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مقدمه
باید توجه داشت شهر بخشی از یک کشور و جزیرهای درون آن است .شهرها با توجـه بـه مراکـز تجـاری ،وومـههـای ثروتمنـد،
محلههای فقیرنشین ،ولبیآبادها و محلههای ممنوعهشان ،دارای جغرافیای سیاسی مخصـو

بـه خـود هسـتند ممـویر.)9931 ،

اینكه شهرها چگونه پا میگیرند و بر اساس چه روابطی به ویات خود ادامه می دهند ،نیروی محرکه و پویای شـهر چـه نیروهـایی
هستند یا اینكه عوامل محیطی در مكانیابی آنها تا چه ود مؤثر بوده است و ارتباط شهر در درون ناویه مروستا و شـهر) و بیـرون
ناویة شهر و روستاهای اطراف آن چگونه است یک موضوع بسیار مهم در امنیت فضایی و مكانی در یـک کشـور و سـاختارهای
وفاظتی آن در رویكرد برقراری امنیت منطقهای و ناویهای خود است مرضایی و همكاران.)9911 ،
شهرها نقش بسیار زیادی در تحوالت و تغیرات سیاسی یک منطقه و ناویه وتی در امنیت ملـی یـک کشـور داشـتهانـد .بـا
وجود این ،نقش شهرها در دورههای مختلف تاریخی متفاوت بوده که میتوان به تغیرات آن در دورههای زیر اشاره کرد:
دورههای پیش از میالد 
الف)دوران باستان در

شهر در چارچوب مفهوم پولیس )یا شهرهای خودمختار( نقشآفرینی سیاسی پُراهمیتی داشت.

ب( دوران تاریخ 

این دوران از هنگام پیدایش وكومتهای فراشهری در روم باستان و ایران روزگار پارتها پدید آمد و تا آغاز قرن بیستم
بهطول انجامید .در این دوران شهر بیشتر جنبة یک واود سیاسی-اقتصادی را

داشته است.

ج( دوران مدرن 

منظور از دوران مدرن در این بررسی قرن بیستم است بهویژه از نیمة دوم آن قرن که شاهد گسترش سریع شهرها ،هم از
نظر گسترة محدودة جغرافیایی هم از دید نقشآفرینیهای ،بودهایم .این بار شهر دوباره نقشآفرینیهای مستقلی پیدا
میکند .البته ،با این تفاوت که ،برخالف دوران باستان ،استقالل نقشآفرینی شهرهای گسترشیابنده استقاللی اقتصادی
است و از نظر سیاسی این شهرها همچنان در محدوده و چارچوب نظام وكومتی کشور زندگی میکنند .با این وال ،این
نقشآفرینی

استقاللیابندة اقتصادی جنبههای زیادی از زندگی سیاسی و فرهنگی را نیز به خدمت میگیرد.

پستمدرن 
د(دوران


این دوره از دهههای آخر قرن بیستم شروع شده است و با افزایش نقش و جایگاه شهرها در عرصة جهانی زمینه برای
برجستهشدن بُعد سیاسی شهرها نیز فراهم آمده است ممجتهدزاده .)9919 ،همچنین ،شهرها عموماً بهعنوان بازیگران
کلیدی اقتصاد و جامعه درنظر گرفته شدهاند .آنها هماهنگی و کنترل فعالیتهای اقتصادی در فواصل بزرگ را میسر
میکنند .در شهرها دانش و تخصصهای متنوع گرد هم آمدهاند که پیششرطی برای فعالیتهای اقتصادی متنوع بهشمار
میروند .از این رو ،شهرها یا مناطق شهری به موتور اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند و روابط فضایی انسانی را که برای
آموزش ،نوآوری ،و خالقیت ضروری است شكل دادهاند .درواقع ،شهرها مكانهایی برای خودانگیختگی فردی در سطح
جامعهاند .آنها همچنین با انعطافپذیری باال خود را با شرایط همیشه در وال تغییر بازار ،فرهنگ ،تكنولوژی ،و  ...در
عصر اطالعات تطبیق میدهند ).(Bunnell, 2002
انسان و محیطی که در آن زندگی میکند کلیتی تفكیکناپذیر از یكدیگرند .رشد سریع شهرنشینی و افزایش
روزافزون جمعیت شهرنشین ،که خود اختالط و درهمآمیزی بیشتر انسانها را در فضای شهری همراه دارد ،باعث شده تا
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بحث امنیت اهمیت خاصی در مسائل شهری پیدا کند مامیری .)9911 ،زیرا چنانچه سازماندهی سیاسی فضا در هر
قلمروی منطبق بر شرایط فضایی انجام نگرفته باشد و بر اثر آن واودهایی مثل شهر در معنای واقعی خود شكل نگیرند،
امنیت ملی کشورها با چالشهای زیادی مواجه خواهد شد .در این میان ،روند شهرنشینی و شكلگیری شهرها در ایران،
بهویژه پس از انقالب ،بهگونه ای انجام گرفته است که پیامدهایی برای امنیت ملی کشور در وال و آینده به همراه دارد.
بنابراین ،نگارندگان در این پژوهش در صددند تا چالشهای ناشی از این امر را تحلیل و واکاوی کنند.

