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بحران
گروههای متشکل سیاسی  -فضايی و بازيگران سیاسی بر سر كنترل و تصرف يك يا چند ارزش و عامل

جغرافیايی .هدف اصلی از اين مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی نقش متغیرهای جغرافیايی در وقوع
بهويژه آلودگی هوای
بحرانهای ژئوپلیتیکی ايران .سؤال اصلی مقاله اين است كه متغیرهای جغرافیايی  
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بحرانهای ژئوپلیتیکی  

كالنشهرها چهنقشیدر 
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استفادهشدهاست.
كالنشهرهای ايران نقش دارند و نهايتاً اينکه بحرانهای ژئوپلیتیکی ،كه
میشود در بحرانهای ژئوپلیتیکی  
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مقدمه
کلیة عوامل جغرافیایی که در تهدیدزایی و تهدیدزدایی کنشگران و واحدهای سیاسی نـقش دارند به دو دسته تقسیم
میشوند :دستة اول عواملی هستند که در مناسبات سیاسی و افزایش یا کاهش قدرت بازیگر یا واحد سیاسی نقش مؤثر
دارند و اصطالحاً میتوانیم بگوییم کارکرد ژئوپلیتیکی دارند (کالدارا و آکوویلو ،)۸71۲ ،مثل موقعیت یـک کـشور که در
کنار یک آبراه بینالمللی قرار گرفته و نقش کنترلی را بر آبراه ایفا مینماید یا در منطقة ساحلی (ریملند) و یا واقعشدن بر
روی منبع انرژی که به منطقة نفوذ و مورد عالقة قدرتهای بـحری و برّی است و  ...این گونه عوامل معموالً باعث
کاهش یا افزایش وزن ژئوپلیتیکی یک واحد سیاسی بوده و امنیت ملی و بینالمللی آنها متأثر از موقعیت آنهاست؛
دستة دوم عوامل جغرافیایی صرفاً عـوامل طـبیعی زنده و فیزیکی و غیرفیزیکی جغرافیا را شامل میشود و سرنوشت
واحد سیاسی را در محیطی ناامن قرار میدهد .تأثیر این گونه عوامل در حیات واحد سیاسی نشان میدهد که این متغیرها
قابلیت تبدیلشدن به تهدید و موضوع امنیتی بحرانزا را دارند .در صـورتی کـه انـسان از قوة ناطقه و عقل خود کـمک
بـگیرد و در جـهت رفع یا مدیریت تهدیدها از ویژگیهای برتر خود بهرهبرداری کند ،خطرهات رفع میشود و تهدیدات
کاهش پیدا خواهد کرد و حتی در مواقعی بـه فـرصت تبدیل مـیشوند .در غیر این صورت ،موجبات بحران را فراهم
میکنند .نـقشة سیاست جغرافیایی از نقشة سیاسی بیشتر با واقعیت کشورها هماهنگ است (اعظمی.)۸۸ :19۲١ ،
بیشک ،باثباتترین عامل قدرت یک ملت جغرافیای آن کشور است .عـوامل جـغرافیایی چون وسعت ،شکل ،موقعیت،
وضـع جـغرافیایی ،ناهمواریها ،منابع آب ،پوشش گیاهی ،اقلیم ،و غیره همگی با قدرت ملی رابطة مستقیم دارند .قرآن
کریم در آیاتی چند به برخی مختصات جغرافیایی سرزمینها و اهـمیت آن در قـدرت انسانی و بهرهوری انسانها اشـاره
کرده و کوهها و راهها و دریاها را نعمتی الهی در این جهت معرفی کرده است (نحل۲1 :؛ طه١9 :؛ زخرف.)17 :
به طور کلی ،قدرت از عوامل سیاست جغرافیایی سرچشمه میگیرد .این موضوع در زمـینة اسـتراتژی کامالً آشکار
است و در مورد اقتصاد و سیاست بینالملل نیز تا اندازهای چنین است .بنابراین ،برای درک قدرت کشورها در جهان ابتدا
باید با عوامل سیاست جغرافیایی آشنا شد (حافظنیا .)۲١ :19۲١ ،در دنیای امـروز از جنبة سیاسی و امنیتی به جغرافیا
نگریسته میشود و کشورها سعی دارند از مقولة جغرافیا در راستای ارتقای امنیت ،کسب قـدرت ،و تأمین منافع ملی
نهایت استفاده را ببرند (افتخاری .)۸۸ :190۲ ،جغرافیای طبیعی ،که بستر زیست انسان را فراهم کرده است ،دائماً بشر را
تهدید میکند .خشکسالی و عدم بارش نزوالت آسـمانی باعث ایجاد بحران آب میشود و موجب نابودی نسل انسان و
هر موجود زندهای مـیگردد؛ اما همین خشکسالی با مدیرت مصرف بهینة آب و استفاده از روشهای علمی و پیشرفتة
آبیاری میتواند به فرصتی برای بهرهوری بـیشتر تـبدیل شود .اقدامات سدسازی ،کنترل سیالبها ،و ذخیرهسازی آب در
پشت سدها رفع خشکسالی و انـرژی برق را به ارمغان میآورد.
بارش مدیریتنشدة برف و باران ،امواج خروشان دریاها ،و سونامیهای خانمانبرانداز نـیز بـرای زنـدگی انسان و
موجودات زنده خطرآفرین است .لیکن ،با هدایت آنها و بهرهبرداری مـنطقی مـیتوانند به انرژی قابل استفادة شهرها و
صنایع تـبدیل شوند .بنابراین ،عقل خدادادی انسان او را در جهت ساخت سرپناه و تـسهیالت و تـجهیزات و انتخاب
راهکارهایی که او را در مقابل بالیای طبیعی در امان نگه میدارد کمک میکند و این امر بـاعث رفـع تهدید میشود
(افتخاری .)19۲١ ،وسیع یا پُرجمعیتبودن یک کشور دلیل بر رفاه و امنیت نیست .گاهی این وسعت یا جمعیت باعث
عقبماندگی مادی و معنوی میشود یا تالش یا درآمد بخشهای مختلف یک مملکت دیگر را خنثی میکند .پدیدهها و
تهدیدهای ژئوپلیتیکی ،سیاسی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی ،محیط جغرافیایی ،و  ...نیز همینگونه اسـت
(اسکولوین .)۸710 ،بنابراین ،نفس وجود تهدید و ناامنی مالزم وجود انسان بوده و کامالً طبیعی است و عدم شـناخت و

