغاز کرده یاشامروز خ یافتهجوام  توسعه
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 یجطا . بطه شطوند یهم محسوب نمط  یافتهحال توسعه یندر ع ستندین یجامعه سنت وجهیچهبه

کطه   یاجامعطه  یعنطی  یم،بنطام  یافتطه را کمتر توسعه جوام  گونهینمفووم فوق بوتر است که ا

است که تحطت   یابلکه جامعه شود،ینم یهم تلق یافتهتوسعه یول یستن یافتهگرچه توسعه

 یاست ولط  یرفتهرا در خود پذ یبعاد و آ ار نوسازاز ا یگرفته و برخ قرار یآ ار نوساز یرت  

در  اییهحاشطط یگططاهیاسططت و جا شططدهادغططام ن یططامططدرن ن یططایطططور کامططل در نظططم دنبططه

 یطک حال بر اسطاس تفک  هر دارد. به یدجد یایدن یاسیو س یاقتصاد ی،اجتماع یبندصورت

 را دارند: یرز هاییژگیو یافتهکمتر توسعه یکشورها ،فوق

 یتوسطعه، کشطورها   یو فرهنگط  یاسطی س ی،اقتصاد ی،اجتماع یهااخصبه لحاک ش -

 .ندارند یمحلوب یگاهجا یمراتب جوانمابور در سلسله

در آن  یاست که بطه لحطاک اجتمطاع    کشوری ی،کم توسعه امروز یافتهنکشور توسعه -

آنکططه  یننشططده در عطط یجططادا یسططنت یاجتمططاع یبنططداز صططورت یگسسططت کططامل

 یافتطه هطم در آن تحقطق ن   دارییهبر روابط سرما یمبتن یاتطبق یاجتماع یبندصورت

 .است

و مطدرن در کنطار هطم     یسنت یو خانوادگ یروابط اجتماع ی،ساخت اجتماع یندر ا -

 .دارند یستیهما

ماننطد   یطد جد یناقص انجام شده است و کنار نوادها یبه صورت یکار اجتماع یمتقس -

 دهند.یخود ادامه م یاتبه ح یسنت ینوادها یروکراسوب

در  یو خطدمات  یصطنعت  یشطتی، مع یالگوهطا  یاناز تنازع م یدر حالت یروابط اقتصاد -

در جوت  هعمدطور به ییرتغ ینا یول ییریافتهتغ یاست. اگرچه روابط اقتصاد یانجر

 .بوده است یبازار جوان یازهایو متناسب با ن یاستخراج مناب  خداداد

 یدر نوادهططا یلیو فططام یخصططدر کنططار روابططط ش یرشخصططیو غ یروابططط اجتمططاع -

در  یورعمل فساد و فقدان بوطره درو  دهندیادامه م یستیبه هما یگوناگون اجتماع

 کند.یجلوه م یعیطب یامر یاجتماع یستمتمام س

شطکل   دراصطل شطکل نگرفتطه اسطت و     یطک  پایطه  ملطت  -کشورها حکومت یندر ا -
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 .گوناگون است یاجتماع یهاحکومت محل مناقشه ادعاها و گروه

علطم در کنطار    ،هطا در کنار رسوم و سطنت  یتو مدرن، عقمن یسنت یفرهنگ یالگوها -

 .دهندیخود ادامه م یاتعلم در حالت نامتناسب به حیرغ

رشد بوداشت و آمطوزش   ی،زندگ یفیتتجدد باع  بوبود ک یکه ورود نسب یدر حال -

 ینو هم دارند یرومو کاهش مرگ یتدر جمع اییندهجوام  رشد فاا ینشده است، ا

 .گذاردیم یشکشورها به نما ینرا در ا یتامر انفجار جمع

 یمارگونطه ب یاغلب سرشطت  ینیشورنش ینا یرخ داده است ول ینیکه شورنش یدر حال -

 یشافاا یلدد ینترنکرده است. از موم یرا ط یمنحق یندفرا یکچراکه  ؛داشته است

 است. یشور -روستا یهامواجرت ییکشورها ینچن ینشورنش یتجمع

 