روشپژوهشومنطقةموردمطالعه
پژوهش واضر از نظر هدف کاربردی است و روش اجرای آن توصیفی– تحلیلی است .روش بهکارگرفتهشده در این
تحقیق تلفیقی از مرور سیستماتیک منابع کتابخانهای ،مطالعات میدانی ،و فرایندهای تحلیلی و نرمافزاری است .در مرولة
اول با استفاده از دادههای گردآوریشده در مورد تعداد شهرها جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است .ترکیب
الیههای اطالعاتی با استفاده از نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور انجام شد .دادههای مختلف تصاویر
ماهوارهای از ماهوارة  AVHHRاستخراج و نقشة مناطق شهری با توجه به ساخص سنجش از دوری  NDBIاستخراج
گردید .سایر اطالعات مناطق ساختوسازشده و مناطق شهری از مرکز آمار ایران دریافت و استفاده شده است .در این
مطالعه ،تجزیه و تحلیل کیفی و محاسبات مكانی در تدوین تراکم شهری و مناطق ساختهشده تحت عنوان شهر بررسی و
تحلیل شده است .اهداف تحقیق از مرور منابع و تحلیل منابع توصیفی در این رابطه بهدست امده است .بخش عمدهای از
دادههای بهکاررفته در این تحقیق از فرایند تحلیل دادههای آماری کشور و پردازش تصاویر ماهوارهای استخراج شدده و در
این تحقیق نرمافزار  ARC GIS 10بهعنوان نرمافزار تحلیل مكانی استفاده شده است مشكل .)9
تحلیلینتایج
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سازماندهیسیاسیفضا


ضرورت سازماندهی درون یک قلمرو جغرافیایی سازماندهی سیاسی فضا نامیده میشود موافظنیا و همكاران .)9911 ،از
این رو ،سازمان دهی سیاسی فضا عبارت از فرایندی است که طی آن بخشی از سطح زمین ،که توسط مرز محدود شده،
برای ایفای نقشهای سیاسی سازماندهی میشود .مهمترین اهداف اجرای این فرایند ارائة خدمات بهینه به شهروندان و
سپس ادارة افراد ساکن در محدودة مرزهای سرزمینی است .این فرایند برای وكومتها از ضروریات و عنصری ویاتی در
تفویض اختیارات از مرکز به سایر نقاط سرزمین و ادارة بهتر محدودة کشور است که اجرای آن بسته به نوع نظام سیاسی
واکم متفاوت است؛ یعنی هر یک از نظامهای سیاسی متمرکز ،فدرال ،و ناویهای سازماندهی سیاسی -فضایی خا
خود را دارند ماومدیپور و میرزاییتبار .)9911 ،درواقع ،مهمترین هدف از سازماندهی سیاسی فضا در هر کشور در درجة
اول ارائة بهینة خدمات به وداکثر شهروندان و در مرولة بعد اداره و کنترل افرادی است که در چارچوب مرزهای
سرزمینی زندگی میکنند مپورموسوی و همكاران.)9913 ،
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شهر 

شهرها نهتنها بستر شكلگیری نهادهای سیاسی و مدنی و بخش جداییناپذیر فرایند نوسازی و توسعة اجتماعی-
اقتصادیاند ،بلكه کانون اصلی رویدادها ،کنشها ،و واکنشها و انواع مناسبات و روابط اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی ،و کالبدی نیز میباشند .شهر ،بهعنوان یک پدیدة مدرن ،معرف جایگاه و نقش ملتها در روند توسعه و تعامالت
و مناسبات مذکور است .امروزه ،با طرح الگوهای جدید و راهبردهای کارساز برای سازماندهی فضای شهری و افزایش
نقش سیاسی و استراتژیک شهرها ،شهرها به کانون مطالعات در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک تبدیل شدهاند .در این
راستا ،جغرافی دانان سیاسی بیش از هر چیزی بر بُعد سیاسی فضای شهری ،شهروندان ،وكومت محلی ،اقتصاد شهری ،و
کالنشهرها /جهانشهرها تمرکز یافتهاند مکامران و همكاران .)9913 ،شهر بهعنوان پدیدهای فضایی -سیاسی و یک
واقعیت پیش رونده در تاریخ زیست بشر است .ساخت و توسعة شهر تابع مالوظات وكومتها بوده و کیفیت شهر و
شهرنشینی تابع قوانین اقتصادی و سیاسی نظام واکم است ماومدیپور و کرمی.)9911 ،
از نظر تعریف شهر و مكان شهری و مكان شهری تفاوت زیادی بین کشورها وجود دارد .در وال واضر ،تعاریف
مختلفی از مكان شهری شده است که هیچ کدام بهتنهایی رضایتبخش نیست .گاهی اوقات ،شهر بر اساس فرهنگ
شهری )تعریف فرهنگی( ،گاهی بر اساس کارکرد اداری)تعریف سیاسی -اداری( ،گاهی بر اساس افراد شاغل در بخش
غیرکشاورزی )شاخص اقتصادی) ،و گاهی بر اساس تعداد جمعیت و شاخص جمعیت شهرها بخشی از فضای هر کشور را
تشكیل میدهند )شارعپور .(1391 ،بویژه در قرن جدید ابعاد گستردهای از نظر وجم فیزیكی و تنوع مسائل اجتماعی و
اقتصادی پیدا کردهاند و این تحوالت بحث مدیریت و تأمین امنیت شهرها را بسیار مشكل نموده است مجانپرور.)9919 ،
در ایران بر اساس مادة  9قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور مصوب سال  ،9931شهر یكی از عناصر تقسیمات
کشوری است که طبق مادة  1قانون مذکور چنین تعریف شده است« :شهر محلی است با ودود قانونی که در محدودة
جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ،اشتغال ،و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگیهای خا

خود بوده؛

بهطوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ،تجارت ،صنعت ،کشاورزی ،خدمات ،و فعالیتهای اداری اشتغال
داشته و در زمینة خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار بوده و کانون مبادالت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،و
سیاسی ووزة جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و وداقل دارای ده هزار نفر جمعیت

باشد.

