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چکيده
همواره سازماندهی سیاسی فضا فرایندی است که طی آن بخشی از سطح زمطین بطهوسطیله مرزهطای جغرافیطایی
محدود و برای ایفای نقشهای سیاسی سازماندهی میشوند .در سالهای اخیر حوادث و تغییرات ژئوپلیتیکی ناگواری
در مرزهای ایران رخ داد که در این راستا کشور ایران بهخصوص نواحی غربطی آن را تحطت تط یر قطرار داد کطه از آن
جمله میتوان به نفوذهای سیاسی بیگانگطان و دشطمنان جموطوری اسطممی ایطران ،بمیطای طبیعطی افطاایش تحرکطات
گروهکهای تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر بهویژه در کردستان و آذربایجطان غربطی اشطاره نمطود .در ایطن راسطتا
پژوهش حاضر در راستای سازماندهی سیاسی فضا با استفاده از قابلیتهای ژئوپلیتیکی در راستای کاهش بحطرانهطای
غربی کشور خواهد پرداخت .جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارشناسان ،صاحبنظران و اسطاتید دانشطگاه تشطکیل
دادند و حجم نمونه تعداد  05نفر تخمین زده شد .نتایج نشان داد که در زمینه مومترین چالشهای سازماندهی سیاسی
فضا در استانهای غربی ،نتایج نشان داد که چالشهای زیادی در این زمینه در سح استانهای غربی وجود دارد که در
این میان فعالیتهای اشرار و گروههای تروریستی در نواحی غربی ،چالشهای مرتبط با بمیطای طبیعطی نظیطر زلالطه و
پیامدهای پس از آن و اختمفات نژادی میان اقوام و حکومت نقش پررنگتری در این زمینه دارنطد و همچنطین عوامطل
محیط زیستی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ازجملطه موطمتطرین عوامطل تودیدکننطده ژئوپلیتیطک امنیطت و توسطعه در
استانهای غربی محسوب میشوند.

 .1گروه جغرافیا ،واحد توران مرکای ،دانشگاه آزاد اسممی ،توران ،ایران.
 .2گطططروه جغرافیطططا ،واحطططد توطططران مرکطططای ،دانشطططگاه آزاد اسطططممی ،توطططران ،ایطططران ينویسطططنده مسططط ول
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 .3گروه جغرافیا ،واحد توران مرکای ،دانشگاه آزاد اسممی ،توران ،ایران.
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کليدواژهها:

سازماندهی سیاسی فضا ،نواحی غربی ،قابلیتهای ژئوپلیتیکی ،امنیت ،توسعه.

مقدمه
از اواخر قرن بیستم توسعه نابرابر میان گروه های مختلف قلمروهای جغرافیطایی ،بطه-
خصوص در کشورهای جوان سوم به موضوع اصلی فعالیتها و نگرانیها بین گروههطای
انسانی و تغییرات ژئوپلیتیک و سیاست های خارجی میان بطازیگران ملطی و قطدرت هطای
منحقه ای و جوانی در مختلف تبدیل شده است .همواره اعتقاد بر ایطن اسطت کطه مسطائل
ناشی از توسعه نطابرابر گطروههطای مختلطف جوامط  ،تودیطدات و امتیطازاتی بطرای سطایر
بازیگران منحقهای به وجود می آورد که درنوایت موجب تضعیف یطا بطه قطدرت رسطیدن
حکومت مرکای خواهد شد .الگوی سیاسی فضا ،نطوعی رویکطرد در راسطتای سطاخت و
اجرای سیستم داخلی حکومت های محلی یا منحقه ای توسط شیوه های مختلف حکطومتی
است که وظیفه آن ایجاد نظطم داخلطی و بیرونطی میطان حکومطتهطا اسطت .عمطدهتطرین
ا رگذاری دولت ها در فضای داخلی و به واسحه سازمان دهی فضایی صورت مطی گیطرد .از
این رو کیفیت و چگونگی سازمان دهی فضا ،همطواره کطانون تحطودت داخلطی کشطورها
است .دولت ها به دنبال ساماندهی چارچوبی منحقی برای سطاختار و کارکردهطای فضطای
داخلی هستند تا به این وسیله روند بقطای خطود را اسطتمرار بخشطند و ایطن امطر نیازمنطد
شناخت چارچوب ها و تحلیل منحقی اصول حاکم بر ساختار ،کطارکرد و تکطوین فضطا و
درك خصیصه های آن است .جغرافیدانان ساختارگرا معتقدند که شناخت ویژگیهای فضا
رویکردی کلی نگر را طلب میکند و محالعه جداگانه پدیدههای فضطا منجطر بطه شطناخت
کامل و جام از فضا نخواهد شد؛ چراکه هر پدیده با توجه به مجموعه پدیده هایی که بطا
آن در ارتباط میباشند و از هم ت یر و ت ر میپذیرند؛ قابل بررسی است .از ایطن رو ،هطر
رویکردی که بخواهد کارکردهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و  ...را با سطاختار فضطایی
کشور پیوند دهد ،باید توجه نمایطد کطه سطاختار فضطایی و فراینطدهای موجطود ،حاصطل
کارکردهایی است که حکومت در کانون آن قرار دارد .سازمان دهی سیاسی فضا فراینطدی
است که طی آن بخشی از سح زمین توسط مرز محدود و برای ایفای نقشهای سیاسطی
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سازماندهی میشود.
درواق رویکرد سازماندهی سیاسی ،فضاهای جغرافیایی موجود در قلمروهای مشخص
را شناسایی میکند و سپس ت یرات کارکردی دولت در کلیه ابعاد مذهبی ،سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی ،رفاهی و خدماتی افراد را مورد محالعه قرار میدهد .این محالعات بهطور معمطول
در راستای ارائه بوتر خدمات و هماهنگ کردن واحدهای مختلف در راستای اهطدا

ملطی،

محلهای و بینالمللی است .بر همین اساس دولتها چه در دورههای تاریخی گذشته و چطه
در حال حاضر ،به تقسیم فضای سرزمینی جغرافیایی خطود پرداختطه و سطازمان مناسطبی را
برای اداره امور آن تدارك دیدهاند که ضرورت و اهدا

موم آن عبارتاند از:

 اداره بوتر امور محلی و منحقهای،
 کنترل سیاسی و اعمال نظریات و سیاسطتهطای دولطت مرکطای و تحقطق اهطدا
سح ملی در فضاهای منحقهای و محلی،
 فراهمسازی شرایط مساعد برای مشارکت مردم در سرنوشطت سیاسطی ،اقتصطادی،
اجتماعی و فرهنگی خود،
 ایجاد فرایندهای توسعه منحقهای و بارورسازی ظرفیتهای درون منحقهای،
 عرضه خدمات محلوب و ارتقاء سح زنطدگی و تط مین بوینطه نیازهطای مردمطی و
محلی و ایجاد چارچوب فضایی مناسب برای تقسیمکار ملی.
ضرورت تحقیق
همواره نقش سازمان دهی سیاسطی فضطا در قالطب تقسطیمات کشطوری در مطدیریت
صحی فضای کشور و تعدیل و از بین بردن آسیب پذیری های ملی انکارناپذیر اسطت و
همچنین این تصمیم گیری ها می تواند در امنیت ملی ،امنیت داخلی  ،ژئوکالچر ،همگرایی
قومی و مذهبی و درنوایت معاددت پیچیده ژئوپلیتیک منحقطه ت یرگطذار باشطد .ایطران
کشوری در جنوب غربی آسیا و در منحقطه خاورمیانطه بطا  1/306/190کیلطومتر مربط
وسعت يهجدهم در جوان و بر پایه سرشطماری سطال  1390دارای  39/923/235نفطر
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جمعیت يهجدهم در جوطان اسطت .ایطران یطک قطدرت متوسطط و منحقطه ای موطم در
خاورمیانه است که بهخاطر ذخایر عظیم انرژی و نفت و همچنین با توجه بطه موقعیطت
ممتاز و خاص جغرافیایی خود ،دارای ترکیبات قومی مختلف ،سیاسطت هطای مختلطف،
احااب مختلف و اتباع بیگانه مختلفی است که تمامی این ها در سطازمان دهطی سیاسطی
قلمروهای مختلف ایران بی ت یر نبوده است .ازجمله موم تطرین قلمروهطای جغرافیطایی
سرزمین ایطران کطه نقطش مومطی در امنیطت ملطی  ،اهطدا