 شناسي تحقيق  روش. 2

اسطت و از نظطر    یاتوسطعه  -ی کطاربردی هاپژوهش حاضر از نظر هد  از نوع پژوهش

در ایطن تحقیطق ابتطدا بطا      .است یلیتحل -یفیتوص یهاو روش از نوع پژوهش یفیک یتماه

 یاسطی س یدهط سطازمان  یادبیات ارائطه الگطو   یآورتویه طرح تحقیق، اقدام به محالعه و جم 

رداختطه و سطپس بطا    پ ی غربطی  هطا بحطران یطران ي ا یتیکیژئوپل هاییتبا استفاده از قابلفضا 

 یطن بطه ا  ،برای جامعه آماری طراحی گردیدهی اطراحی الگوی مفوومی پیشنوادی، پرسشنامه

 جغرافیطای سیاسطی   نظطران کارشناسطان و صطاحب  رای جامعه آماری صورت که پرسشنامه ب

افطاار  هطا بطا اسطتفاده از نطرم    نامهشپرس یآوروزی  و جم پس از ت یتو درنوا یدگرد یلتکم

SPSS پرداخته شده است. هایشنوادو ارائه پ گیرییجهحاصل و نت یهاداده وتحلیلیهبه تجا 

و  نظطران دانشطگاه، صطاحب   یداسطات  یجامعطه آمطار   یطری گنمونه یحاضر برا یقدر تحق

و  یطد اسطتفاده گرد  گلولطه برفطی   یطری گ، از روش نمونهکارشناسان حوزه جغرافیای سیاسی

 شوند.یمنفر تخمین زده  05حجم نمونه آن تعداد 

 گیریم.  یمنفر را در نظر  25و برای حجم نمونه اساتید تعداد 

 :است 1نمودار شماره  صورتبهمتغیرهای تحقیق 



 طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط 1055فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شماره چولم، تابستان  / 325

 

 :.استزیر  صورتبهمراحل انجام تحقیق 
 متغیر مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، مأخذ: )نگارنده(یقتحق یرهای. نمودار متغ0نمودار شماره 

 

 ی غربيهااستانشناخت . 0-5

ی غربی ایران از مجموع پنج استان تشکیل شده اسطت کطه مشخصطات،    هااستانهمواره 

 زیر است: صورتبه هااستاناز  هرکداممساحت و جمعیت 

 اختمفات نژادی

 مذهبی اختمفات

 ی احااب و ناسیونالیسمهاجنبش

 عدم مدیریت صحی 

 ی مربوطههاسازمانعدم هماهنگی 

 ی اشرارهاتیفعال

 ی تروریستیهاگروهک

 نفوذ فرهنگی

 دشمنان جمووری اسممی ایران

 نفوذ اقتصادی

 دشمنان جمووری اسممی ایران

 عوامل محیط زیستی

 عوامل اقتصادی

 عوامل اجتماعی

 وامل سیاسیع

 و توسعه یتامن یتیککننده ژئوپليدعوامل تهد فضا یاسيس يسازمانده یهاچالش

 های ژئوپلیتیکيقابلیت

 سازماندهي سیاسي فضا
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 غربياستان آذربایجان . 1-1-2

قرار دارد و مرکا آن شطور   ایران کشور یدر شمال غرب آذربایجان ودر منحقه این استان  

 است. یهاروم

. است 219/230/3 یلومتر مرب  و جمعیتک 509/33 آذربایجان غربی دارای مساحت

ردها در ک. روندیاستان به شمار م ینعمده ا یهاردها از گروهکو  یجانیآذربا یهاترك

در ی آذر یهطا دارنطد و متقطابمً تطرك    یمناسطتان نشط   یو جنوب یرتف  غربم یهابخش

 یشطمال و جنطوب شطرق    یهطا در دشت یان یو بخش یهاروم یاچهدر یرامونپ یهادشت

هم در استان ساکن هسطتند   یو ارمن یآشور هاییتاقل یناستان، سکونت دارند. همچن

 . یرانیکاا تیسايوب

 159شطور،   33بخطش،   33شورسطتان،   13 یدارا 1360در سطال   یغرب یجاناستان آذربا

بوده اسطت. از لحطاک وسطعت     یهاروم یخیاست و مرکا آن شور تار یآباد 3326دهستان و 

 .يمرکا آمار ایران  استان هستند یهاشورستان نیترو شورستان شوط کوچک نیتربارگ یهاروم
 

 استان کردستان. 2-1-2

شطور سطنندج اسطت کطه در غطرب       یطت به مرکا انیرا یهااز استان یکیاستان کردستان 