تبصرة  9ـ تعیین محدودة شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسكن و شهرسازی خواهد بود».

یافتههایتحقیق

شكلگیری شهرها و شهرنشینی در ایران از تاریخچهای طوالنی وكایت دارد .با وجود این ،روند آن در طول یک قرن گذشته
از شدت بیشتری برخوردار شده است که قابل مقایسه با دورههای تاریخی قبل از آن نیست .سیاستهای وكومتها و
دولتهای شكلگرفته در این برهة زمانی مهمترین نقش را در این امر داشتهاند .میان وكومت و دولت ،از یک طرف ،و
توسعة شتابان شهر و شهرنشینی در ایران ،از طرف دیگر ،رابطة معناداری وجود دارد .طی یكصد سال گذشته ،یعنی از انقالب
مشروطیت تا کنون ،هر دو سوی این معادله تحوالت کمی و کیفی چشمگیری به خود دیدهاند .از یک طرف ،تعداد شهرهای
کشور با تثبیت اقتدار دولت جدید افزایش یافته و تعداد جمعیت شهرنشین بیشتر شده است .از طرف دیگر ،ساختار دولت به
دنبال انقالب مشروطیت دگرگون شده و عناصر شهری با وذف قاجارها از مسند قدرت ،که خاستگاه ایالتی داشتند ،جای
آنها را گرفتند .به همین دلیل ،انقالب مشروطیت را در تاریخ شهر و شهرنشینی ایران میتوان نقطة عطف تاریخی مهم
بهشمار آورد .انقالب مشروطیت باعث شد تا عناصر شهریـ به جای عناصر کوچنشین و ایالتی که بر کشور وكومت
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میکردندـ به قدرت برسند .از طرف دیگر ،دولت جدید با سیاستهای شهرمحوری و شهرمداری خود پیوسته در تقویت و
توسعة شهر و شهرنشینی گام برداشت و در مقابل زیست و معیشت روستایی و عشایری ،زندگی و فرهنگ شهر و شهرنشینی
را مستقیم و غیرمستقیم ومایت کرد .بدین ترتیب ،میان وكومت و دولت از یک طرف و شهر و شهرنشینی از طرف دیگر یک
رابطة عملكردی دوسویه و مكمل بهوجود آمد که تا امروز نیز این رابطه وجود دارد .وكومت و دولت جدید با بهرهمندی از
منابع درآمدهای نفتی و تمرکز ثروت و قدرت در نهادهای قانونی خود بهتدریج از وظایف کارگری فراتر رفت و به دولت واکم
و کارفرما تبدیل شد .این دولت دیگر به مازاد تولیدات روستایی و جریان ثروت و سرمایه از روستاها به شهرها چندان نیازی
نداشت ،بلكه با تسلط بر منابع ثروتی کشور جریان ثروت و سرمایه را در شهرها بهورکت درآورد و با تجاریکردن سرمایه و
تحكیم موقعیت کارفرمایی خویش در شهرها عمالً مردم نیازمند به کسب درآمد را به سوی پایگاههای خویش در شهرها
کشاند ،در اثر اجرای اصالوات ارضی و فروپاشی نظام بزرگ مالكی در دهة  ،9911عمالً نقش زمینداران در انتقال و انباشت
سرمایه از روستا به شهر قطع شد یا وداقل مسیر دیگری به خود گرفت .دولتی که پس از انقالب اسالمی بهوجود آمد در اصل
هم شهرمدار هم شهرمحور بود .این دولت شهرمدار ،خواسته یا ناخواسته ،به سمت و سوی تقویت شهرنشینی کشانده میشود
مرهنمایی .)9911 ،اولین طرح شهری ایران با هدف مداخله در بافت شهر همدان در سال  9991از تصویب وزارت داخله
گذشت .این طرح مثل سایر طرحهایی که به فاصلة اندکی در مورد شهرهای دیگر هم به اجرا درآمد فقط جنبة کالبدی
داشت و در اوداث خیابانهای عریض و طویل شهرها خالصه میشد .این اولین قدم در توسعة شهر و شهرنشینی
سیستماتیک و توسعة نقاط شهری کشور شد .شهر از دهة  9911گسترش شتابان خود را آغاز کرد و بدین ترتیب شهرسازی
بهعنوان مسئلهای خا

در دولت مطرح شد موبیبی .)9931 ،اما تحول بعدی ،یعنی اصالوات اراضی ،شهر و شهرنشینی را