نظطام و ژئوپلیتیطک منحقطه

ت یرگذاری مومی داشته است قلمروهای استان های غربی ایران است که در سطال هطای
گذشته به دنبال بحران هطای اقتصطادی ،مطذهبی ،سیاسطی ،اجتمطاعی و محطیط زیسطتی،
زمینه ها را برای ایجاد بحران در منحقه ایجاد کرده و تغییرات ژئوپلیتیطک را بطه همطراه
داشته است و ب ا توجه به تحریم های ظالمانطه پسطابرجام ایطادت متحطده و کشطورهای
هم پیمان آن بر ضد جمووری اسممی ایران ،این طور به نظر می رسد که به ددیل ناشطی
از کاهش قدرت های اقتصطادی دولطت و افطاایش فشطارهای اقتصطادی بطر شطوروندان
استان های غربی ،بحران ها و مشکمت استان های غربی افاایش یابد و ژئوپلیتیک به ویژه
در شاخه امنیت و توسعه دچار تغییرات گسترده ای گردد .رویکردهطای اشطتباه و فاقطد
انسجام سازمان دهی های سیاسی فضا در این قلمروها امطروزه مشطکمت زیطادی را بطه
همراه آورده است که ازجمله موم تطرین آن هطا مطی تطوان بطه کطاهش همگرایطی ملطی و
منحقه ای ،افاایش اختمفات گروه های نژادی بر ضد حکومطت مرکطای ،کطاهش امنیطت
ملی و محلی ،ایجاد قحب های رقیب در منحقه ،کاهش مشارکت هطای مردمطی ،افطاایش
خشونت و آشوب های اعتراض آمیا ،بحران عدم مدیریت صحی بمیطای طبیعطی نظیطر
زلاله ،افاایش عدم توسعهیافتگی ،افاایش قاچاق مواد مخدر  -کادها و سمح های گرم
و سایر این قبیل موارد اشاره نمود که تمطامی ایطن هطا پیامطدهای امنیتطی ،ژئطوپلیتیکی،
ژئواستراتژیک و حتی در زمینه سیاست های خارجی برای حکومت مرکطای بطه همطراه
داشته است.
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بیان مسئله
حال با توجه به محالب یادشده و بحرانهای حال حاضر استانهای غربی کشور ،پرسش
اصلی پژوهش حاضر این است که مومتطرین چطالشهطای سطازماندهطی سیاسطی فضطا در
استانهای غربی کشور شامل چه مواردی است و کدام عوامل ژئوپلیتیطک امنیطت و توسطعه
در این مناطق را در طی پنج سال آینده بیشازپیش مورد تودید قرار خواهند داد؟
با توجه به مسائل محرحشده پرسشهای اصلی تحقیق شامل موارد زیر است:
 سازماندهی سیاسی فضا با توجطه بطه قابلیطتهطای ژئطوپلیتیکی ایطران در کطاهش
بحرانهای استانهای غربی چه نقشی را میتواند ایفا نماید؟
 مومترین چالشهای سازماندهی سیاسی فضا در استانهای غربی کشور شامل چه
مواردی است؟
پیشینه تحقیق
در خصوص سازماندهی سیاسی فضا در مناطق غربی کشور تاکنون رسطاله ،پایطاننامطه،
طرح تحقیقاتی و مقالهای صورت نگرفته است؛ اما در زمینههای نادیک به موضوع تطاکنون
چندین رساله و پایاننامه انجام گرفته که شرح خمصهای از نتایج آن به قرار زیر است:
ط راحمی و همکاران ،1393 ،بررسی سازماندهی سیاسی فضطا در نطواحی سطکونتگاهی
کشور مورد محالعه :شورستان کاشان ،نتایج آن به شرح زیر است:
بررسی مؤلفههای جمعیتی در شورسطتان کاشطان و دیگطر شطاخصهطای اصطلی ازقبیطل
اقتصادی ،گردشگری ،تاریخی نشان میدهند که در صورت ت سطیس اسطتان جدیطد ،کاشطان
نسبت به سایر مراکا جمعیتی از اولویت بادتری در جوت بورهبطرداری مناسطب از پتانسطیل
جمعیت منحقه برخوردار است .نقحه جدایی کاشان نسطبت بطه سطایر شطورهای پرجمعیطت
بیشتر است .بیشترین فاصله از مرکا استان را کاشان با فاصله  210کیلومتر از میان شطورهای
بادی جمعیت سیصد هاار نفر دارد .حوزه نفوذ اصفوان  100کیلومتر است؛ بنابراین فاصطله
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نقحه جدایی  35کیلومتر است .سایر شطورهای اسطتان اصطفوان ،نجطفآبطاد و خمینطیشطور
فاصلهای کمتر از  35کیلومتر تا اصفوان دارند .درمجموع مقایسه فاصله بر اسطاس جمعیطت
نشان می دهد کطه کاشطان بطر اسطاس پتانسطیل جمعیتطی و دوری از مرکطا اسطتان ،شطرایط
مناسبتری برای ادعای جدا شدن میتواند داشته باشد و علطت اصطلی آن هاینطهبطر بطودن
رفتوآمدها جوت حل مسائل اداری و مردمی به مرکا استان اصفوان است.
ط میرشکاران ،1392 ،الگویابی سازماندهی سیاسی فضا در ساختارهای بسطیط بطا ت کیطد
بر ایران ،نتایج آن به شرح زیر است:
تقسیمات کشوری چارچوب و استخوان بندی فضای سرزمینی کشور بهعنطوان بسطتری
برای ت مین امنیت ملی ،کشوری و ناحیهای بطه مطوازات مویاسطازی شطرایط محلطوب بطرای
توسعه متوازن و متعادل تمامی مناطق کشور است .دزمطه چنطین بسطتری شناسطایی و نگطاه
سامانمند به مقوله سازماندهی فضا و عوامل و مؤلفههای آن اسطت تطا تمطامی جریطانهطای
حرکتی موجود در سحوح مختلف ساختار سیاسطی فضطا يکشطور را پوشطش دهطد .نتطایج
تحقیق نشان میدهد توجه به شاخصهای کمی و عدم اسطتفاده از شطاخصهطای کیفطی در
سازماندهی سیاسی فضا و ا رگذاری آن در سطاختار نطاهمگون و متک طر فضطایی ایطران بطا
سیستم سیاسی بسیط سبب شکلگیری عدم تعادلهای فضایی ازقبیل شطکا هطای توسطعه
منحقهای ،تشدید مرکا-پیرامون ،دوگانگی فضایی مناطق مرکای و حاشیهای و تفطاوتهطا و
نابرابریهای فضایی شده است .پیامدهای این نتایج در ساختار فضطایی ایطران سطبب ایجطاد
بحران و ناامنیهای منحقهای و کاهش سرمایه اجتماعی و ضعف در قلمرو مؤ ر ملطی شطده
است .این روند ،حرکت آنتروپی سیستم سیاسی را به سمت م بت و افاایش میرایطی سطوق
داده است که بقای سیستم را با خحرات عدیدهای مواجه کرده است.
ط میرزایی ،1391 ،تبیین کارکرد فاصله در سازماندهی سیاسی فضا بطا ت کیطد بطر اسطتان
خراسان ،نتایج آن به شرح زیر است:
که تقسیمات کشوری یکی از حساسترین و مومتطرین اقطدامات دولطتهطا در جوطت
مدیریت بوینه سرزمین و همگطام بطا آن حفطح وحطدت و یکپطارچگی در سطحوح محلطی،
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منحقهای و ملی به شمار میرود .ترسیم مرزهای رسمی بهمنظور سازماندهی سیاسی کشطور
مت ر از مؤلفههای دیگری تحت عنوان اختصاصات فضایی است که الگوهای فعالیطت انسطان در
فضا را مشخص میکند .سازماندهی سیاسی فضا چنانچه نتوانطد اسطتقرار سطکنه ،سطازماندهطی
عرصه فعالیت و شکلگیری ساختارها را در یک الگوی فشطرده ،سطازماندهطی کنطد بطا کطاهش
کارایی و عدم رضایت سکنه از دستیابی به خدمات و اشتغال بطه فعالیطت مواجطه خواهطد شطد.
تعامل فضایی /کنش متقابل فضایی از تفاوت میان اختصاصات مکانی ناشطی مطیشطود .بطهویطژه
تعامل میان نقاطی که بهعنوان نقاط کانونی عمل میکند .در این کنش متقابل فاصله نقش زیطادی
دارد و از دامنه گستردهای برخوردار است .حکومتها چنانچه در سطازماندهطی کطردن سیاسطی
فضا نتوانند به این نقشها بپردازند .مشروعیت سیاسی خود را از دست خواهند داد.
 .1مباني نظری
 .0-0نظامهای مديريت سیاسي فضا
 .1-1-1الگوی سياسي بسيط یا تکساخت