كالنشهرهایايران
هایجغرافیايیدربحرانهایژئوپلیتیکی 

بررسینقشمؤ 
لفه

635

عـدم مدیریت بهینة آنها بحرانها را پدید میآورد .از طرفی ،غرایز ،قوة عاقله ،قـدرت تـفکر و ابـتکار نیز به بقای انسان
و دفع خطرها در محیط ناامن کمک میکند و این یک سنت الهـی اسـت .بنابراین ،برای مدیریت کلیة تهدیدها از جوامع
انسانی ،ضمن بهرهبرداری کامل از ظـرفیتهای طـبیعی ،نـیاز به تفکر استراتژیک همراه با مدیریت کالن و راهبردی
است که بهواسطة آن میتوان پدیدهها را از بدو تـکوین مـدیریت کرد .بهعنوان مثال ،امروزه بشر با پیشرفت در علم
ژنتیک محصوالت طبیعی را متناسب بـا نـیاز و خواستة خود تولید میکند و اقدامات مشابهسازی و تغییرات را مطابق میل
خود در موجودات نباتی و حیوانی بهوفور انـجام داده است و بهوسیلة باروری ابرها در جغرافیای طبیعی دست میبرد و
باران مصنوعی ایجاد مـینماید .بـنابراین ،دور از انتظار نیست که با استفاده از همین قـاعده در جـهت تـهدید دشمنان
خود برآمده و با استفاده از قوانین طـبیعی و جـغرافیایی اقدامت خطرساز مثل ایجاد سیل و زلزلة مصنوعی در منطقة
دشمن و  ...را نیز در دستور کار خـویش قـرار دهد (اسلوان .)۸710 ،از سوی دیگر ،با اسـتفاده از هـمین قوة عـاقله و
شـناخت عـوامل تهدیدزا میتواند تهاجم دشمنان طبیعی و حـتی انـسانی خود را پیشبینی و مدیریت کند .به این معنا
که هرگاه جوامع انسانی بـتوانند از ظـرفیتهای موجود و بالقوة خود کمال بهرهبرداری را کنند ،در مقابل تهدیدات حـالت
بـازدارندگی ایجاد مینماید .در این صورت ،بـا یـک مدیریت راهبردی و پیشبینی و برنامهریزی دقیق و بهموقع به
استقبال تهدیدات خواهند رفت و آنها را خنثی خواهند کرد یـا به فرصت تبدیل خواهند کرد یـا حـداقل آسـیبهای آن
را کاهش خواهند داد .هدف اصلی از این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی نقش متغیرهای جغرافیایی در بحرانهای
ژئوپلیتیکی کالنشهرهای ایران .سؤال اصلی مقاله این است که متغیرهای جغرافیایی چه نقشی در بحرانهای
ژئوپلیتیکی کالنشهرهای ایران دارند؟

رويکرد نظری
در بررسی سیر تحول نظریههای بحرانهای امنیتی شاهد هستیم که این بحرانها از موضوع نظامی به موضوعات
غیرنظامی از جمله مسائل محیطی کشیده شده است .یکی از عوامل بیتوجهی به مسائل و مشکالت محیطی فوری
نبودن خطر این تهدیدات نزد دولتهاست .در مدت زمان طوالنی سلطة واقعگرایی بر مطالعات روابط بینالملل (تقریباً از
اواخر دهة  1197تا اواخر دهة  )1107تعریف شد و کاربرد امنیت بهشدت محدود و مضیق بود که ماهیتاً آن را مرتبط با
قدرت نظامی میدید؛ بهگونهایکه به طور خیلی عادی از این مفهوم بهعنوان امنیت ملی یاد میشد و بر آن داللت
داشت .در دیدگاه سنتی (دیدگاه مضیق) به امنیت موضوع امنیت نظامی بود و هدف مرجع امنیت هم دولت بود .دیدگاه
موسع امنیتی هر دو حوزه را گسترش داده و موضوع امنیت را صرف تهدیدات نظامی نمیداند و هدف مرجع امنیت را از
دایرة انحصاری تهدیدات دولتها خارج میکند (آدمی .)19۲1 ،مکاتب موسع استدالل میکنند که امنیت انسانی معنایی
فراتر از دلنگرانی از تهدید خشونت دارد .امنیت انسانی تنها آزادی از ترس و هراس نیست ،بلکه همچنین آزادی از
احتیاج نیز هست .بهعالوه ،به اعتقاد بعضی ،امنیت انسانی در شرایط توسعهنیافتگی گستردهتر میشود و آزادیها و
ارزشهای دیگر را نیز دربر میگیرد (آقابخشی و افشاریراد.)1901 ،
بر اساس دیدگاه مکاتب موسعگرا ،امنیت صرفاً به تهدید و مسائل نظامی برنمیگردد ،بلکه حتی نیازهای انسانی و
مسائل محیط جغرافیایی را نیز دربر میگیرد .یکی از تالشهای مهم صورتگرفته جهت موسعکردن هدف و مرجع
امنیت از سوی نظریهپردازان مکتب کپنهاگ ،بهویژه باری بوزان ،انجام گرفته است (بـوزان .)190۲ ،مکتب کپنهاگ