 درصطد  1/3مربط  معطادل    یلطومتر ک 255/26اسطتان   یطن کشور واق  شده اسطت. مسطاحت ا  

 . 1390زاده، مؤمني است 511/353/1 است. جمعیت این استان نیا یرانمساحت کل کشور ا

 یماتتقسط  یناستان کردستان بر اساس آخطر  .استان، کردزبان هستند ینساکنان ا یتاک ر

 یآباد 1393دهستان و  63بخش،  31شور،  29شورستان،  15 یدارا 1395در سال  یکشور

انطد از:  استان عبارت ینا یها. شورستانبوده استاز سکنه  یخال یآباد 163سکنه و  یدارا

 یطه . بطر پا بانطه و  یطاران سروآباد، سقا، سنندج، قطروه، کام  یواندره،دهگمن، د یجار،ب یوان،مر

 یطت نفطر جمع   511/353/1 استان کردسطتان  1390نفوس و مسکن سال  یمومع یسرشمار

 ی. تطراکم نسطب  دهطد یم یلتشک ییروستا یتدرصد را جمع 30و  یدرصد شور 33دارد که 

 . 1393يوحدانی،  مرب  است یلومترنفر در ک 2/02معادل  یتجمع
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 استان کرمانشاه. 3-1-2

 ینمربط ، هفطدهم   یلومترک 305/20 مساحتبا استان کشور و  نیتریغرباستان کرمانشاه 

 .رودیاز نظر وسعت به شمار م یراناستان ا

 یطر نظ یفو طوا یمتاقوام و ا نیتراز بارگ یبرخ .است نفر 030/902/1 جمعیت این استان

 یطل ا ،جملونطد  یللک شامل ا یمتو ا یقلخان یلا ی،سنجاب یلگوران، ا یلکلور، ا یلزنگنه، ا یلا

هطا و  . زبطان کننطد یمط  یکاکاوند در استان کرمانشاه زنطدگ  یلا و بالوند یلا یروند،پا یلع مانوند، ا

 یفارسط  ی،گطوران  یکرد ی،جاف ی،کلور ی،لک نشاهی،کرما هاییشگو یرگوناگون نظ هاییشگو

و گطوران از   یاورامط  ی،بطادجوب  ی،لوطون  ی،ژاو رود ی،اپاوه ی،سوران ی،سنقر یترک ی،کرمانشاه

 یطدگاه استان کرمانشاه از د . 1390زاده، يمؤمندر استان کرمانشاه هستند یشیگو یهاگونه ترینیجرا

 یطت يمطذهب اک ر  یعهشط  یروانطور م ال پاست. به یادیز یاربس یگوناگون یدارا یان یمذهب

 یی  و بوطا یو آشور یيارمن یحیمس یوودی، ی،اللونعمت یارسان، ی،سن هاییتمردم  و اقل

 . 1360يبملی، کنند یم یر هم زندگاستان در کنا یندر ا

گوران، زنگنطه،   یلمختلف کرد ازقب یفهستند. طوا استان کرمانشاه یاصل ینکردها ساکن

جملونطد، کاکاونطد، ع مانونطد،     یللک ازقب یفو طوا یجمور، سنجاب ی،کلور، قلخان یایی،کل

 یاییکل یدر کنار کردها استان کرمانشاه یها. تركکنندیم یاستان زندگ این در ...و  یروندپا

 . 1360يبملی، گویند یسخن م یسنقر ی. آنان به زبان ترککنندیم یدر شور سنقر زندگ
 

 یالماستان ا. 4-1-2

 اییطه کشطور و در ناح  یناست که در باختر ا یرانکشور ا یهااز استان استان ایمم، یکی

 است.   گرم قرار گرفتهیمهو ن یکوهستان

 133/25اسطت. مسطاحت ایطن اسطتان      یطران ا یجنگلط  یشکمطاب  یهطا اناستان از است ینا