دچار تحول بسیار گستردهتری کرد؛ بهطوریکه برای اولین بار با مفهوم زاغهنشینی شهری و واشیهنشینی گسترده و فراگیر
آغاز شد که نشانهای از توسعة شهری بدقواره و چالشهای امنیتی گسترده بروز کرد که اولین قدم در اثرات توسعة شهری و
شهرها در امنیت کشور بود .اما در کنار عوامل فوق ،در آن سالها ،مهاجرت ،سوداگری زمین ،اسكان غیررسمی ،رفاه شهری،
شغل کاذب ،و  ...باعث توسعة شهرها وتی در نقاط جدید که شهر هم نبود ،اما نزدیک شهرها قرار داشت شد که بهعنوان
چالش امنیتی و فضایی تا وال واضر نیز ادامه داشته است .با افزایش قیمت نفت در سالهای  9931-9911و افزایش درآمد
کشور و افزایش اهمیت شهرها و روستاها و اجرای طرحهای مختلف توسعة شهری چالش بعدی امنیتی تبدیل روستاها به
شهر و افزایش شهرنشینی بدون درنظرگرفتن کارکرد اقتصادی آن شهر بود که باعث بحرانهای مختلف مسكن و افزایش
جمعیت شهرها و واشیهنشینی مكرر و افزایش محالت جرمخیز و شغلهای کاذب گردید و باعث عدم تباین در شبكة ملی
کشور شد و اثرهای نامطلوب فضایی در شبكة توسعة شهری و روستایی ایران گذاشت.
میزان شهرنشینی کشور در یک قرن گذشته از سیر صعودی باالیی برخوردار بوده است؛ بهطوریکه در این برهة زمانی
جمعیت شهری ایران نیز از  1119139نفر در سال  9991به  19313339نفر در سال  9911رسیده که افزایشی نُهبرابری در
یک دورة 11ساله داشته است؛ در والی که جمعیت روستایی در این برهة زمانی از  99119919نفر به  19113319نفر رسیده
است مجدول  .)9تعداد شهرهای کشور نیز از  11شهر در سال  9131به  911شهر در سال  9991رسید .این تعداد شهر در
سال  9911به  9991شهر رسیده است که افزایشی ششبرابری در این مقطع زمانی 11ساله داشته است .تعداد شهرهای
ایران بین سالهای  9911تا  9931به میزان خیلی کمی افزایش داشته؛ بهطوریکه در این برهة زمانی فقط بیست شهر
جدید را داشتهایم؛ اما بعد از انقالب اسالمی از سال  9931تا  9911تعداد شهرهای کشور از  113شهر به  9991شهر رسیده
است .در این دورة سیساله  311شهر جدید شكل گرفتهاند که بهطور متوسط ساالنه نزدیک به  19شهر در کشور بر روی
نقشة سیاسی ایران ظاهر گشتهاند .بر اساس درگاه ملی آمار ایران در  9913/91/11و طبق فهرست وزارت کشور ،تعداد
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شهرهای ایران برابر  9991شهر است که نسبت به سال  9991رشد آنها بیش از  131درصد است .اما اگر تعداد شهرها با
مناطق دارای شهرداری را ،که برابر با  9191شهر بوده است ،در نظر بگیریم ،رشد تعداد شهرها در ایران از سال  9991تا
کنون بسیار بیشتر خواهد بود .در این میان بیشترین افزایش مربوط به دهههای  9911-9931و  9911-9911است که به
ترتیب در این دههها  931م 39درصد) و  111م 11درصد) شهر جدید شكل گرفتهاند.
جدول.0روندافزایشجمعیتشهریایراناز0335تا0335ـسرشمارینفوسومسكن(رهنما )0333،
سال

جمعیتکشور

نرخرشدبهدرصد

جمعیتشهری

نرخرشدشهرنشینی

درصدشهرنشینی

تعدادشهرها

9991

91111311

-

1119139

-

99.19

911

9911

11311311

9.9

1311113

1.9

91

139

9911

99311311

1.3

91111311

1.1

13

139

9931

111111191

9.1

13111139

1.1

11.9

111

9931

31111111

1.9

93193311

9.1

39.9

391

9911

311113311

9.3

11111131

1.3

31.1

9193

9911

31911331

9.9

19313339

1.9

39.1

9999

9911

31113131

9.9

11913113

1.1

31

9191

پس از تهیة شاخص مناطق ساختهشدة شهری و آشكارسازی تغییرات و بررسی تغییرات اتفاقافتاده در طی دورة
زمانی مورد مطالعه ،یعنی از سال  9111تا سال  ،1191این تغییرات بهخوبی نشان میدهد که میزان شهرنشینی در سال
 9111به  1111در ودود  11311هكتار ،که به میزان  91درصد افزایش شهرنشینی داشته است ،که نشاندهندة توسعة
شهرنشینی در این دهه بوده است .در طی دورة  1111به  1191تغییرات وكایت از 919.131هكتار ،که به میزان 11
درصد از توسعة شهرها در این دهه بوده ،دارد و واکی از ساخت و توسعة شهرهای زیاد در کشور بوده است .در طی دهة
 1191به  1191تغییرات توسعة شهری  913911هكتار ،که به میزان  11.91درصد از تغییرات شهرها نسبت به دهة قبلی
بوده است مجدول  )1که این تغییر ناشی از توسعة درونی شهرها بوده است و نسبت به دهة قبلی افزایش زیادی نیافته
است .با وجود این ،دهة  1191بیشترین افزایش جمعیت و ساختار شهری در ایران اتفاق افتاده است.
جدول.2بررسیتغییراتشهرهاوشهرنشینیدرایران 2101-0331
درصدتغییرات

مساحتتغییرات(هكتار)