در این شکل نظام حکومتی ،دراصل به اداره امور سازمانهای محلی و منحقهای توجوی
ندارند و تصمیمگیریهای سیاسی ،حکومتی و اداری از مرکا بطه پطایینتطرین سطحوح القطا
میشوند ينبوی. 36 :1331 ،
کشورهای دارای سیستم بسطیط از حیط

تفطویض اختیطارات و قطبض و بسطط قطدرت

سیاسی -اجرایی به وسیله دولت مرکای در طیف متنوعی از دولتهطای بطهشطدت متمرکطا
گرفته تا دولتهای بهشدت غیرمتمرکا قرار دارند.
 .1-1-2نظامهای ناحيهای (غيرمتمرکز)

الگوی ناحیهای بهطور معمول بین الگوی فدرال و بسیط قرار دارد و از خصیصههای هر
دو برخوردار است .این الگو در اصل همان هویت بسیط را دارد ،اما به دلیطل تفطاوتهطای
محلی و وجود اقلیتهطای فضطایی در حاشطیه یطا در درون کشطور ،نطوعی خطودگردانی و
خودمختاری محلی و منحقهای در آن برقرار میشود .در کتاب جغرافیایی سیاسطی ایطران از
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حی

نظری چند نوع خودمختاری در الگوی ناحیهای عنوان شده است که عبارتاند از:
( )0خودمختاری مطالبهای :در این الگو ،منحقه یا ناحیه جغرافیایی نسبتاً قدرتمند یطا خطاص

به دلیل ساختار اکولوژیک منحصربهفرد با حکومت مرکای درگیر میشوند .ناحیه خودمختطار بطا
اعمال فشار بر حکومت مرکای به خودگردانی دست پیدا میکند و حکومت مرکای بهناچطار بطا
آن موافقت میکند .م ل کردستان عراق در زمان حکومت حاب بع  ،باسک در اسپانیا و . ...
دولت مرکای بهشدت تمش میکند منحقه سرکش را کنتطرل کنطد و منحقطه اکولوژیطک
تمش میکند تا کنترل دولت مرکای را نفی و اختیارات محلی -منحقه خود را توسعه دهد.
دو نیروی گریا از مرکا و مرکاگرا در جدالی بلندمدت درنوایت به توازن قطوا مطیرسطند و
دولت مرکای ناچار منحقه اکولوژیک را به رسمیت میشناسطد و آنهطا نیطا مطیپذیرنطد در
چارچوب جغرافیای سیاسی کشور باقی بمانند.
( )5خودمختاری توافقي :برخی خودمختاریها در سطایه عقمنیطت و اندیشطه عالمانطه
جمعی در ساختار سیاسی کشور بسیط به وجود میآیند که گویطای درك بیعطت حاکمطه از
واقعیت تفاوتهایی جغرافیایی یا اصالت دادن به رشد ،توسعه و مقتضیات منحقهای اسطت؛
یعنی دولت مرکای و زمامداران میپذیرند که تفاوتهطای منحقطهای انکارناپذیرنطد و بایطد
امور منحقهای را به عوده سطاکنان آنهطا گذاشطت؛ ماننطد نخجطوان در آذربایجطان و منطاطق
خودمختار دانمارك.
( )3خودمختاری تفويضي :در این الگو دولت مرکطای بطا در نظطر گطرفتن ممحظطات
اقتصادی و سیاسی در چارچوب مناف ملی به بخشهایی از کشور نوعی خودمختاری اعحطا
میکند .این مناطق هویت کارکردی دارند ،مانند مناطق آزاد تجاری و صنعتی که در تعدادی
از کشورها ازجمله در ایران به وجود آمدهاند يحافحنیا. 029 :1361 ،
 .1-1-3نظامهای فدرال

در این سیستم قدرت بین دولت فدرال و چند دولت ایالتی تقسیم مطیشطود و هرکطدام
اختیارات خاص خود را دارند يدیخشی ت . 253 :1990 ،الگوی فدرال راهحطل سیاسطی مناسطب
برای اداره سرزمینهایی است که بهوسیله گروههطای مختلطف زبطانی ،مطذهبی ،قطومی و ...
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مسکون شده است و تفاوتهای ناحیهای در آنها تظاهر یافته است يمیرحیدر و ذکی. 1361 ،
الگوی فدرال از بههم پیوستن جماعات متمایا انسانی و به عبارتی چنطد واحطد سیاسطی
مستقل و حاکم پدید می آید که تصمیم میگیرند که سرنوشت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصطادی
و نظامی خود را به هم پیوند داده و کشور بارگتری با امکانات بیشتری به وجطود آورنطد.
الگوی فدرال را آمریکاییها برای نخستین بار در پایان قرن  16مطیمدی ابطداع کردنطد .ایطن
الگو در سال  1363از تبدیل نظام کنفدرال را کطه از سطال  1361تطا  1363در میطان سطیاده
دولت مستقل آمریکایی برقرار بود ،پدید آمد يحافحنیا . 022 :1361 ،خصیصه اصلی نظام فدرال
وجود تفاوتهای جغرافیایی یا گستردگی و وسعت سرزمینی است .درواق جغرافیاییترین
گونه حکومت ،فدرالیسطم اسطت؛ چراکطه در ایطن شطیوه حکطومتی تفطاوتهطای مکطانی و
جغرافیایی اصالت مییابند .در کنار نظامهای فدرال ،از نظامهای شبه فدرال نظیطر امطارات و
مالای قرار دارد.
 .1-1-4الگوی محلي

این الگو جنبهای اجتماعی ،اقتصطادی ،اداری و فرهنگطی دارد و بُعطد سیاسطی در آن یطا
وجود ندارد یا ضعیف است .این الگو صر نظر از تفاوتهایی که میان نظطامهطای فطدرال،
ناحیهای و بسیط وجود دارد ،برای تمامی موارد سهگانه یادشده قابل تعمیم است .هد

این

الگو اداره بوینه امور محلی که مستقیماً با زندگی سطکنه و شطوروندان مقطیم در یطک مکطان
يشور یا روستا یا منحقه یا ناحیهای جغرافیایی يبخطش ،شورسطتان و اسطتان سطرکار دارد،
اسططت و نططوع و حجططم و آن و سططح اختیططارات در چططارچوب قططوانین محل طی مشططخص
میشوديحافحنیا. 029 :1361 ،
رئیس حکومت يرهبر ،رئیسجموور ،پادشاه ،سلحان و ...
رئیس دولت ينخستوزیر ،صدراعظم ،وزرا و ...
بازیگران

پارلمانها و مجالس قانونگذاری

سیاسی

نمایندگان دولت ياستاندار ،فرماندار ،رئیس ایالت و ...
سفرا يسفیر ،سرکنسول ،وزیرمختار و ...
احااب يرئیس ،کمیته سیاسی ،دبیر کل و ...
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گروههای فشار
رهبران و نخبگان سیاسی
حکومت  /دولت محلی
مجلس
سازمانهای بینالمللی
 NGOها و گروههای فشار
نظام تصمیمگیری
فرایندهای
سیاسی