1

1. Copenhagen School

630

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،35شمارۀ،2تابستان0011


اصطالحی است که بیل مک سوئینی بر آثار و دیدگاههای باری بوزان ،الی ویور ،دویلد ،1و برخی دیگر بهکار برده است و
بر آناند که امنیت نباید به معنای نبود تهدید سنتی تلقی شود ،بلکه امنیت ابعادی مختلف همچون مهاجرت (مسائل
اجتماعی) ،مسائل فرهنگی ،محیط زیست ،و رفاه اقتصادی دارد .بوزان بر آن است که دولت دیگر تنها مرجع امنیت
نیست ،بلکه افراد ،گروههای فراملی ،سازمانهای غیردولتی فراملی و فروملی ،رسانه ،و تروریسم همگی در وجوه امنیت
مرجعاند .در خصوص چندبُعدی بودن امنیت ،او بر این باور است که بایستی تأثیر فرهنگ ،محیط زیست ،تمدن ،و از همه
مهمتر مذهب را فهمید .مکتب کپنهاگ ،با توجه به اینکه کامالً بر مطالعات امنیتی استوار شده ،جزو اولین رهیافتهایی
است که در راستای پایهگذاری جایگاهی مستقل برای مطالعات امنیتی است؛ به عبارت دیگر ،این مکتب ،مطالعات امنیتی
را که از ویژگیهای دوران جنگ سرد است از حوزة مطالعات راهبردی دوران جنگ سرد تفکیک کرده و آن را ذیل روابط
بینالملل و مطالعات راهبردی را ذیل مطالعات امنیتی قرار داده است (تاجیک.)1901 ،
این امر تالش بوزان و همکارانش را به خارجکردن مسائل امنیتی از دایرة تنگ نظامی نشان میدهد .باری بوزان با
انتشار کتابی به نام هویت ،مهاجرت ،و دستورالعمل نوین امنیت در اروپا با برخورداری از چارچوب سازهانگارانه و توجه به
مسائل هویتی ،فرهنگی ،مهاجرت و نقش آنها در رابطه با امنیت تا حد زیادی به تحوالت نوظهور و چالشهای امنیتی-
اجتماعی پرداخته است .از سوی دیگر ،مکتب کپنهاگ در مباحث هستیشناسی خود نگاهی تاریخی به پدیدههای
اجتماعی دارد و به نقش هنجارها ،قواعد ،و فرهنگ نیز توجه ویژهای دارد .بوزان بر آن است که دولت دیگر تنها مرجع
امنیت نیست ،بلکه افراد ،گروههای فراملی ،سازمانهای غیردولتی فراملی و فروملی ،رسانه ،و تروریسم همگی در وجوه
امنیت مرجع هستند .در خصوص چندبُعدیبودن امنیت ،او بر این باور است که بایستی تأثیر فرهنگ ،محیط زیست،
تمدن ،و از همه مهمتر مذهب را فهمید (تهامی.)19۲۸ ،
بیشتر پژوهشگران بر این نظر هستند که اساساً موضوع تهدید به استفاده یا استفادة واقعی از نیروی نظامی در تئوری
و در عمل در حیطة مطالعات روابط بینالملل قرار میگیرد؛ اما درواقع مفهوم امنیت رشتهای عمومیتر از روابط بینالملل
است و امروزه بسیاری از تهدیدات مطرحشده در جوامع بشری از مسائلی غیر از چالشها و تهدیدات نظامی نشئت
میگیرد؛ مسائلی نظیر تهدیدات امنیتی محیط جغرافیایی ،تهدیداتی که با جلوهای فراامنیتی امنیت ملی کشورها و صلح
جهانی را بهخطر میاندازد؛ بهگونهای که گاهی تأثیراتی بسیار عمیقتر از جنگ بهوجود میآورد .در قرن بیستم موضوع
امنیت فقط معطوف به خطرهای نظامیای بود که متوجه کشورها میشد و این موضوع در دو جنگ جهانی ،پیدایش و
پیشرفت سالحهای هستهای ،و رقابت قدرتهای بزرگ در استراتژیهای نظامی بیشتر به چشم میخورد؛ اما ،بهتدریج با
پایانپذیرفتن جنگ ،بهویژه پس از فروپاشی دیوار برلین و تجزیة اتحاد جماهیر شوروی سابق ،که باعث پایان جنگ سرد
در دنیا شد ،مسائل محیط جغرافیایی بهعنوان موضوعی جدید در کشورهای مختلف مورد توجه قرار میگرفت و دولتها
را متوجه تغییرات محیط جغرافیایی و اثر آن بر صلح و امنیت جهانی میکرد .موضوعات محیط جغرافیایی در اواخر قرن
بیستم به حوزة فعالیت ،نگرانی ،و دغدغههای بینالمللی وارد شد .این موضوعات از چند طریق به مسائل روز جهان
مرتبط میشوند .بسیاری از معضالت محیطی در سطح ملی و جزو مسئلههای امنیتی کشورها تعریف میشوند؛ ولی
میتوان گفت که ذاتاً بینالمللی یا جهانیاند و در پاسخ ،کنشهای آگاهانة سیاست بینالمللی را میجویند .در دنیای
امروز ،تقریباً همة موضوعات محیطی بر روند جهانیشدن اثرگذارند و با فرایندهای اقتصادی و سیاسی آن سروکار دارند و
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از این منظر در ارتباط تنگاتنگی با رشتة روابط بینالملل قرار میگیرند؛ اما در ادامه هم باید گفت که دو رویکرد اساسی
دربارة امنیت محیط زیستی وجود دارد (رابینسون.)190۲ ،
یک تفسیر از امنیت محیط زیستی این است که تخریب محیط زیست و کمشدن منابع تأثیر منفی در امنیت یک
کشور دارد .تغییرات محیط زیستی می تواند منشأ درگیری و مناقشه بر سر منابع تجدیدپذیر مثل آب شیرین و منابع غذایی
دریایی از جمله ماهی شود .یک تفسیر از واژة امنیت محیط زیستی بر این مبناست که مشکالت محیط زیستی مثل
گرمایش گلخانهای ،سوراخشدن الیة ازن ،باران اسیدی ،تخریب جنگلها ،و تخریب زمینهای کشاورزی میتوانند در
محیط زیست تأثیربگذارند و به رکود اقتصادی ،آشوب اجتماعی ،و بیثباتی سیاسی منجر شوند و درگیری و حتی خشونت
را در داخل کشور بهخطر اندازند .توجه به امنیت یک کشور از این دیدگاه تا حدودی با پارادایم سنتی واقعگرایان
همخوانی دارد که بخش مهمی از مطالعات روابط بینالملل و امنیت را تشکیل میدهد و در قالب مفاهیم کلی امنیت ملی
و امنیت بینالمللی قرار میگیرد و دومین تفسیر از امنیت محیط زیستی بیشتر مربوط به تهدید تغییرات محیط زیستی بر
امنیت فردی است (حافظنیا و قالیباف.)19۲7 ،
در مرکز این مفهوم ،این استدالل وجود دارد که سطحی از تحلیل که بر محور کشور قرار گرفته نامناسب و
گمراهکننده است؛ زیرا مشکالت زیستمحیطی به مرزهای سرزمینی یا سیاسی محدود نمیشود .مشکالت محیط زیستی
مردم یا «بشریت» را تهدید میکند ،صرفنظر از اینکه در داخل کدام مرز ملی زندگی میکنند .اما در استمرار این مبحث
اگر نگاهی به وضعیت محیط جغرافیایی در کشور خود بیندازیم ،کمآبی و آلودگی هوا از مهمترین بحرانهای
زیستمحیطی ،آن هم در دولت نخست حسن روحانی ،بودند که بهنظر میآید همچنان او را همراهی خواهند کرد .اما حل
برخی معضالت در کوتاهمدت ساده نیست و مقابله با برخی بحرانها مستلزم همکاری کشورهای منطقه است؛
بحرانهایی نظیر شورشدن آب رودخانة کارون که منشأ آن عبارت است از تپههای نمکی در ذخیرهگاه سد گتوند و
افزایش گرد و غبار و ریزگردها که سال گذشته میزان آن از توان اندازهگیری دستگاههای سنجش آلودگی هوا فراتر رفت
و به قطع برق در بخشی از خوزستان منجر شد ،خشکشدن دریاچة هامون ،آلودگی تاالب انزلی ،از میان رفتن پوشش
جنگلی کوهستانی زاگرس و شمال کشور و  ...از جمله مشکالتی است که به نظر شاید امروز بهطوری جدی دامن زندگی
جامعة ایران را در قالب تهدیدات امنیتی زیستمحیطی نگیرد؛ اما دیرزمانی نمیپاید که همین تهدیدات زیستمحیطی
زندگی نه در ایران ،که در جهان را ناممکن میکند؛ کما اینکه در همین چند وقت اخیر در شهرهای جنوبی چنین بوده و
هست (حافظنیا.)19۲١ ،