سال

12.86765184
42.75076016
44.381588

42697.8464
141856.9148
147268.3789

1990-2000
2000-2010
2010-2018

تجزیهوتحلیل
دالیلعدمشكلگیریواقعیواحدسیاسیشهردرایران 


افزایش نسنجیدة میزان شهرنشینی و تعداد شهرهای کشور از چنان شدتی در طی دهههای گذشته برخوردار بوده که اگر
با چنین روندی ادامه پیدا کند ،باید در دهههای آینده شاهد کشوری کامالً شهرنشین باشیم .شایان ذکر است که در
سالهای اخیر این امر تا ودود زیادی کم شده است .اما در کل ،این نشان از سازماندهی نامناسب فضا بر اساس
شاخصهای برآمده از ویژگیهای فضایی است .سازماندهی سیاسی فضا ،که مهمترین بُعد آن تقسیمات کشوری است،
از جمله مسائل اصلی یک وكومت برای قلمروسازی بهشمار میرود .در این میان تقسیمات کشوری اگر بر پایة شناخت
درست از فضای جغرافیایی تحت واکمیت وكومت و درنظرگرفتن همة عوامل تشكیلدهندة یک کشور صورت گیرد،

بررسیچالشهایفضاییتوسعةشهریواثراتآن برایامنیتملیایران


203

ادارة بهتر و توسعة سرزمین را امكانپذیر و عدالت فضایی و اجتماعی را در کشور میسر میسازد .اما تا کنون چنین نظام
مناسبی برای کشور طرح نشده و بر پایة یک سیستم ناکارآمد و معیوب سازماندهی فضا در ایران انجام میگیرد که
نتیجة آن چیزی جز تعداد بی رویة شهرهاست که پیامدهای واصل از آن در وال و آینده روند توسعه و امنیت ملی کشور
را با چالش مواجه میکند .یكی از عوامل اصلی در سازماندهی سیاسی فضا شكلگیری واقعی واودهای تقسیمات
کشوری بر اساس فلسفة وجودی آنهاست که در این میان مهمترین سطح تقسیمات کشوری شهر است که نقش اصلی
را در توسعة یک کشور ایفا میکند .بنابراین ،نیاز است برای شكلگیری واقعی این واود سیاسی شاخصهای علمی و
سنجیده ای درنظر گرفته شود تا برآیند آن شهرهای واقعی بر روی نقشة سیاسی کشور باشد .زیرا «در سازماندهی
سیاسی فضا ،آیندهنگری با توجه به شناخت دقیق یک فضا نیاز مبرم است» مفرجی دانا.)9939 ،
به دلیل آنكه بحث تقسیمات کشوری در ایران تکعامله است و ارتقای واودهای سیاسی بر این پایه انجام میگیرد،
مدیریت سیاسی فضا به نحو صحیحی انجام نمیگیرد؛ زیرا با فشارهای زیادی از طرف افراد مختلف مواجه شده و در نتیجه
تقسیم سیاسی فضا از مسیر درست خود خارج شده است .عوامل پنهان و دور از دسترس یا عوامل غیررسمی در چنین ترتیباتی
دخالت میکنند که از اهمیت باالیی برخوردارند مکریمیپور .)19 :9919 ،به شكل کلیتر ،رخنه و نفوذ عوامل غیررسمی و
فراقانونی به واسطة نفوذ و اقتدار که فرصت مانور در تصمیمگیریهای وكومت را دارند تابعی از جغرافیای قدرتاند مرهنما،
 .)93 :9911جغرافیای قدرت به دو صورت در نظام تقسیمات کشوری تأثیرگذار بوده است :یكی ،پیروینكردن از قانون
تقسیمات کشوری به لحاظ اوراز شرایط قانونی؛ و دیگری سرعت در ارتقای واودهای سیاسی ماومدیپور و همكاران:9911 ،
 .)11عوامل غیررسمی در زمرة عوامل جغرافیایی -سیاسی ،امنیتی ،و راهبردی نیز نمیگنجد ،بلكه شامل آن دسته از افراد،
گروهها ،و البیها در ساختار وكومت یا خارج از آن است که با نفوذ و قدرتی که در اختیار دارند ،بدون توجه به شاخصهای
قانونی و علمی ،باعث شكلگیری یا ارتقای یک واود سیاسی -اداری میشوند .تأثیر این عوامل در نظام تقسیمات کشوری
پیامدهای منفی خواهد داشت؛ از جمله تالش برای ایجاد البیهای قدرت و ومایت بهمنظور شكلدهی و ارتقای واودهای
سیاسی در میان نخبگان نواوی مختلف کشور؛ کاهش اهمیت و کارکرد قوانین تقسیمات کشوری و واکمشدن عوامل
غیررسمی و سیاسی؛ شكلگیری رقابتهای منفی محلی و ناویهای؛ و گسترش نارضایتی عمومی ماعظمی و دبیری:9911 ،
 .)31-39ایجاد شهرها یا ارتقای منزلت سیاسی– اداری یک سكونتگاه فقط تغییر نام یک سكونتگاه است که به رشد عددی
جمعیت شهرنشین در مقیاس ملی منجر میشود ممشكینی و رویمی.)911 :9911 ،
همة این عوامل در اثر عدم کیفیبودن شاخصهای ناویهبندی است؛ زیرا تكیه بر عوامل کمی باعث شده تا بهراوتی
قانون تقسیمات کشوری قابل دورزدن باشد .از این منظر است که رابطة دولت و شهرنشینی امروز ایران را باید یک رابطة
مصلحتی نه منطقی تلقی کرد؛ زیرا ایجاد ساالنة بیش از چهل نقطة شهری در کشور ،عمدتاً ،نه به خواست مردم ،بلكه به
درخواست و اصرار و پیگیری کسانی انجام میگیرد که زادة این روستاها بوده و در بدنة اجرایی دولت نفوذ دارند .اما این
اقدام نهفقط با منافع دولت انطباق دارد ،بلكه بخشی از آرزواندیشیهای تاریخی مردم را نیز برآورده میکند؛ زیرا این
روستاها با تبدیلشدن به شهر هم از مواهب شهرنشینی برخوردار شدهاند هم از رنج تاریخی روستابودن تا ودودی آزاد
می شوند .از طرف دیگر ،دولت و شهر در عملكرد و منزلت و موقعیت کنونی خود دو همزاد بهشدت وابسته به یكدیگرند.
موجودیت شهر باعث تقویت منزلت و عملكرد دولت شده و دولت ،به سهم خود ،هویتبخش اصلی عملكرد شهرها و
چهرهپرداز عمدة منظر شهری است .از این رو ،چنانچه در وضعیت کنونی هر نُه روز یک شهر موجودیت پیدا میکند ،نه
مولود یک فرایند طبیعی ،بلكه از مكانیزم و سازوکاری بهوجود میآید که دولت برای توسعة موقعیت کارفرمایی خویش در
پهنة جغرافیایی کشور بدان نیاز دارد .این امر دولت را به اصلیترین عامل اثرگذار در عرصة شهرها تبدیل کرد .دولت هر
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زمان بخواهد و مصلحت بداند ،یک نقطة روستایی را وتی بدون رعایت ضوابط وزارت کشور به شهر تبدیل میکند
مرهنمایی.)931-911 :9911 ،