قانونگذاری
مدیریت
فرمانروایی
قانون اساسی
قوانین عمومی و عادی مصوب پارلمان
مقررات و آییننامهها

مستندات
سیاسی

بخشنامهها ،فرمانها و احکام حکومتی يصادره از سوی بخشهای حکومت
برنامههای توسعه اقتصادی
هد گذاریها يچشماندازهای توسعه
راهبردها
پیمانها و اساسنامهها

جدول  .0جدول مشخصات الگوی محلي يحافحنیا و همکاران00 :1390 ،
 .1-1-5الگوی فراایالتي (نمونه کردستان عراق)

حکومت منحقهای کردستان با الگوهای کمسیک خودگردانی و فدرالیسطم تفطاوتهطا و
شباهتهایی دارد .در رابحه با شواهد آن میتطوان گفطت :حکومطت منحقطهای کردسطتان در
مواردی نظیر دارا بودن مرکایت سیاسی ،پارلمطان و قطوه مجریطه محلطی ،بودجطه محلطی و
داشتن نمایندگی در پایتخت فدرال و  ...با سایر الگوهای غیرمتمرکا شطباهت دارد و امطا در
ارتباط با تفاوت شیوه خودگردانی حکومت منحقهای کردسطتان در مطواردی نظیطر برقطراری
روابط خارجی با سایر بازیگران نظام بینالملل ،در اختیار داشتن نیروهای نظامی موسوم بطه
پیش مرگه یا حافظان اقلیم که در حکم ارتش هستند ،صمحیتهطا و اختیطارات پارلمطان و
حکومت منحقه در سحوح داخلی و ملی ،قدرت پارلمان کردستان در زمینطه وتطوی قطوانین
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پارلمان و حکومطت فطدرال و  ...بطا سطایر الگوهطای متمرکطا تفطاوت دارد .بطا عنایطت بطه
تفاوتهای مدل حکومتی کردستان عراق با الگوهای خودمختاری و فدرال میتوان برای آن
وجود مستقلی در چارچوب الگوهای مدیریت سیاسی فضا قائل بود .نتیجطه اینکطه ،الگطوی
حکومتی در کردستان عراق و حکومت منحقهای آن با وجود داشطتن اشطتراکات فطراوان بطا
الگوهای خودمختاری یا فدرالیسم ،در زمره هیچکدام از آنها قرار نمیگیرد؛ زیرا اختیطارات
و صمحیتهایی که در چارچوب قانون اساسی عراق به حکومت منحقهای کردسطتان اعحطا
شده است باع

شده است که مدل کردستان عراق در مرحلطهای بطادتر از خودمختطاری و

ایالت فدرالیسم قرار بگیرد .بر همین اسطاس مطیتطوان نطام ایطن الگطوی حکطومتی را مطدل
فراایالتی نامید يقرباننژاد. 210-213 :1363 ،
 .0-5بحران ژئوپلیتیکي و تفاوت آن با بحران سیاسي
بحران ژئوپلیتیکی عبارت است از منازعه و کشطمکش کشطورها و گطروههطای متشطکل
سیاسی -فضایی و بازیگران سیاسی بر سر کنتطرل و تصطر

یطک یطا چنطد ارزش و عامطل

جغرافیایی .بحرانها و سرچشمهها و انواع مختلف داشطته و از لحطاک کطارکردی منجطر بطه
خروج سیسطتم از حالطت تعطادل .بطروز اخطتمل در وضطعیت عطادی و فراینطدهای فضطای
جغرافیایی و زیستگاه انسان مطیگردنطد .بحطرانهطای ژئطوپلیتیکی دارای ویژگطیهطای زیطر
میباشند يحافحنیا . 123 :1360 ،الف موضوع و عامل بحران ،کنترل ،مداخله و تصر

یطک یطا

چند ارزش جغرافیایی اعم از طبیعی و انسانی است .نظیر مکان ،فضطا ،موقعیطت ،آب ،ابطر،
منب معدنی ،مردم همکیش ،اقلیتها ،زیارتگاهها ،بازار صادراتی ،مسیر انتقطال کطاد ،انطرژی،
توریسم ،جایره ،تنگه ،خط مرز ،مکان مذهبی ،قدرت منحقهای ،مداخلطه بطرون منحقطهای و
نظایر آن .پیتر هاگت جغرافیدان برجسطته انگلیسطی سرچشطمههطای جغرافیطایی بحطران در
روابط بینالمللی را در قالب یک مدل تصویری بیان میکند .او در مدل نظری خطود عوامطل
مختلفی را باع

بروز تنش و بحران در روابط کشورها مطیدانطد يهاگطت . 332 :1330 ،عوامطل

مابور عبارتاند از :مسیر ترانایتی کشور محصور در خشطکی ،تغییطر خطط مسطتقیم آب در
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مرز ،تغییر مسیر رودخانه مرزی ،خط منصف دریاچه مطرزی ،کنتطرل سرچشطمه رودخانطه،
گروه اقلیت خارج از کشور ،گروه اقلیت مستقر در مرز مشترك ،کوچنشینان ،جطداییطلبطی
اقلیتهای داخلی ذخایر و مکانهای دارای کارکرد بینالمللطی ،پتانسطیل تودیطد در حاشطیه
ماورای مرز نظیر مجاورت پایتخت با مرز مشترك ،مناب معدنی اعم از استراتژیک و انرژی،
باروری مصنوعی ابرها.
ب بحران ژئوپلیتیکی از تداوم و پایداری نسبی برخوردار است و بهسادگی قابل حل و
برطر

شدن نیست؛ زیرا موضوع بحران و کشمکش ارزشهای جغرافیایی هسطتند کطه در

زمره مناف و جمعی محسوب میشوند .به عبارتی آحاد ملت یطا گطروه متشطکل انسطانی از
آنها درك منفعت جمعی و ملی دارد و بنابراین قابل چشمپوشی نیستند و مصطالحه دربطاره
آنها بهسختی انجام میپذیرد.
ج بحرانهای ژئوپلیتیکی هرچند شکل سیاسی به خود میگیرند ولطی بطا نطوع خطاص
بحرانهای سیاسی تفاوت دارند .بحرانهای سیاسی عامل بروز تنش در روابط دولتهطا بطا
یکدیگر میباشند و ممکن است به سردی روابط ،قحط روابطط و حتطی جنطگ و درگیطری
منجر شوند .این نطوع بحطرانهطا بیشطتر از عوامطل رفتطاری ،اندیشطهای ،آئطین دیپلماسطی و
تشریفات ،تعرض و بیاحترامی نسبت به پرسطتیژ ملطی و ارزشهطای سیاسطی ،فرهنگطی و
نظایر آن ناشی میشوند .برخم

بحرانهای ژئوپلیتیکی الگوی مداخله چند سححی شطکل

میگیرد .به عبارتی سحوح مختلفی از بازیگران در ارتباط با بحران درگیر مطیشطوند و ایطن
درگیر شدن بازیگران ناشی از اهدا

خاص آنها میباشند؛ مانند انگیاههای بشردوستانه یطا

شبه بشردوستانه ،توسعه حوزه نفوذ ،ارتقطای موقعیطت ژئطوپلیتیکی در سیسطتم منحقطهای و
جوانی از طریق به دست گرفتن رهبری و مدیریت فرایند حلوفصل بحران که میتوانطد بطا
رویکرد آشتیجویانه یا تداوم بحطران همطراه باشطد .سطحوح مختلطف بطازیگران در بحطران
ژئوپلیتیک عبارتاند از -1 :سحوح محلی يبازیگران و طر