 .يمرکا آمار ایران  است نفر 003099و جمعیت این استان برابر  استیلومتر مرب  ک

همطراه   بطه  نفت و گطاز کشطور   یرذخا یشترینب یکه دارا راهبردیاستان  یک یمماستان ا

کرد، لطر   یرعشا یممعراق است. در ابا کشور  المللیینمرز ب ترینیاستان خوزستان و طودن
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 یطات در ادب .یسطت صطورت آسطان ن   یطن آنان به ا ییکه شناسا اندیختهو لک چنان با هم درآم

اگرچطه از   یمم. استان اشودیم یاد یعهعنوان استان صددرصد شبه یمماز استان ا ی جوان تش

 یعهمذهب ش یروانش پاست که همه ساکن یاستان یمتک ر است، اما به لحاک مذهب ینظر قوم

 .ایرانیکا  تیساوبيهستند  یامامدوازده
 

 استان خوزستان. 5-1-2

فطارس قطرار دارد    خلیجاست که بر کرانه  یرانا یدر جنوب غرب یاستان خوزستان استان

 یلطومتر ک 503/30 . مساحت استان خوزسطتان آیدیبه شمار م یراننفت و گاز ا یدو مرکا تول

 یطران ا یطت اسطتان پرجمع  ین، پنجمط  1390نفر ي 053/315/0 معادل یتیمرب  است و با جمع

نطرخ   یناستان خوزسطتان بطادتر   شور اهواز، مرکا استان خوزستان است. .شودیمحسوب م

هطاار   055، 1393از  یشدارد. تنوا در چند سال پط  یرانا یهاتمام استان یانمواجرت را در م

 ینطامحبوع، گرمطا   یو هطوا  یاگردهطا ب ناسالم، رمانند آ یلینفر از مردم خوزستان بنا به دد

خطود را   سطکونت محطل   ی،فقر و گران یکاری،ب یننامساعد همچن یمیاقل یطهوا و شرا یادز

سطتان خوزسطتان   ا اند.و خارج از کشور مواجرت کرده یرانشمال ا یترك کرده و به شورها

 ینهطا متک رتطر  فرهنطگ ه. خوزستان از لحاک خطرد ردیگیرا در برم یگوناگون انسان هاییرهت

شطورها از آن   یبطوم  یهطا ، فطارس عرب ،اقوام لر یرو سا یاریبخت یلرها. است یراناستان ا

 . 1360يبملی،  جمله است
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 هاوتحليل یافتهیهتجز. 3

   شناسيیتجمع یفيسنجش آمار توص. 0-3

جطدول   صطورت بطه و اسطاتید   نظطران صطاحب شناسی کارشناسان، یتجمعار توصیفی آم

 .  است 2شماره 
 قیتحق یهاافتهيکارشناسان بر اساس شغل، مأخذ:  يشناستی. مشخصات جمع5جدول شماره 

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني شغل

     اساتید دانشگاه

     کارشناسان مسائل سیاسی

     کارشناسان امور محیط زیستی

     کارشناسان مسائل جغرافیایی

     ی نظامیهابخشکارشناسان 
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     جم 

 کشور يغرب یهافضا در استان یاسيس يدهسازمان یهاچالش ينترمهم یینتع. 5-3

 یدهط سطازمان  یهطا چطالش  ینرتط موم یفیآمار توص یهاپرسش وتحلیلیهدر جوت تجا

و سطپس   یطد گرد یطک تفک یکدیگرها از کشور، ابتدا پرسش یغرب یهافضا در استان یاسیس

، اعداد یکرتل یفصورت طبه یانجام گرفت، کدگذار یکدگذار یاتعمل SPSSافاار در نرم

ت افطاار و در قسطم  نطرم  یطدر مح هاپرسشنامه یهاو پس از آن داده ید بت گرد پنجتا  یک

Data View پس از آن با اسطتفاده از دسطتور   ید بت گرد ،Frequencies از  یطک هطر   یطانگین م