.مراحلتغییراتوتوسعةشهروشهرنشینیدرایرانبینسالهای0331تا 2103
نقشة0


زایشبیرویهونسنجیدۀشهرهاوشهرنشینیدرایران 
چالشهایاف



افزایش تعداد شهرها بدون بهرهگیری از پشتوانة علمی و توسعهای مناسب در ایران ،بهویژه شهرهای بزرگ که بخش
زیادی از جمعیت کشور را در خود جای داده است ،نهتنها به توسعه و ارتقای امنیت ملی در ابعاد مختلف منجر نشده ،بلكه
چالشها و تهدیدهای زیادی همراه داشته است .شهرهای بزرگ بهمنظور بهرهمندی از صرفههای ناشی از مقیاس
تشكیل شده و در پی آن با ایجاد پیوندهای فضایی -کاکردی با ووزههای پیرامون ،منطقههای کالنشهری شكل
میگیرند .این در والی است که افزایش تمرکز و تشدید فعالیتها ممسكونی و غیرمسكونی) در این مناطق کالنشهری،
همواره ،رابطة مستقیمی با افزایش صرفههای ناشی از مقیاس ندارد و آستانههای جمعیتی و اکولوژیكی ظرفیت تمرکز و
میزان گسترش آنها را تعیین میکنند .گذر برنامهریزینشده از این آستانهها در بسیاری از منطقههای کالنشهری منشأ
شكلگیری و انباشت مشكلهای فضایی بسیار بهویژه در عرصة محیط طبیعی شده است .اثرهای آن بر محیط طبیعی ،نه
از پیش تدبیر شده است نه اندیشیدن و تدبیر شیوهها و راههای رویارویی با چنین مشكلهایی درنظر گرفته شده است.
چنین امری به تولید و بازتولید مشكلهای گسترده و پابرجایی چون اغتشاش فضایی مبا توجه به همة ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،سازمانی ،کالبدی ،و  )...و تشدید یا بازتولید مشكلهای از پیش موجود و اتالف منابع ویاتی جوامع و نیز اتالف
سرمایهها منجر شده است و میشود معبدی دانشپور و تارانتاش.)93 :9911 ،
نحوة شكلگیری شهرها و توسعة آنها در پهنههای طبیعی ایران منقشة  )9و افزایش بیرویة آنها بدون توجه به
معیارهای علمی ،پیامدهای نامطلوبی در ووزههای مختلف بهویژه توسعه و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران همراه
دارد .از جمله مهمترین پیامدهای امنیتی آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تضعیفامنیتغذایی 

در سال  ،9111در سراسر جهان 3/3 ،ساکن روستایی به ازای هر ساکن شهری وجود داشت؛ اما االن به کمتر از یک نفر رسیده
و پیشبینی میشود در سال  1111این نسبت به سه ساکن شهری نسبت به دو ساکن روستایی برسد .با این وال ،صدها
میلیون ساکن شهری امروزه از تغذیة ناکافی رنج میبرند؛ گرچه این مسئله بیشتر در ارتباط با درآمد کم نسبت به کاهش
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ظرفیت تولید غذا است .یک جمعیت بسیار بزرگ شهری با درآمد پایین در سراسر جهان وجود دارد که سالمت و وضعیت تغذیة
آنها با افزایش قیمت مواد غذایی اصلی با خطر مواجه شده که این امر با افزایش قیمت غذا در  1113و نیمة نخست 1111
آشكار شد .افزایش شهرنشینی تغییرات عمدهای در تقاضا برای تولیدات کشاورزی به دلیل افزایش جمعیت شهری و تغییرات در
رژیم غذایی و تقاضاهای غذایی به دنبال دارد .همچنین ،میتواند چالشهای عمدهای برای امنیت غذایی روستا و شهر ایجاد
کند .گسترش شهری بهناچار برخی از زمینهای کشاورزی را دربر میگیرد؛ در والی که تغییرات در ارزش زمین و بازارهای
زمین در اطراف شهرها اغلب نتیجة این گسترش بوده که از آن استفادههای غیرکشاورزی میشود