منازعطه -2 ،سطح منحقطهای،

 -3سح فرامنحقهای -0 ،سطح جوطانی و کطروی و  -0سطح سطازهای یطا سطازمانهطای
منحقهای و جوانی نظیر سازمان ملل و شورای امنیت يحطافحنیطا . 123-135 :1360 ،بطا توجطه بطه
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آنچه گفته شد ،بحران ژئوپلیتیکی را میتوان اینگونه تعریف کرد :بحرانهای ژئوپلیتیکی به
بحرانهایی گفته میشود که دارای منش جغرافیایی باشطند ،بطه عبطارتی وقتطی یطک فضطای
جغرافیایی به ددیل مختلفی میان گروههای مختلف قرار بگیرد ،بحران ژئوپلیتیکی به وجطود
میآید .بحرانهای ژئوپلیتیکی از بحرانهای سیاسی بسیار متفاوتاند ،بهطوری که تبعطات و
ت یرات بحرانهای ژئوپلیتیکی میتواند بُعد منحقهای و حتی بُعد جوانی به خود بگیرد.
 .0-3بحران داخلي
به مجموعه بحطرانهطایی کطه در داخطل حطوزه کشطور و صطمحیت ملطی و سطرزمینی
حکومتها پیش میآید بحران داخلی گفته میشود اعم آنکه ناحیهای یا مکانی باشد؛ بطرای
م ال در یک استان یا در یک شور مانند انقمبات ،شورشهای شوری ،تجایهطلبی فضطاهای
حاشیهای کشور .بحرانهای داخلی برحسب سه ممك طبقهبندی میشوند :یکی شیوه انجام
عمل یا وقوع تحودت برحسب اینکه مسالمتآمیا یا خشونتبار باشد .دوم منش تحطودت
برحسب اینکه از باد یعنی از درون حکومطت صطورت گیطرد یطا از پطایین یعنطی از جانطب
گروههای خارج از قدرت سیاسی انجام پذیرد و سوم عمطق و دامنطه تحطودت کطه ممکطن
است از سححیترین دگرگونیها در رویههای حکومتی ،افراد حاکم و سیاستهطای دولتطی
تا عمیقترین تحودت در قانون اساسی ،ایطدئولوژی ،طبقطه حطاکم و نظطام اقتصطادی را در
برمیگیرد يبشیریه. 160 :1360 ،
 .0-0توسعهنیافتگي
در معنایی ساده و اولیه ،جامعه توسعهنیافته ،جامعهای اسطت کطه شطاخصهطای جامعطه
توسعهیافته را در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ندارد .ولی این سادهانگطاری اسطت کطه
جوام عقبمانده امروز را تنوا توسعهنیافته بدانیم يکلمن و نیکسطون . 33 :1336 ،توسطعهنیطافتگی
مرحلهای است که با وضعیت جامعه سنتی قرین اسطت و مرحلطه ابتطدایی بطوده اسطت کطه
جوام توسعهیافته امروز خیاش خود را از آن آغاز کردهانطد .در حطالی کطه جوامط امطروز
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بههیچوجه جامعه سنتی نیستند در عین حال توسعهیافته هم محسوب نمطیشطوند .بطهجطای
مفووم فوق بوتر است که اینگونه جوام را کمتر توسعهیافتطه بنطامیم ،یعنطی جامعطهای کطه
گرچه توسعهیافته نیست ولی توسعهیافته هم تلقی نمیشود ،بلکه جامعهای است که تحطت
ت یر آ ار نوسازی قرار گرفته و برخی از ابعاد و آ ار نوسازی را در خود پذیرفته است ولطی
بططهطططور کامططل در نظططم دنیططای مططدرن نیططا ادغططام نشططده اسططت و جایگططاهی حاشطیهای در
صورتبندی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی دنیای جدید دارد .به هر حال بر اسطاس تفکیطک
فوق ،کشورهای کمتر توسعهیافته ویژگیهای زیر را دارند:
 به لحاک شاخص های اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسطی و فرهنگطی توسطعه ،کشطورهایمابور در سلسلهمراتب جوانی جایگاه محلوبی ندارند.
 کشور توسعهنیافته کم توسعه امروزی ،کشوری است که بطه لحطاک اجتمطاعی در آنگسسططت کططاملی از صططورتبنططدی اجتمططاعی سططنتی ایجططاد نشططده در ع طین آنکططه
صورتبندی اجتماعی طبقاتی مبتنی بر روابط سرمایهداری هطم در آن تحقطق نیافتطه
است.
 در این ساخت اجتماعی ،روابط اجتماعی و خانوادگی سنتی و مطدرن در کنطار هطمهمایستی دارند.
 تقسیم کار اجتماعی به صورتی ناقص انجام شده است و کنار نوادهای جدیطد ماننطدبوروکراسی نوادهای سنتی به حیات خود ادامه میدهند.
 روابط اقتصادی در حالتی از تنازع میان الگوهطای معیشطتی ،صطنعتی و خطدماتی درجریان است .اگرچه روابط اقتصادی تغییریافته ولی این تغییر بهطور عمده در جوت
استخراج مناب خدادادی و متناسب با نیازهای بازار جوانی بوده است.
 روابططط اجتمططاعی و غیرشخصططی در کنططار روابططط شخص طی و فططامیلی در نوادهططایگوناگون اجتماعی به همایستی ادامه میدهند و درعمل فساد و فقدان بوطرهوری در
تمام سیستم اجتماعی امری طبیعی جلوه میکند.
 -در این کشورها حکومت -ملطت پایطه یطک شطکل نگرفتطه اسطت و دراصطل شطکل
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حکومت محل مناقشه ادعاها و گروههای اجتماعی گوناگون است.
 الگوهای فرهنگی سنتی و مدرن ،عقمنیت در کنار رسوم و سطنتهطا ،علطم در کنطارغیرعلم در حالت نامتناسب به حیات خود ادامه میدهند.
 -در حالی که ورود نسبی تجدد باع

بوبود کیفیت زندگی ،رشد بوداشت و آمطوزش

شده است ،این جوام رشد فاایندهای در جمعیت و کاهش مرگومیر دارند و همین
امر انفجار جمعیت را در این کشورها به نمایش میگذارد.
 در حالی که شورنشینی رخ داده است ولی این شورنشینی اغلب سرشطتی بیمارگونطهداشته است؛ چراکه یک فرایند منحقی را طی نکرده است .از مومترین ددیل افاایش
جمعیت شورنشین چنین کشورهایی مواجرتهای روستا -شوری است.
 .2روششناسي تحقيق
پژوهش حاضر از نظر هد

از نوع پژوهشهای کطاربردی -توسطعهای اسطت و از نظطر

ماهیت کیفی و روش از نوع پژوهشهای توصیفی -تحلیلی است .در ایطن تحقیطق ابتطدا بطا
تویه طرح تحقیق ،اقدام به محالعه و جم آوری ادبیات ارائطه الگطوی سطازماندهطی سیاسطی
فضا با استفاده از قابلیتهای ژئوپلیتیکی ایطران يبحطرانهطای غربطی پرداختطه و سطپس بطا
طراحی الگوی مفوومی پیشنوادی ،پرسشنامهای برای جامعه آماری طراحی گردیده ،بطه ایطن
صورت که پرسشنامه برای جامعه آماری کارشناسطان و صطاحبنظطران جغرافیطای سیاسطی
تکمیل گردید و درنوایت پس از توزی و جم آوری پرسشنامههطا بطا اسطتفاده از نطرمافطاار
 SPSSبه تجایهوتحلیل دادههای حاصل و نتیجهگیری و ارائه پیشنوادها پرداخته شده است.
در تحقیق حاضر برای نمونهگیطری جامعطه آمطاری اسطاتید دانشطگاه ،صطاحبنظطران و
کارشناسان حوزه جغرافیای سیاسی ،از روش نمونه گیطری گلولطه برفطی اسطتفاده گردیطد و
حجم نمونه آن تعداد  05نفر تخمین زده میشوند.
و برای حجم نمونه اساتید تعداد  25نفر را در نظر میگیریم.
متغیرهای تحقیق بهصورت نمودار شماره  1است:
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مراحل انجام تحقیق بهصورت زیر است.:
متغیر مستقل