 است:   یرصورت زآن به یجکه نتا ید بت گرد یجدول کل یکها در آن یبندها و طبقهسؤال

 

 کشور،  يغرب یهافضا در استان ياسیس يدهسازمان یهاچالش نيتر. مهم3جدول شماره 
 قیتحق یهاافتهیم خذ: 

 sig mean  ردیف
 نتيجه

 رد تأیيد

   0120 51513 اختمفات نژادی میان اقوام و حکومت 1

   2190 5113 اختمفات نژادی اقوام مختلف با یکدیگر 2

   10.2 20.5 اختمفات مذهبی 3

   3196 51533 ناسیونالیسم قومی 0

   0105 5155 های مربوطهعدم مدیریت صحی  سازمان 0

   0132 5151 های مربوطهعدم هماهنگی میان سازمان 3

   0130 5155 های تروریستی در نواحی غربیهای اشرار و گروهفعالیت 3

   0116 5152 اقتصادی دشمنان جمووری اسممی ایران-نفوذ فرهنگی 6

   0133 5151 های مرتبط با ریاگردها و پیامدهای پس از آنچالش 9

   0135 5155 های مرتبط با بمیای طبیعی نظیر زلاله و پیامدهای پس از آنچالش 15

 

 یهاو توسعه در استان یتامن یتیکژئوپل يدکنندهعوامل تهد ينترمهم ييشناسا. 3-3

 کشور يغرب

 یغربط  یهطا و توسطعه در اسطتان   یتامن یتیکژئوپل یدکنندهعوامل توددر جوت سنجش 
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قطرار   سطنجش  مطورد زیستی، اجتماعی، سیاسی و اقتصطادی  ی عوامل محیط هامؤلفه کشور

کطه شطرح آن    انطد شطده ها از عوامل مختلفی تشطکیل  یهگوگرفتند. در این راستا، هر یک از 

 زیر است: صورتبه

محیحی اخیر: ریاگردهطا، سطیل، زلالطه، از بطین رفطتن      یستزی هابحران محیط زيستي:

 های کشاورزی.ینزم

اقتصاد نفتی، عدم حمایت از اقتصاد محلی، شطکا  توسطعه و   ی سوبهتمرکا  اقتصادی:

 نابرابری فضایی، بیکاری، نامناسب بودن مسکن، عدم برخورداری از امکانات مناسب.

ی هطا تفطاوت ی مطذهبی،  هطا تفاوتی فرهنگی، هاتفاوتتنوع قومی و نژادی،  اجتماعي:

 نژادی، قاچاق مواد مخدر، سرقت.  

ی، گطذار قطانون اگرایی: قانون اساسی متمرکا، تمرکا در ساختار حکومت: تمرک سیاسي:

ی قطومی، تمرکطا   هطا گروهتمرکاگرایی ژئوپلیتیکی، تمرکا قدرت و  روت، مدیریت متمرکا 

   قدرت و  روت در کانون سیاسی.

 
و توسعه در  تیامن کیتیژئوپل دکنندهيعوامل تهد نيترمهم يفیسنجش آمار توص .0جدول شماره 

 کشور يغرب یهااستان

 ردیف
ترین عوامل تهدیدکننده ژئوپليتيک امنيت و مهم

 های غربي کشورتوسعه در استان
sig mean 

 نتيجه

 رد تأیيد

   29.0 53.5 عوامل محیط زیستی 1

   0101 51513 عوامل اقتصادی 2

   0103 5155 عوامل اجتماعی 3

   0100 5152 عوامل سیاسی 0

 

 هادگيری و پيشننتيجه. 4

در  یکه نقش مومط  رانیا نیسرزم ییایجغراف یقلمروها ینتردر حال حاضر ازجمله موم

اسطت کطه در    رانیط ا یغربط  یهااستان یداشته است قلمروها یموم یرگذاریت   ،یمل تیامن

، یسطت یز طیو محط  یاجتماع ،یاسیس ،یمذهب ،یاقتصاد یهاگذشته به دنبال بحران یهاسال
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 ریط نظ یلیمسائل به دد نیبه همراه خواهد داشت و ا گرید یهابحران جادیا یرا برا هاینهزم