(Satterthwaite et al.,

) .2010: 2809-2815تبدیل سریع روستاها به شهر باعث خواهد شد تا در زمینة محصوالت کشاورزی به یک کشور وابسته
تبدیل شویم .وقتی تبدیل یک روستا به شهر صرفاً بر مبنای تعداد جمعیت باشد ،این مسئله بهعنوان یک عامل بازدارنده در
مسیر شكلگیری چنین روستاهایی ارزیابی میشود .همچنین ،از آنجا که تبدیل روستا به شهر به اشتباه امر مثبت و ارزشمند
تلقی میشود ،مردم از روستاهای کمجمعیت به روستاهای پُرجمعیت اطراف خود مهاجرت میکنند و پس از چندی روستای
یادشده سریعتر از آنچه تا کنون رخ داده است به شهر تبدیل میشوند .به این ترتیب تا روستا میآید از نظر جمعیتی اقتصادی به
یک روستای پُرجمعیت و پُررونق ارتقا یابد ،تغییر شكل میدهد و به شهر تبدیل میشود .سالیانه بیست هزار هكتار از اراضی
خوب کشور تغییر کاربری میدهند .واقعشدن شهرها در مرکز دشتهای کشاورزی و نیز تبدیل کانونهای روستایی به شهر از
دالیل اصلی این تغییر کاربری هستند .تغییر کاربری کشاورزی نیز امنیت غذایی کشور را ،که از اهمیت راهبردی برای نظام
جمهوری اسالمی برخوردار است ،به خطر خواهد انداخت و وابستگی کشور را به محصوالت غذایی تشدید خواهد کرد .از سوی
دیگر ،این امر مغایر با سیاستهای کلی بخش کشاورزی ابالغی مقام معظم رهبری است .این سیاستها از سوی مقام معظم
رهبری در  9919/91/19ابالغ شد .بندهای  ،1 ،9و  1این سیاستها بر مواردی مانند وفاظت از منابع طبیعی پایه ،تأمین امنیت
غذایی ،و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی و توسعة پایدار روستاها تأکید کردهاند.
بارروانیبرذهنساکنانروستاوعمومجامعه 

تسهیل تبدیل روستا به شهر و دامنزدن به رشد بیرویة شهرنشینی توسط سیاستگذاران و مسئوالن این معنا را در
اذهان مردم تقویت میکند که روستاها از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و رویكرد مدیریت داخلی کشور به سمت
گسترش شهرها و شهرنشینی است .در نتیجه ،ضمن اثرگذاری بر کارکرد آنها ،موجب خواهد شد تا مقدمات تبدیلشدن
هر چه سریعتر به شهر را فراهم آورند(ورمزیاری)91-9 :9919 ،

کاهشوزننواحیروستاییدرمباحثسیاستگذاری 


به دلیل کاهش سهم جمعیت روستایی از جمعیت کل کشور ،توجه کافی و الزم به روستاها صورت نخواهد گرفت  و
بسیاری از مشكالت اجتماعی و فرهنگی دیگر که همراه دارد .عالوه بر این ،به دلیل کاهش سهم جمعیت روستایی از
جمعیت کل کشور ،مشاهده میشود که بعضاً با این استدالل که روستاها وزن اندکی از کشور دارند عمالً توجه کافی به
این نواوی مبذول نمی شود .برای مثال ،چندین سال است که ،برخالف گذشته ،توسعة روستایی و عشایری کشور ،اصوالً
فصل مشخصی در قوانین بودجة سنواتی نداشته و سهم کل بودجة قابل اوصای توسعه و عمران روستایی و عشایری از
بودجة عمومی دولت فراتر از  1درصد نمیرود .همچنین ،در وال واضر ،توسعة روستایی کشور متولی سیاستگذاری و
نظارتی مناسب در قوة مجریه و در قوة مقننه ندارد مورمزیاری و بابایی.)91 :9911 ،
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دولتیشدنفزاینده 


در والی که برنامههای زیادی در سالهای اخیر برای خصوصیسازی طراوی شده؛ اما با روند بدون ضابطة تبدیل
روستاها به شهر ،عمالً این فضاهای جغرافیایی را به فضاهای وابستة دولتی تبدیل میکنیم که توانایی تأمین نیازهای
اولیة خود را نیز نخواهند داشت و عمالً دولت آنها را سربار خود میکند .از این رو است که میان شهرنشینی و ساختار
دولت جدید رابطة مستقیمی به وجود آمده که استمرار آن به توسعه و افزایش بیش از پیش شهرها و گستردهترشدن بدنة
کارفرمایی و کارگزاری دولت در شهرها منجر شده و خواهد شد مرهنمایی.)939 :9911 ،
شكلگیرینابرابریشدیدتوسعه 