قابلیتهای ژئوپلیتیکي

چالشهای سازماندهي سیاسي فضا

عوامل تهديدکننده ژئوپلیتیک امنیت و توسعه

اختمفات نژادی

عوامل محیط زیستی

اختمفات مذهبی

عوامل اقتصادی

جنبشهای احااب و ناسیونالیسم

عوامل اجتماعی

عدم مدیریت صحی

عوامل سیاسی

عدم هماهنگی سازمانهای مربوطه
فعالیتهای اشرار
گروهکهای تروریستی
نفوذ فرهنگی
دشمنان جمووری اسممی ایران
نفوذ اقتصادی
دشمنان جمووری اسممی ایران

سازماندهي سیاسي فضا
نمودار شماره  .0نمودار متغیرهای تحقیق ،مأخذ( :نگارنده)

 .5-0شناخت استانهای غربي
همواره استانهای غربی ایران از مجموع پنج استان تشکیل شده اسطت کطه مشخصطات،
مساحت و جمعیت هرکدام از استانها بهصورت زیر است:
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 .2-1-1استان آذربایجان غربي

این استان در منحقه آذربایجان و در شمال غربی کشور ایران قرار دارد و مرکا آن شطور
ارومیه است.
آذربایجان غربی دارای مساحت  33/509ک یلومتر مرب و جمعیت  3/230/219است.
ترك های آذربایجانی و کردها از گروه های عمده این استان به شمار می روند .کردها در
بخش های مرتف غربی و جنوبی اسطتان نشطیمن دارنطد و متقطابمً تطرك هطای آذری در
دشت های پیرامون دریاچه ارومیه و بخشی نیا در دشت هطای شطمال و جنطوب شطرقی
استان ،سکونت دارند .همچنین اقلیت های آشوری و ارمنی هم در استان ساکن هسطتند
يوب سایت ایرانیکا .
استان آذربایجان غربی در سطال  1360دارای  13شورسطتان 33 ،بخطش 33 ،شطور159 ،
دهستان و  3326آبادی است و مرکا آن شور تاریخی ارومیه بوده اسطت .از لحطاک وسطعت
ارومیه بارگترین و شورستان شوط کوچکترین شورستانهای استان هستند يمرکا آمار ایران .
 .2-1-2استان کردستان

استان کردستان یکی از استانهای ایران به مرکایطت شطور سطنندج اسطت کطه در غطرب
کشور واق شده اسطت .مسطاحت ایطن اسطتان  26/255کیلطومتر مربط معطادل  3/1درصطد
مساحت کل کشور ایران است .جمعیت این استان نیا  1/353/511است يمؤمنزاده. 1390 ،
اک ریت ساکنان این استان ،کردزبان هستند .استان کردستان بر اساس آخطرین تقسطیمات
کشوری در سال  1395دارای  15شورستان 29 ،شور 31 ،بخش 63 ،دهستان و  1393آبادی
دارای سکنه و  163آبادی خالی از سکنه بوده است .شورستانهای این استان عبارتانطد از:
مریوان ،بیجار ،دهگمن ،دیواندره ،سروآباد ،سقا ،سنندج ،قطروه ،کامیطاران و بانطه .بطر پایطه
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390استان کردسطتان  1/353/511نفطر جمعیطت
دارد که  33درصد شوری و  30درصد را جمعیت روستایی تشکیل میدهطد .تطراکم نسطبی
جمعیت معادل  02/2نفر در کیلومتر مرب است يوحدانی. 1393 ،
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 .2-1-3استان کرمانشاه

استان کرمانشاه غربیترین استان کشور و با مساحت  20/305کیلومتر مربط  ،هفطدهمین
استان ایران از نظر وسعت به شمار میرود.
جمعیت این استان  1/902/030نفر است .برخی از بارگترین اقوام و ایمت و طوایف نظیطر
ایل زنگنه ،ایل کلور ،ایل گوران ،ایل سنجابی ،ایل قلخانی و ایمت لک شامل ایل جملونطد ،ایطل
ع مانوند ،ایل پایروند ،ایل بالوند و ایل کاکاوند در استان کرمانشاه زنطدگی مطیکننطد .زبطانهطا و
گویشهای گوناگون نظیر گویشهای کرمانشاهی ،لکی ،کلوری ،جافی ،کردی گطورانی ،فارسطی
کرمانشاهی ،ترکی سنقری ،سورانی ،پاوهای ،ژاو رودی ،لوطونی ،بطادجوبی ،اورامطی و گطوران از
رایجترین گونههای گویشی در استان کرمانشاه هستنديمؤمنزاده . 1390 ،استان کرمانشاه از دیطدگاه
مذهبی نیا دارای گوناگونی بسیار زیادی است .بهطور م ال پیروان شطیعه يمطذهب اک ریطت
مردم و اقلیتهای سنی ،یارسان ،نعمتاللوی ،یوودی ،مسیحی يارمنی و آشوری و بوطایی
در این استان در کنار هم زندگی میکنند يبملی. 1360 ،
کردها ساکنین اصلی استان کرمانشاه هستند .طوایف مختلف کرد ازقبیل گوران ،زنگنطه،
کلیایی ،کلور ،قلخانی ،جمور ،سنجابی و طوایف لک ازقبیل جملونطد ،کاکاونطد ،ع مانونطد،
پایروند و  ...در این استان زندگی میکنند .تركهای استان کرمانشاه در کنار کردهای کلیایی
در شور سنقر زندگی میکنند .آنان به زبان ترکی سنقری سخن میگویند يبملی. 1360 ،
 .2-1-4استان ایالم

استان ایمم ،یکی از استانهای کشور ایران است که در باختر این کشطور و در ناحیطهای
کوهستانی و نیمهگرم قرار گرفته است.
این استان از استانهطای کمطابیش جنگلطی ایطران اسطت .مسطاحت ایطن اسطتان 25/133
کیلومتر مرب است و جمعیت این استان برابر  003099نفر است يمرکا آمار ایران .
استان ایمم یک استان راهبردی که دارای بیشترین ذخایر نفت و گطاز کشطور بطه همطراه
استان خوزستان و طودنیترین مرز بینالمللی با کشور عراق است .در ایمم عشایر کرد ،لطر
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و لک چنان با هم درآمیختهاند که شناسایی آنان به ایطن صطورت آسطان نیسطت .در ادبیطات
جوان تشی از استان ایمم بهعنوان استان صددرصد شیعه یاد میشود .استان ایمم اگرچطه از
نظر قومی متک ر است ،اما به لحاک مذهبی استانی است که همه ساکنانش پیرو مذهب شیعه
دوازدهامامی هستند يوبسایت ایرانیکا .
 .2-1-5استان خوزستان

استان خوزستان استانی در جنوب غربی ایران است که بر کرانه خلیج فطارس قطرار دارد
و مرکا تولید نفت و گاز ایران به شمار میآید .مساحت استان خوزسطتان  30/503کیلطومتر
مرب است و با جمعیتی معادل  0/315/053نفر ي ، 1390پنجمطین اسطتان پرجمعیطت ایطران
محسوب میشود .شور اهواز ،مرکا استان خوزستان است .استان خوزسطتان بطادترین نطرخ
مواجرت را در میان تمام استانهای ایران دارد .تنوا در چند سال پطیش از  055 ،1393هطاار
نفر از مردم خوزستان بنا به ددیلی مانند آب ناسالم ،ریاگردهطا و هطوای نطامحبوع ،گرمطای
زیاد هوا و شرایط اقلیمی نامساعد همچنین بیکاری ،فقر و گرانی ،محطل سطکونت خطود را
ترك کرده و به شورهای شمال ایران و خارج از کشور مواجرت کردهاند .اسطتان خوزسطتان
تیرههای گوناگون انسانی را در برمیگیرد .خوزستان از لحاک خطردهفرهنطگهطا متک رتطرین
استان ایران است .لرهای بختیاری و سایر اقوام لر ،عرب ،فطارسهطای بطومی شطورها از آن
جمله است يبملی. 1360 ،
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تصوير  .0نقشه موقعیت استانهای کشور منب (http://pltc.sbu.ac.ir):

 .3تجزیهوتحليل یافتهها
 .3-0سنجش آمار توصیفي جمعیتشناسي
آمار توصیفی جمعیتشناسی کارشناسان ،صطاحبنظطران و اسطاتید بطهصطورت جطدول
شماره  2است.
جدول شماره  .5مشخصات جمعیتشناسي کارشناسان بر اساس شغل ،مأخذ :يافتههای تحقیق
درصد تجمعي