روش پژوهش
کالنشهر عنوانی است که دربارة شهرهای بزرگ و پُرجمعیت بهکار میرود .کالنشهر معموالً از یک شهر مرکزی و
تعدادی شهر اقماری تشکیل شده است .به کالنشهر مادرشهر 1هم گفته میشود .کالنشهرها معموالً از اهمیت سیاسی،
اقتصادی ،بازرگانی ،و فرهنگی فراوانی برخوردارند و از مراکز مهم اقتصادی و تجاری هر کشور محسوب میشوند.
همچنین ،امکانات ورزشی ،فرهنگی ،آموزشی ،و گردشگری بسیاری دارند .به همین دلیل ،پذیرای گردشگرهای دیگر
شهرها و کشورها هستند .در تعریف بینالمللی کالنشهر ،که سازمان ملل متحد آورده است ،کالنشهر یا مادرشهر به
شهرهایی گفته میشود که بیش از هشت میلیون نفر جمعیت داشته باشند .از این رو ،با توجه به دیدگاه تعریف بینالمللی،
در ایران فقط شهر تهران کالنشهر شناخته میشود .درعینحال ،همانطورکه تعریف مفهوم شهر در کشورهای مختلف
1. Metropolis
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متفاوت است ،تقسیمبندی انواع شهرها نیز برحسب میزان فعالیتها ،میزان جمعیتپذیری ،و حوزة نفوذ شهر در
کشورهای گوناگون با یکدیگر یکسان نیست .اما در ادبیات رایج کشور ایران ،اصطالح کالنشهر معادل مادرشهر است و
به شهرهایی اطالق میشود که حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشند ،واجد مرکزیتی اقتصادی و سیاسی باشند ،و
در مقیاس ناحیهای یا ملی از موقعیتی مرکزی برخوردار باشند .کالنشهر در ایران به شهری اطالق میشود که یک
میلیون نفر یا بیشتر جمعیت داشته باشد .تعریف کالنشهر را در سال  19۲0محمد سعیدیکیا ،وزیر وقت مسکن و
شهرسازی ،در شورای عالی شهرسازی و معماری اصالح کرد و طبق آن شهرهایی با جمعیت بیش از  ١77هزار
نفر کالنشهر محسوب میشوند .به دلیل نداشتن تعریف حقوقی واحد از کالنشهر ،در ایران فقط شهرهای دارای بیش از
یک میلیون نفر میتو انند از مزایای قانون مالیات بر ارزش افزوده بهرة بیشتری ببرند .با تصویب شورای عالی شهرسازی
و معماری ،شهرهای زیر یک میلیون نفر میتوانند بهصورت قانونی و رسمی کالنشهر شوند؛ اما نمیتوانند از قانون
مالیات بر ارزش افزوده بهرة بیشتری ببرند .در حال حاضر ،شهرهای تهران ،کرج ،خراسان رضوی ،اصفهان ،آذربایجان
شرقی ،فارس ،و مرکزی کالنشهرهای ایران محسوب میشوند.
جدول.0فهرستشهرهایمیلیونیايرانبراساسسرشماری0533
شرح
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شهرنشینی با سرعت باالیی در ایران به پیش میرود .درواقع ،ایران سریعترین نرخ شهرنشینی در جهان را دارد .در
 11۲7کمتر از نیمی از ایرانیان در مناطق شهری زندگی میکردند .در  0١/١ ،۸717درصد از جمعیت ایران شهرنشین
محسوب میشدند که این آمار در سال  ۸797به  00/1درصد خواهد رسید .در سال  ۸717ایران دارای هشت شهر با
جمعیتی باالتر از یک میلیون نفر بود .در سال  ۸797این تعداد به نُه شهر خواهد رسید .تهران پُرجمعیتترین شهر کشور
است که در سال  0/2 ،۸717میلیون نفر ساکن داشت که سهبرابر شهر پُرجمعیت بعدی ،یعنی مشهد ،بود .در ۸797
جمعیت تهران به هشت میلیون نفر خواه د رسید و از هر ده نفر ایرانی شهرنشین یک نفر در تهران زندگی خواهد کرد.
همة شهرهای بزرگ ایران تا  ۸797افزایش جمعیت خواهند داشت؛ اما انتظار میرود شهر کرج با  91/2درصد رشد
بیشترین مقدار افزایش جمعیت را به خود اختصاص دهد .بعد از کرج شهرهای ارومیه و مشهد باالترین نرخ رشد را تا
 ۸797خواهند داشت (یورومانیتور اینترنشنال :۸710 ،ایران در  :1217آیندة جمعیتی).