، هیهمسا یبا کشورها یو مذهب نژادی -یقوم هایی، همبستگیمذهب -یقوم هاییناهمگون

مشطکمت   شیمنحقطه، افطاا   نیط در ا یسطت یونیصو میط و رژ کایآمر یستیترور میتحرکات رژ

 یغربط  یهطا ها و مشطکمت اسطتان  بحرانموارد،  لیقب نیا ریو سا تیبح  محروم ،یشتیمع

 راتییط و توسطعه دچطار تغ   تیط در شطاخه امن  یطژه وبطه  کیط تیو ژئوپل افطت یخواهطد   شیافاا

واسطحه  و بطه  یهطا در فضطای داخلط   ا رگطذاری دولطت   ینترعمده .دیخواهد گرد یاگسترده

فضطا،   یدهط سطازمان  یو چگطونگ  تیط فیرو ک نیط . از اگیطرد یصورت م ییفضا یدهسازمان

 یمنحق یچارچوب یها به دنبال ساماندهکشورها است. دولت یتحودت داخل کانوناره همو

رونطد بقطای خطود را     لهیوسط  نیط هسطتند تطا بطه ا    یبرای ساختار و کارکردهای فضای داخل

اصطول حطاکم بطر     یمنحقط  لیط ها و تحلشناخت چارچوب ازمندیامر ن نیاستمرار بخشند و ا

 آن است.  هاییصهخص فضا و درك نیساختار، کارکرد و تکو

متشطکل   یهطا عبارت است از منازعه و کشطمکش کشطورها و گطروه    یتیکیبحران ژئوپل

چنطد ارزش و عامطل    یطا  یطک بر سر کنتطرل و تصطر     یاسیس یگرانو باز ییفضا -یاسیس

منجطر بطه    یها و انواع مختلف داشطته و از لحطاک کطارکرد   ها و سرچشمه. بحرانیاییجغراف

 یفضطا  ینطدهای و فرا یعطاد  یتوضطع  درتعطادل. بطروز اخطتمل     از حالطت  یسطتم خروج س

 .  گردندیانسان م یستگاهو ز یاییجغراف

بطا نطوع خطاص     یولط  گیرنطد یبطه خطود مط    یاسیهرچند شکل س یتیکیژئوپل یهابحران

هطا بطا   عامل بروز تنش در روابط دولت یاسیس یهاتفاوت دارند. بحران یاسیس یهابحران

 یطری جنطگ و درگ  یروابط، قحط  روابطط و حتط    ین است به سردو ممک باشندیم یکدیگر

و  یپلماسطی د ینآئط  ای،یشطه اند ی،رفتطار  عوامطل از  یشطتر هطا ب نطوع بحطران   ینمنجر شوند. ا

و  یفرهنگط  یاسطی، س یهطا و ارزش یملط  یژنسبت به پرسطت  احترامییتعرض و ب یفات،تشر

شطکل   یمداخله چند سحح یالگو یتیکیژئوپل یها. برخم  بحرانشوندیم یآن ناش یرنظا

 یطن و ا شطوند یمط  یردر ارتباط با بحران درگ یگراناز باز یسحوح مختلف ی. به عبارتگیردیم

 یطا بشردوستانه  هاییاه؛ مانند انگباشندیها ماز اهدا  خاص آن یناش یگرانشدن باز یردرگ
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و  یانحقطه م یسطتم در س یتیکیژئطوپل  یطت موقع یشبه بشردوستانه، توسعه حوزه نفوذ، ارتقطا 

بطا   توانطد یوفصل بحران که محل یندفرا یریتو مد یبه دست گرفتن رهبر یقاز طر یجوان

در بحطران   یگرانتداوم بحطران همطراه باشطد. سطحوح مختلطف بطاز       یا جویانهیآشت یکردرو

 ی،اسطح  منحقطه  -2 ،و طر  منازعطه   یگرانيباز یسحوح محل -1اند از: عبارت یتیکژئوپل

 یهطا سطازمان  یطا  یاسطح  سطازه   -0 ی وو کطرو  یسطح  جوطان   -0 ی،اسح  فرامنحقه -3