درصد واقعي

درصد

فراواني

شغل
اساتید دانشگاه
کارشناسان مسائل سیاسی
کارشناسان امور محیط زیستی
کارشناسان مسائل جغرافیایی
کارشناسان بخشهای نظامی

ططططططططططططططططططططططططط مقاله پژوهشی :سازماندهی سیاسی فضا با توجه به عوامل تودیدکننده ژئوپلیتیک امنیت و320 / ...
جم

 .3-5تعیین مهمترين چالشهای سازماندهي سیاسي فضا در استانهای غربي کشور
در جوت تجایهوتحلیل پرسشهای آمار توصیفی مومتطرین چطالشهطای سطازماندهطی
سیاسی فضا در استانهای غربی کشور ،ابتدا پرسشها از یکدیگر تفکیطک گردیطد و سطپس
در نرمافاار  SPSSعملیات کدگذاری انجام گرفت ،کدگذاری بهصورت طیف لیکرت ،اعداد
یک تا پنج بت گردید و پس از آن دادههای پرسشنامهها در محیط نطرمافطاار و در قسطمت
Data View

بت گردید ،پس از آن با اسطتفاده از دسطتور  Frequenciesمیطانگین هطر یطک از

سؤالها و طبقهبندی آنها در یک جدول کلی بت گردید که نتایج آن بهصورت زیر است:
جدول شماره  .3مهمترين چالشهای سازماندهي سیاسي فضا در استانهای غربي کشور،
م خذ :یافتههای تحقیق
ردیف

نتيجه

sig

mean

1

اختمفات نژادی میان اقوام و حکومت

51513

0120

2

اختمفات نژادی اقوام مختلف با یکدیگر

5113

2190



3

اختمفات مذهبی

5.20

2.10



0

ناسیونالیسم قومی

51533

3196



0

عدم مدیریت صحی سازمانهای مربوطه

5155

0105



3

عدم هماهنگی میان سازمانهای مربوطه

5151

0132



3

فعالیتهای اشرار و گروههای تروریستی در نواحی غربی

5155

0130



6

نفوذ فرهنگی-اقتصادی دشمنان جمووری اسممی ایران

5152

0116



9

چالشهای مرتبط با ریاگردها و پیامدهای پس از آن

5151

0133



15

چالشهای مرتبط با بمیای طبیعی نظیر زلاله و پیامدهای پس از آن

5155

0135



تأیيد

رد

 .3-3شناسايي مهمترين عوامل تهديدکننده ژئوپلیتیک امنیت و توسعه در استانهای
غربي کشور
در جوت سنجش عوامل تودیدکننده ژئوپلیتیک امنیت و توسطعه در اسطتانهطای غربطی

 / 323فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال یازدهم ،شماره چولم ،تابستان  1055طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

کشور مؤلفه های عوامل محیط زیستی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصطادی مطورد سطنجش قطرار
گرفتند .در این راستا ،هر یک از گویهها از عوامل مختلفی تشطکیل شطدهانطد کطه شطرح آن
بهصورت زیر است:
محیط زيستي :بحرانهای زیست محیحی اخیر :ریاگردهطا ،سطیل ،زلالطه ،از بطین رفطتن
زمینهای کشاورزی.
توسطعه و

اقتصادی :تمرکا بهسوی اقتصاد نفتی ،عدم حمایت از اقتصاد محلی ،شطکا

نابرابری فضایی ،بیکاری ،نامناسب بودن مسکن ،عدم برخورداری از امکانات مناسب.
اجتماعي :تنوع قومی و نژادی ،تفاوتهای فرهنگی ،تفاوتهطای مطذهبی ،تفطاوتهطای
نژادی ،قاچاق مواد مخدر ،سرقت.
سیاسي :ساختار حکومت :تمرکاگرایی :قانون اساسی متمرکا ،تمرکا در قطانونگطذاری،
تمرکاگرایی ژئوپلیتیکی ،تمرکا قدرت و روت ،مدیریت متمرکا گروههطای قطومی ،تمرکطا
قدرت و روت در کانون سیاسی.
جدول شماره  .0سنجش آمار توصیفي مهمترين عوامل تهديدکننده ژئوپلیتیک امنیت و توسعه در
استانهای غربي کشور
ردیف

مهمترین عوامل تهدیدکننده ژئوپليتيک امنيت و

نتيجه

sig

mean

1

عوامل محیط زیستی

5.53

0.29



2

عوامل اقتصادی

51513

0101



3

عوامل اجتماعی

5155

0103



0

عوامل سیاسی

5152

0100



توسعه در استانهای غربي کشور

تأیيد

رد

 .4نتيجهگيری و پيشنهاد
در حال حاضر ازجمله مومترین قلمروهای جغرافیایی سرزمین ایران که نقش مومطی در
امنیت ملی ،ت یرگذاری مومی داشته است قلمروهای استانهای غربطی ایطران اسطت کطه در
سالهای گذشته به دنبال بحرانهای اقتصادی ،مذهبی ،سیاسی ،اجتماعی و محطیط زیسطتی،
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زمینهها را برای ایجاد بحرانهای دیگر به همراه خواهد داشت و این مسائل به ددیلی نظیطر
ناهمگونیهای قومی -مذهبی ،همبستگیهای قومی -نژادی و مذهبی با کشورهای همسایه،
تحرکات رژیم تروریستی آمریکا و رژیطم صویونیسطتی در ایطن منحقطه ،افطاایش مشطکمت
معیشتی ،بح

محرومیت و سایر این قبیل موارد ،بحرانها و مشطکمت اسطتانهطای غربطی

افاایش خواهطد یافطت و ژئوپلیتیطک بطهویطژه در شطاخه امنیطت و توسطعه دچطار تغییطرات
گستردهای خواهد گردید .عمدهترین ا رگطذاری دولطتهطا در فضطای داخلطی و بطهواسطحه
سازماندهی فضایی صورت میگیطرد .از ایطن رو کیفیطت و چگطونگی سطازماندهطی فضطا،
همواره کانون تحودت داخلی کشورها است .دولتها به دنبال ساماندهی چارچوبی منحقی
برای ساختار و کارکردهای فضای داخلی هسطتند تطا بطه ایطن وسطیله رونطد بقطای خطود را
استمرار بخشند و این امر نیازمند شناخت چارچوبها و تحلیطل منحقطی اصطول حطاکم بطر
ساختار ،کارکرد و تکوین فضا و درك خصیصههای آن است.
بحران ژئوپلیتیکی عبارت است از منازعه و کشطمکش کشطورها و گطروههطای متشطکل
سیاسی -فضایی و بازیگران سیاسی بر سر کنتطرل و تصطر

یطک یطا چنطد ارزش و عامطل

جغرافیایی .بحرانها و سرچشمهها و انواع مختلف داشطته و از لحطاک کطارکردی منجطر بطه
خروج سیسطتم از حالطت تعطادل .بطروز اخطتمل در وضطعیت عطادی و فراینطدهای فضطای
جغرافیایی و زیستگاه انسان میگردند.
بحرانهای ژئوپلیتیکی هرچند شکل سیاسی بطه خطود مطیگیرنطد ولطی بطا نطوع خطاص
بحرانهای سیاسی تفاوت دارند .بحرانهای سیاسی عامل بروز تنش در روابط دولتهطا بطا
یکدیگر میباشند و ممکن است به سردی روابط ،قحط روابطط و حتطی جنطگ و درگیطری
منجر شوند .این نطوع بحطرانهطا بیشطتر از عوامطل رفتطاری ،اندیشطهای ،آئطین دیپلماسطی و
تشریفات ،تعرض و بیاحترامی نسبت به پرسطتیژ ملطی و ارزشهطای سیاسطی ،فرهنگطی و
نظایر آن ناشی میشوند .برخم