.كالنشهرهایايران

نقشة0
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تنوع اقلیمی و آب و هوایی تنوع زیستی و فرهنگی را همراه دارد که این عوامل بحث تمرکززدایی و دولت و نهادهای
محلی را مطرح میکند .ایران سرزمینی متنوع است و بهتـرین جلوهگاه این همه گوناگونی آب و هوای کشور است
(علیجانی .)1 :190١ ،در نتیجه ،آب و هوا ،بهعنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تشکیل چشماندازهای ناحیهای ،به
دلیل وابستگی آن به شرایط ارتفاعی و موقعیت جغرافیایی در ایران ،از تنوع زیادی برخوردار است .اقلیم ایران شرایط
زیستی متفاوتی را در نواحی مختلف ایران بهوجود آورده است که ناگزیر بر همة جنبههای سازمان اجتماعی ایران و
روانشناسی اجتماعی مردم تأثیر بسزایی میگذارد کـه ایـن عامل نقش بیبدیلی در محلیگرایی و ناحیهگرایی ایفا
میکند (میرحیدر و ذکی.)١2 :19۲1 ،
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روش تحقیق پژوهش توصیفی -تحلیلی و استنباطی است .در گردآوری اطالعات میدانی از هر دو روش کمّی و
کیفی استفاده شـده اسـت .در بخش کمّی ،چهل نفر از متخصصان حوزة جغرافیای سیاسی بهعنوان جامعة آماری مورد
استناد قرار گرفتند و در قسمت کیفی هفت نفر از متخصصان حوزة مدیریت بحران به روش گلولة برفی برای مصاحبه
انتخاب شدند .برای ارزیابی میزان تأثیر بُعد جغرافیایی در شکلگیری بحرانهای ژئوپلیتیکی در کالنشهرهای ایران از
آزمون  tتکنمونه و برای اولویتبندی میزان تأثیر هر یک از عوامل مربوط به بُعد جغرافیا از آزمـون فریدمن استفاده شده
است.