  . 123-135 :1360 یا،نيحافح منیتا یسازمان ملل و شورا یرنظ یو جوان یامنحقه

هطای  یطت قابلشناسطایی   منظطور بهی سیاسی فضا دهسازمانپژوهش حاضر که به بررسی 

 مؤلفطه پرداختطه اسطت، دو   ی غربطی  هطا اسطتان در  هطا بحطران ژئوپلیتیکی در راستای کاهش 

 ییشناسطا و  کشطور  یغربط  یهطا فضطا در اسطتان   یاسطی س یدهط سازمان یهاچالش ینترموم

 مطورد را  کشطور  یغرب یهاو توسعه در استان یتامن یتیکژئوپل یدکنندهعوامل تود ینترموم

 ی قرار داد. بررس

ی، نتطایج  ی غربط هااستانی سیاسی فضا در دهسازمانی هاچالشین ترمومدر زمینه 

ی غربی وجطود دارد کطه   هااستانی زیادی در این زمینه در سح  هاچالشنشان داد که 

 یهطا چطالش ی، غربط  یدر نطواح  یسطتی ترور یهااشرار و گروه هاییتفعالدر این میان 

 ی صطح  یریتعطدم مطد  ، پطس از آن  یامطدهای زلالطه و پ  یطر نظ یعطی طب یایمرتبط با بم

ی در ایطن  ترپررنگنقش  اقوام و حکومت یانم ینژاداختمفات و  مربوطه یهاسازمان

اقطوام مختلطف بطا     یاختمفات نطژاد زمینه دارند و همچنین نتایج نشان داد که دو گویه 

ی غربطی  هطا استانی فضا در دهسازمانی هاچالش ازجملهی اختمفات مذهبیکدیگر و 

 شوند.ینممحسوب 

 یغرب یهاو توسعه در استان یتامن یتیکژئوپل دکنندهیعوامل تود نیترمومدر زمینه 

: یراخ یحیمحستیز یهابحراننیا نتایج نشان داد که عوامل محیط زیستی نظیر ي کشور

 یسطو يتمرکطا بطه   یاقتصطاد ی ، کشاورز یهانیرفتن زم ین، زلاله، از بیل، سیاگردهار

، ارییکط ب یی،فضا ی، شکا  توسعه و نابرابریاز اقتصاد محل یت، عدم حمایاقتصاد نفت

، یمطذهب  یهطا تفطاوت  ی،فرهنگط  یها، تفاوتیو نژاد یيتنوع قوم یاجتماع ، نامناسب
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سططاختار حکومططت:   و سیاسططی يقاچططاق مططواد مخططدر، سططرقت ی،نططژاد یهططاتفططاوت

 یتیکی،ژئطوپل  یطی ، تمرکاگرایگطذار متمرکا، تمرکا در قانون ی: قانون اساسییتمرکاگرا

، تمرکطا قطدرت و  طروت در    یقطوم  یهامتمرکا گروه یریتقدرت و  روت، مد تمرکا

ژئوپلیتیطک امنیطت و توسطعه در     دکننطده یتودعوامطل   نیتطر موم ازجملهیاسی  کانون س

که در ایطن زمینطه عوامطل اجتمطاعی و اقتصطادی از       شوندیمی غربی محسوب هااستان

 .باشندیمبیشتری برخوردار  راتیت  

 یبطاد  تی، ظرفنژادی -یقومو مراودات  هایها، همبستگاستان یگردشگر تیموقع

 تیط اسطتان، موقع  یهطا شورستان از یاریمختلف در بس یهامی، وجود اقلیمناب  و انرژ

 هیط کل انیط م یمطذهب  یهطا یریط استان، عدم وجود اختمفطات و درگ  یو ارتباط یتیترانا

عطراق و   یبطا کشطورها   رانیط خوب ا یلیخ ط، روابیغرب یهااستان یتیجمع یهاگروه

 دفطاعی  -یبا هر دو کشطور و قطدرت نظطام    رانیا ینظام -یدفاع یهایرو همکا هیترک

 یغربط  یهطا اسطتان  یکیتیژئطوپل  یهطا تیط قابل نیتطر ، ازجمله موطم رانیمسل  ا یروهاین