بحرانهای ژئوپلیتیکی الگوی مداخله چند سححی شطکل

میگیرد .به عبارتی سحوح مختلفی از بازیگران در ارتباط با بحران درگیر مطیشطوند و ایطن
درگیر شدن بازیگران ناشی از اهدا

خاص آنها میباشند؛ مانند انگیاههای بشردوستانه یطا
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شبه بشردوستانه ،توسعه حوزه نفوذ ،ارتقطای موقعیطت ژئطوپلیتیکی در سیسطتم منحقطهای و
جوانی از طریق به دست گرفتن رهبری و مدیریت فرایند حلوفصل بحران که میتوانطد بطا
رویکرد آشتیجویانه یا تداوم بحطران همطراه باشطد .سطحوح مختلطف بطازیگران در بحطران
ژئوپلیتیک عبارتاند از -1 :سحوح محلی يبازیگران و طر

منازعطه -2 ،سطح منحقطهای،

 -3سح فرامنحقهای -0 ،سطح جوطانی و کطروی و  -0سطح سطازهای یطا سطازمانهطای
منحقهای و جوانی نظیر سازمان ملل و شورای امنیت يحافحنیا. 123-135 :1360 ،
پژوهش حاضر که به بررسی سازماندهی سیاسی فضا بهمنظطور شناسطایی قابلیطتهطای
ژئوپلیتیکی در راستای کاهش بحطرانهطا در اسطتانهطای غربطی پرداختطه اسطت ،دو مؤلفطه
مومترین چالشهای سازماندهطی سیاسطی فضطا در اسطتانهطای غربطی کشطور و شناسطایی
مومترین عوامل تودیدکننده ژئوپلیتیک امنیت و توسعه در استانهای غربی کشطور را مطورد
بررسی قرار داد.
در زمینه موم ترین چالش های سازمان ده ی سیاسی فضا در استان های غربطی ،نتطایج
نشان داد که چالش ها ی زیادی در این زمینه در سح استان ها ی غربی وجطود دارد کطه
در این میان فعالیت های اشرار و گروه های تروریسطتی در نطواحی غربطی ،چطالش هطای
مرتبط با بمیای طبیعطی نظیطر زلالطه و پیامطدهای پطس از آن ،عطدم مطدیریت صطحی
سازمان های مربوطه و اختمفات نژادی میان اقوام و حکومت نقش پررنگ تری در ایطن
زمینه دارند و همچنین نتایج نشان داد که دو گویه اختمفات نطژادی اقطوام مختلطف بطا
یکدیگر و اختمفات مذهبی ازجمله چالش های سازمان ده ی فضا در استان هطای غربطی
محسوب نمی شوند.
در زمینه موم ترین عوامل تودیدکننده ژئوپلیتیک امنیت و توسعه در استان های غربی
کشور نیا نتایج نشان داد که عوامل محیط زیستی نظیر يبحران های زیست محیحی اخیر:
ریاگردها ،سیل  ،زلاله ،از بین رفتن زمین های کشاورزی  ،اقتصطادی يتمرکطا بطه سطوی
اقتصاد نفتی  ،عدم حمایت از اقتصاد محلی  ،شکا

توسعه و نابرابری فضایی ،بیکطاری،

نامناسب  ،اجتماعی يتنوع قومی و نژادی ،تفاوت های فرهنگطی ،تفطاوت هطای مطذهبی،
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تفططاوت هططای نططژادی ،قاچططاق مططواد مخططدر ،سططرقت و سیاسططی يسططاختار حکومططت:
تمرکاگرایی  :قانون اساسی متمرکا ،تمرکا در قانون گطذاری  ،تمرکاگرایطی ژئطوپلیتیکی،
تمرکا قدرت و روت ،مدیریت متمرکا گروههای قطومی  ،تمرکطا قطدرت و طروت در
کانون سیاسی ازجمله موم تطرین عوامطل تودیدکننطده ژئوپلیتیطک امنیطت و توسطعه در
استان ها ی غربی محسوب میشوند که در ایطن زمینطه عوامطل اجتمطاعی و اقتصطادی از
ت یرات بیشتری برخوردار میباشند.
موقعیت گردشگری استان ها ،همبستگیها و مراودات قومی -نژادی ،ظرفیت بطادی
مناب و انرژی  ،وجود اقلیم های مختلف در بسیاری از شورستان هطای اسطتان ،موقعیطت
ترانایتی و ارتباطی استان ،عدم وجود اختمفطات و درگیطریهطای مطذهبی میطان کلیطه
گروه های جمعیتی استان های غربی ،روابط خیلی خوب ایطران بطا کشطورهای عطراق و
ترکیه و همکاریهای دفاعی -نظامی ایران با هر دو کشطور و قطدرت نظطامی -دفطاعی
نیروهای مسل ایران  ،ازجمله موطم تطرین قابلیطت هطای ژئطوپلیتیکی اسطتان هطای غربطی
محسوب میشود که سازمان دهی سیاسی فضا با بطه کطارگیری مناسطب و محلطوب ایطن
قابلیت ها میتواند به ارتقاء جایگاه اقتصطادی اسطتان هطای غربطی  ،کطاهش بحطران هطای
استان های غربی ،افاایش امنیت استان های غربی و بوبود مقابله با تودیدات و تحرکطات
امنیتی دشمنان جمووری اسممی ایران منجر شود.
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي


بشیریه ،حسین ،ي 1360پاییا  ،در آستانه آنومی سیاسی در ایران ،مجموعه مقادت همایش سیاستهطا
و مدیریت برنامههای رشد و توسعه در ایران ،توران :مؤسسه عطالی آمطوزش و پطژوهش مطدیریت و



برنامهریای.
بملی ،آزاده ،ي ، 1360ژئوپلیتیک قومیتها در خاورمیانه و ت یر آن بر امنیطت ملطی يمحالعطه مطوردی
مرزهای غربی ایران  ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشطگاه آزاد واحطد علطوم و









تحقیقات.
حافحنیا ،محمدرضا ،ي ، 1360اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،مشود :انتشارات پاپلی.
حافحنیا ،محمدرضطا؛ احمطدیپطور ،زهطرا و قطادری حاجطت ،مصطحفی ،ي ، 1390سیاسطت و فضطا،
پژوهشکده امیرکبیر ،انتشارات پاپلی.
حطافحنیا ،محمدرضا ،ي ، 1361جغرافیای سیاسی ایران ،انتشارات سمت ،توران.
قرباننژاد ،ریباز ،ي ، 1363بررسی تحبیقی الگوی خودگردانی کردسطتان عطراق بطا الگوهطای خودمختطاری و
فدرالیسم ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس.
کلمن ،دیوید و فرد نیکسون ،ي ، 1363اقتصادشناسی توسعهنیافتگی ،ترجمه غممرضا آزاد ،توران :و قی.
مرکا آمار ایران ،ي. 1390
مؤمنزاده ،شبنم ،ي ، 1390نقش صنای دستی بومی در توسطعه گردشطگری پایطدار روسطتایی محالعطه
موردی عروسکهای بومی سنندج ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علطوم انسطانی ،دانشطگاه آزاد







واحد علوم و تحقیقات.
میرحیدر ،دره؛ ذکی ،قربانعلی ،ي ، 1361بررسی نظام جغرافیایی -سیاسی ناحیهای و امکطانسطنجی آن
در ایران ،فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه توران.6 ،02 ،
میرزایی ،محمدرضا ،ي ، 1391تبیین کارکرد فاصله در سازماندهی سیاسی فضطا بطا ت کیطد بطر اسطتان
خراسان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس.
میرشکاران ،یحیی ،ي ، 1392الگویابی سازماندهی سیاسی فضا در ساختارهای بسیط با ت کید بر ایران،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس.
وحدانی ،اقبال ،ي ، 1393شناسایی پونههای آبوهوایی سازگار با کشت زعفران در اسطتان کردسطتان،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده فنی و موندسی ،دانشگاه آزاد واحد توران مرکا.
هاگت ،پیتر ،ي ، 1362جغرافیا ترکیبی نو ،جلد دوم ،ترجمه شاپور گودرزینژاد ،توران :انتشارات سمت.

ب .منابع اينترنتي
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