بحث و يافتهها
يافتههای توصیفی

سنپاسخگويان


.سنپاسخگويان

نمودار2
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تحصیالت

.تحصیالتپاسخگويان

نمودار5
منبع:يافتههایپژوهش


شغل

.شغلپاسخگويان

نمودار0
منبع:يافتههایپژوهش


يافتههایتحلیلی


با توجه به میانگین و درصد فراوانیهای مربوط به بُعد جغرافیایی ،میتوان نتیجه گرفت وسعت کشور ،اسـتعدادها ،و
توانمندیهای محیطی متفاوت و محدودیتهای طبیعی و محیطی مختلف کشور بیشترین تأثیر را از بُعد جغرافیایی در
شکلگیری بحرانهای ژئوپلیتیکی دارند.
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9/20

1/71

9/0۸

1/71

میانگین کلی9/01 :
منبع:يافتههایپژوهش


ارزيابی میزان تأثیر بعد جغرافیايی

در آزمون  tتکنمونه ،فرض صفر مبتنی بر تأثیر کم هر بُعد در شکلگیری مقاله در ایران و فرض بدیل  H1نیز ادعای
آزمون اسـت که در صورت تأیید نشاندهندة تأثیر زیاد بُعد مورد مطالعه در شکلگیری مقاله است.
H 0:μ<3
H1: µ>3

چون دادهها با طیف لیکرت پنجدرجهای گردآوری شدهاند ،میانگین عدد سه یعنی نقطة وسط طیف لیکرت درنظر
گرفتـه شده است .همچنین ،این مطالعه در سطح اطمینان  1١درصد بررسی شده است .چنانچه در محاسبة میانگین هر
بُعد ،آمارة آزمون (مقدار معناداری) از مقدار بحرانی (سطح خطا=  )١کوچکتر باشد ،فرض صفر رد میشود .بنابراین،
ادعای آزمون تأیید خواهد شد.
برای بررسی عوامل جغرافیایی مؤثر بر شکلگیری بحرانهای ژئوپلیتیکی ایرانُ ،نه گویه مطرح شده است .نتـایج
آزمون  tتکنمونه برای بررسی بُعد جغرافیایی در جدول  9آمده است .بر اساس نتایج این آزمون ،میانگین دیدگاه
پاسخدهندگان در زمینة بُعد جغرافیایی  010/9بهدست آمده کـه بزرگتر از حد وسط لیکرت است و مقدار معناداری نیز
 777/7حاصل شده کـه کوچکتر از سطح خطای  ١درصد است .بنابراین ،مقدار میانگین مشاهدهشده معنادار است .به
استناد هر یک از این یافتههای آماری با اطمینان  1١درصد میتوان گفت :بُعد جغرافیایی یکی از ابعاد مؤثر در شکلگیری
بحرانهای ژئوپلیتیکی در ایران است.
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برایبُعدجغرافیايی
نمونه 

نتايجآزمون  t
تك

جدول.5

بُعدموردنظر

میانگین

مقدارt

مقدارمعناداری

بُعد جغرافیایی

9/010

۲/99

7/777

فاصلةاطمینان33درصد
حدپايین

حدباال

7/١۸۲

7/۲00

منبع:يافتههایپژوهش


نتایج  tتکنمونه برای هرکدام از گویههای بُعد جغرافیایی در جدول  2آمده است .بر اساس نتایج ،همة گویههای
مربوط به بُعد جغرافیایی نیز به صورت معناداری از میانگین باالتر هستند؛ پس تأثیر زیاد هریک از آنها اثبات میشود.
نمونهبرایهريكازگويههایبُعدجغرافیايی

جدول .0نتايجآزمون  t
تك
مقدار

فاصلةاطمینان33درصد
حدباال

حدپايین

معناداری

مقدارt

عواملجغرافیايی

میانگین

1/212

7/190

7/777

1/12

2/10

وسعت و عمق کشور

7/0١0

7/712

7/719

۸/١1

9/2۸

سختی ناهمواریها

7/١90

-7/7۲0

7/1١۸

1/20

9/۸۸

تفاوت و اختالف اقلیمی و آب و هوایی

7/12۸

7/2١0

7/777

١/۲2

9/07

فاصلة بین سکونتگاههای انسانی

7/11١

7/2١2

7/777

١/21

9/0۸

فاصله و پراکندگی بین مناطق کشور

1/۸0۲

7/۲۸1

7/777

1/۸1

2/7١

وجود مخاطرات محیطی متفاوت در کشور

1/7١7

7/211

7/777

١/0۲

9/00

موانع طبیعی و محیطی دسترسی متفاوت در کشور

7/01۲

7/1١1

7/77١

۸/10

9/20

شکل هندسی کشور

1/72۲

7/271

7/777

2/١۸

9/0۸

عدم توسعة طرحهای منطقهای با توجه به مؤلفههای جعغرافیایی
مناطق

افتههایپژوهش
منبع:ي 

رتبهبندیمیزانتأثیرعوامل مربوط به بُعد جغرافیايی


همانطورکه در جدول  0دیده میشود ،نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی هریک از گویههای بُعد جغرافیایی برای
شکلگیری بحرانهای ژئوپلیتیکی بهترتیب اولویت بیان شده است که با توجه به رتبة میانگین هریک از گویههای این
بُعد میتوان نتیجه گرفت بهترتیب اولویت میزان وسعت کشور ،استعداد و توانمندیهای محیطی متفاوت کشور ،و
محدودیتهای طبیعی و محیطی متفاوت کشور بیشترین تأثیر را در شکلگیری بحرانهای ژئوپلیتیکی دارند .در جدول 0
بهترتیب اولویت سایر گویهها نیز مشخص شده است.
عدجغرافیايی
جدول .3نتايجآزمونفريدمنبرایبررسیبُ 
N