 نیط مناسطب و محلطوب ا   یریکطارگ فضا با بطه  یاسیس یدهکه سازمان شودیمحسوب م

 یهطا ، کطاهش بحطران  یغربط  یهطا اسطتان  یاقتصطاد  گاهیبه ارتقاء جا تواندیم هاتیقابل

و تحرکطات   داتیو بوبود مقابله با تود یغرب یهااستان تیامن شی، افاایغرب یهااستان

 منجر شود.   رانیا یاسمم یدشمنان جموور یتیامن
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 ومآخذ منابع فهرست

   فارسي منابع .الف

 هطا یاستس یشادت هما، مجموعه مقیراندر ا یاسیس ی، در آستانه آنومپاییا  1360، يین، حسیهریبش 

و  یریتآمطوزش و پطژوهش مطد    یسسه عطال ؤ، توران: میرانرشد و توسعه در ا یهابرنامه یریتو مد
 .یایربرنامه

 یيمحالعطه مطورد   یملط  یطت ن بر امنآ یرو ت   یانهدر خاورم هایتقوم یتیک، ژئوپل 1360ي، آزاده، بملی 

، دانشطگاه آزاد واحطد علطوم و    ینشکده علوم انسانارشد، دا یکارشناس نامهیان ، پایرانا یغرب یمرزها
 .یقاتتحق

 ی، مشود: انتشارات پاپلیتیکژئوپل یم، اصول و مفاه 1360ي، محمدرضا، یانحافح. 
 و فضطا،   یاسطت ، س 1390ي، یحاجطت، مصطحف   یقطادر  و پطور، زهطرا  یاحمطد  ؛، محمدرضطا یانحافح

 .یانتشارات پاپل یرکبیر،پژوهشکده ام
 انتشارات سمت، توران. یران،ا یاسیس یای، جغراف 1361يا، محمدرض یا،نحطافح 
 و  یخودمختطار  یکردسطتان عطراق بطا الگوهطا     یخودگردان یالگو یقیتحب ی، بررس 1363ي، یبازنژاد، رقربان

 مدرس. یت، دانشگاه تربیارشد، دانشکده علوم انسان یکارشناس نامهیان، پایسمفدرال
 ی، ترجمه غممرضا آزاد، توران: و قیافتگینتوسعه یاقتصادشناس ، 1363ي، یکسونو فرد ن یوید، دکلمن. 
 1390ي، یرانآمار ا مرکا.  
 محالعطه   ییروسطتا  یطدار پا یدر توسطعه گردشطگر   یبوم یدست ی ، نقش صنا 1390يزاده، شبنم، مؤمن

د ، دانشطگاه آزا یارشد، دانشکده علطوم انسطان   یکارشناس نامهیانسنندج، پا یبوم یهاعروسک یمورد

 .یقاتواحد علوم و تحق
 آن  یسطنج و امکطان  اییهناح یاسیس -یایینظام جغراف ی، بررس 1361ي، ی، قربانعلیذک ؛، درهمیرحیدر

 .6 ،02دانشگاه توران،  یاییجغراف یها، فصلنامه پژوهشیراندر ا
 تان بطر اسط   یطد فضطا بطا ت ک   یاسیس یدهکارکرد فاصله در سازمان یین، تب 1391ي، محمدرضا، میرزایی

 مدرس. یت، دانشگاه تربیارشد، دانشکده علوم انسان یکارشناس نامهیانخراسان، پا
 یران،بر ا یدبا ت ک یطبس یفضا در ساختارها یاسیس یدهسازمان یابی، الگو 1392ي، یحیی، میرشکاران 

 مدرس. یت، دانشگاه تربیعلوم انسان ارشد، دانشکده یکارشناس نامهیانپا
 سازگار با کشت زعفران در اسطتان کردسطتان،   یی وهواآب یهاپونهیی ، شناسا 1393ي، اقبال، وحدانی

 آزاد واحد توران مرکا. ، دانشگاهیو موندس یارشد، دانشکده فن یکارشناس نامهیانپا
 نژاد، توران: انتشارات سمت.ینو، جلد دوم، ترجمه شاپور گودرز یبیترک یا، جغراف 1362ي، یتر، پهاگت 
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