Chi-square

(DFدرجةآزادی)

Sig

27

2۲/10

۲

7/777

افتههایپژوهش
منبع:ي 
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رتبةهريكازگويههایبُعدجغرافیايیبااستفادهازآزمونفريدمن

جدول.7
اولويتها


متغیرها

رتبةمیانگین

1

وسعت و عمق کشور

0/١0

۸

وجود مخاطرات محیطی متفاوت در کشور

0/19

9

موانع طبیعی و محیطی دسترسی متفاوت در کشور

١/۸7

2

فاصله و پراکندگی بین مناطق کشور

١/12

١

عدم توسعة طرحهای منطقهای با توجه به مؤلفههای جغرافیایی مناطق

١/72

0

فاصلة بین سکونتگاههای انسانی

2/۲0

0

شکل هندسی کشور

2/1۲

۲

سختی ناهمواریها

2/12

1

تفاوت و اختالف اقلیمی و آب و هوایی

9/00

منبع:يافتههایپژوهش


مصاحبهشوندگانهمراه با آنالیز موضوعی مصاحبه

مشخصات

در این مرحله ،مصاحبة نیمهساختاریافته با تعدادی از صاحبنظران جغرافیای سیاسی انجام گرفت و از آنها خواسته شد
نظر خود را دربارة نقش عوامل جغرافیایی در شکلگیری بحرانهای ژئوپلیتیکی بـا توجه بـه پرسشهای مطرحشده بیان
کنند و محقق را در طراحی مدل اصلی یاری دهند .مشخصات مصاحبهشوندگان در جدول  0موجود است.
مصاحبهشوندگانهمراهباآنالیزموضوعیمصاحبه

جدول.6مشخصات
مدتمصاحبه

سابقةفعالیت

نامسازمان

سمت

مصاحبهشوندگان

كد

 2١دقیقه

 1١سال

دانشگاه تهران

عضو هیئتعلمی

#1

۸7

1۸

دانشگاه مدرس

عضو هیئتعلمی

#۸

97

2

دانشگاه خوارزمی

عضو هیئتعلمی

#9

2١

9۲

دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیئتعلمی

#2

07

1

دانشگاه عالمه طباطبایی ره

عضو هیئتعلمی

#١

۸١

۸

دانشگاه تهران

عضو هیئتعلمی

#0

97

17

دانشگاه خوارزمی

عضو هیئتعلمی

#0

افتههایپژوهش
منبع:ي 

مصاحبههای انجامگرفته مطابق بخش کمّی حول چهار موضوع انجام شد .از مصاحبهشوندگان دربارة وضعیت کنونی
بُعد جغرافیایی برای شکلگیری بحرانهای ژئوپلیتیکی در ایران با توجه به عوامل این بُعد و درجة تأثیر هر کدام سؤال
شد و درنهایت از آنها خواسته شد تا راهکارهایی برای ساماندهی و مدیریت بهتر عوامل جغرافیایی در ایران ارائه دهند.
بهطورکلی ،وضعیت موجود این بُعد در ایران بهمنظور شکلدهی به بحرانهای ژئوپلیتیک نامطلوب و میزان تأثیر آن
جهت شکلگیری بحران ژئوپلیتیک متوسط ارزیابی شد .با توجه به مطالعات بخش کمّی و کیفی تحقیق ،میتوان بـه این
نتیجه رسید که عواملی مانند وسعت کشور ،استعداد و توانمندیهای محیطی متفاوت کشور ،پراکندگی بین مناطق و
فاصلة جغرافیایی مهماند و برای شکلگیری بحرانهای ژئوپلیتیک در اولویت قرار دارند؛ بهطوریکه در نظر یکی از
مصاحبهشوندگان عامل استعدادها و توانمندیهای محیطی متفاوت در هر منطقه و برنامهریزی متناسب با این
توانمندیها برای آن منطقه یکی از مؤثرترین عوامل در جلوگیری از شکلگیری بحرانهای ژئوپلیتیکی است که میتواند
بازده خیلی خوبی داشته باشد .همچنین ،یکی دیگر از مصاحبهشوندگان میگوید توجه به امکانات و توانمندیهای هر
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منطقه در کاهش و تعدیل هزینههای بحرانهای ژئوپلیتیک خیلی مؤثر است .یکی دیگر از مصاحبهشوندگان در مورد این
عامل میگوید :عامل وسعت مهم است؛ ولی همراه با میزان پیشرفت و فناوری در کشور معنادار میشود؛ بهطوریکه
وقتی کشور ازنظر فنـاوری پیشرفته باشد ،میتواند بهراحتی با سراسر سرزمینش در ارتباط باشد (مانند ژاپن)؛ ولی کشوری
که ازنظر فناوری ضعیف است و امکان ارتباط همزمان با سایر مناطق را ندارد ،وسعت در آن معنادار است و لزوم
شکلگیری مقاله برای ادارة بهتر سرزمین احساس میشود .دربارة این بُعد اغلب مصاحبهشوندگان اولویت اول در
جلوگیری از شکلگیری بحران ژئوپلیتیکی در ایران را توجه به توانمندیها و استعدادهای هر منطقه و بعد از آن عامل
وسعت میدانند .آنها همگی بر آن بودند که اگر به توانمندیها و استعدادهای هر منطقه توجه شود و با توجه به این
استعدادها و توانمندیهای هر محیط برنامهریزی شود و طرحهای توسعة منطقهای انجام شود ،بازده خیلـی خوبی خواهد
داشت .با توجه به نتایج بهدستآمده از مطالعات بخش کمّی و کیفی تحقیق ،میتوان گفت بهطورکلی پاسخگویان تأثیر
بُعد جغرافیایی را در شکلگیری بحران ژئوپلیتیکی در ایران متوسط اعالم کردهاند.

نتیجهگیری

کلیة مؤلفههای جغرافیایی که در تهدیدزایی و تهدیدزدایی بازیگران و واحدهای سیاسی نقش دارند به دو گروه تقسیم
میشوند :دستة اول عواملی هستند که در مناسبات سیاسی و افزایش یا کاهش قدرت بازیگر یا واحد سیاسی نقش مؤثر
دارند و اصطالحاً میتوانیم بگوییم کارکرد ژئوپلیتیکی دارند ،مثل موقعیت یک کشور که در کنار یک آبراه بینالمللی قرار
گرفته و نقش کنترلی بر آبراه ایفا مینماید یا در منطقة ساحلی (ریملند) قرار گرفته است و یا بر منبع انرژی ،که به منطقة
نفوذ و مورد عالقة قدرتهای دریایی و زمینی است ،واقع شده است و  ...این گونه عوامل معموالً باعث کاهش یا افزایش
وزن ژئوپلیتیکی یک واحد سیاسی است و امنیت ملی و بینالمللی کشورها متأثر از موقعیت آنهاست؛ دستة دوم عوامل
جغرافیایی است که صرفاً عوامل طبیعی زنده و فیزیکی و غیرفیزیکی جغرافیا را شامل میشود و سرنوشت واحد سیاسی را
در محیطی ناامن قرار میدهد .تأثیر این گونه عوامل در حیات واحد سیاسی به اندازه ای است که قابلیت تبدیل شدن به
تهدید و موضوع امنیتی بحرانزا را داراست .در صورتی که انسان از قوة ناطقه و عقل خود کمک بگیرد و در جهت رفع یا
مدیریت تهدیدها از ویژگیهای برتر خود بهرهبرداری کند ،خطرها رفع خواهد شد و تهدیدات کاهش پیدا خواهد کرد و
حتی در مواقعی به فرصت تبدیل خواهد شد .در غیر این صورت ،موجبات نابودی انسان را فراهم خواهند ساخت.
جغرافیای طبیعی ،که بستر موجودیت انسان را فراهم کرده است ،دائماً بشر را تهدید میکند .خشکسالی و عدم بارش
نزوالت آسمانی باعث ایجاد بحران آب شده و موجب نابودی نسل انسان و هر موجود زندهای مـیشود؛ اما همین
خشکسالی با مدیرت مصرف بهینة آب و استفاده از روشهای علمی و پیشرفتة آبیاری میتواند به فرصتی برای
بهرهوری بیشتر تبدیل شود .پروژههای سدسازی ،کنترل سیالبها ،و ذخیرهسازی آب در پشت سدها رفع خشکسالی و
انرژی برق را بهارمغان میآورد.
برخی از این عوامل در ایران از اهمیت و اولویت بیشتری در مقایسه با دیگـر عـوامل برخوردارند که در این شکل با
ضخامت متفاوت و بیشتری نشان داده شدهاند .این عوامل عبارتاند از :وسعت کشور؛ استعداد و توانمندیهای محیطی
متفاوت کشور؛ پراکندگی بین مناطق و فاصلة جغرافیایی .این عوامل هم بر عوامل دیگر اثر میگذارند هم از سایر عوامل
اثر میپذیرند ،مانند عامل استعدادها و توانمندیهای خاص هر منطقه که بر لزوم تهیة طرحهای توسعه ،مطابق با
استعدادها و نیازهای هر منطقه اثرگذار است و از آن اثر میپذیرد که با یکدیگر یک لوپ یا چرخه را شکل میدهند.
دربارة عامل وسـعت میتوان گفت این عامل در شکل هندسی کشور و همچنین در عامل فاصله از مرکز تا پیرامون
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اثرگذار است که عامل فاصله از مرکز تا پیرامون میتواند بهطور مستقیم در شکلگیری بحرانهای ژئوپلیتیک اثر بگذارد.
در نهایت ،برای عامل پراکندگی بیش از حد مناطق از یکدیگر میتوان گفت که این عامل در فاصلة سکونتگاهها از
یکدیگر و همچنین در عامل فاصلة مرکز و پیرامون از یکدیگر اثرگذار است که خود عامل فاصله از مرکز تا پیرامون نیز
به صورت مستقیم در شکلگیری بحرانهای ژئوپلیتیک تأثیر دارد.
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منابع
 .1اعظمی ،هادی ،19۲١ ،وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقهای (بررسی موردی :جنوب غرب آسیا) ،فصلنامة ژئوپلیتیک ،س  ،۸ش  9و .2
 .۸رابینسون ،جیمز آ ،190۲ ،بحران ،گزیده مقاالت سیاسی – امنیتی ،تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 .9علیجانی ،بهلول ،1900 ،آب و هواشناسی ایران ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.
 .2میرحیدر ،دره و ذکی ،قربانعلی ،19۲1،بررسی نظام جغرافیایی -سیاسی ناحیهای و امکانسـنجی آن در ایـران ،فصـلنامـة پـژوهشهـای
جغرافیایی ،س  ،92ش .2۸
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