از دیگر چالشهای ناشی از اهمیت و توجه بیش از ود به شهر در کشور توسعة نامتوازن فضایی است؛ به گونهای که عمده
تالش برای رفع مشكالت شهرها بهویژه کالنشهرها و توسعة آنهاست .در نتیجه ،مناطق پیرامونی بهویژه روستاها از
اهمیت کمتری برخوردار شده و در روند توسعه عقب افتادهاند و عدالت فضایی و اجتماعی در کشور تحقق نمییابد .امری که
منجر به ایجاد چالشی جدی و از زمینههای اصلی افزایش نارضایتی در کشور است .در این زمینه میتوان به شكلگیری
پدیدة محور -پیرامون در استان تهران اشاره کرد که محور شهر تهران است و پیرامون کانونهای جمعیتی اطراف آن است.
توسعة شهر تهران در اداور گذشته ،همان طور که هاروی گفته است ،ابزاری کلیدی برای جذب سرمایه بوده و تحرک و
پویایی شهر تهران تحت نفوذ جغرافیای نابرابر سرمایهداری صورت گرفته است .تجمیع قدرت سیاسی و جغرافیای
سرمایهداری در شهر تهران بهخصو

از سال  9933و تشكیل شوراها به آن این امكان را داده که سلطة خود را به

کانونهای جمعیتی اطراف خود گسترش دهد .عالوه بر آن ،ما شاهد آن هستیم که شهر تهران از جهات مختلف تحت نفوذ
جغرافیای نابرابر سرمایهداری و قدرت سیاسی خود اقدام به گسترش وریم خود در جهت انباشت مجدد سرمایه مینماید
ماومدیپور و کرمی .)19 :9911 ،عالوه بر این ،هرچند در دورههایی پس از انقالب اسالمی کاربست نظریات مدرنیزاسیون،
که در آن روستاها نماد سنت و عقبافتادگی و رشد شهرنشینی ،مصرف انبوه و توسعة صنعتی نماد پیشرفت و تجدد تلقی
میشود ،متوقف شد و رسیدگی و توانمندسازی اقشار محروم و توسعة کشاورزی در اولویت قرار گرفت ،این روند تداوم نیافت.
امروزه در سایة اتكا به نظریات دهة  9111مدرنیزاسیون ،عدالت اجتماعی از جایگاه عملیاتی و شایسته در سیاستها و
اقدامات اجرایی برخوردار نیست .نتیجة این نظریات تمرکز هر چه بیشتر امكانات و سرمایهگذاریها در قطبها و مراکز
مکالنشهرها و شهرهای بزرگ) و ورکت هر چه بیشتر جمعیت از نواوی روستایی و شهرهای کوچک به سمت آنها و در
نتیجه عدم توازن متوازن جمعیت در پهنة سرزمین است مورمزیاری و بابایی.)1 :9911 ،

ساختاروسیمایشهرینامناسب 

شهرهای کنونی نه شهرهای دیروزند با همان ویژگیهای زمانی و سرزمینیشان ،نه شهرهای تازه همخوان با اصول و
مبانی و ضوابط شهرسازی امروز .درواقع ،بسیاری از شهرها در کشورهای رو به توسعه و ایران نه به گونة سنجیده شكل
گرفته ،رشد کرده ،و گسترش یافتهاند ،نه با برنامه و نظمی اصولی به سوی آینده رهسپارند .در عمل بر پیكر شهرهای
کهن و باارزش ما وصلههای ناجور بسیاری چسبانده شده است؛ به گونهای که هر تازهواردی در نگاه نخست این
ناهمگونی و زشتی در سیمای شهر را میبیند و ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی چون افزایش شمار تهیدستان،
گسترش واشیهنشینی ،گسترش ناموزون کالنشهری ،دامنهدارشدن بیكاری و کجرویهای اجتماعی و  ...در این شهرها
خودنمایی میکند مابراهیمزاده و نصری.)191 :9913 ،
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هایامنیتیآنها 
نشینیواسكانغیررسمیوچالش
گسترشحاشیه




یكی از مهمترین پیامدهای شهرنشینی در جهان امروز پیدایش و گسترش واشیهنشینی و پدیدة اسكان غیررسمی در درون
یا پیرامون شهرها ،بهویژه در مراکز استانها ،است .اسكان غیررسمی بهراستی یكی از آشكارترین چهرههای فقر شهری در
بیشتر شهرهای مهاجرپذیر کشور ماست که با عناوینی چون واشیهنشینی ،سكونتگاههای خودرو ،مسكنهای نابهنجار،
اجتماعات آلونكی ،و سكونتگاههای نابسامان شناخته میشود .فضای زندگی و شرایط موجود در این سكونتگاهها برانگیزندة
نابهنجاری و آسیبهای اجتماعی است ،ولی چه بسا شهروندانی که در این مناطق زندگی میکنند متهم به ناپختگی در
رفتارهای اجتماعی میشوند .افزایش فقر ،دسترسی نامناسب به مسكن آبرومند و خدمات شهری ،پیدایش زاغهها و
سكونتگاههای غیرقانونی ،واشیهنشینی و ویرانی محیط زیست ،و  ...از نابسامانیهای مرتبط با شهرنشینی شتابان است.
ناهماهنگیهای فرهنگی ،تفاوت شیوة زندگی روستائیان کوچنده به شهرها با شهرنشینان ،پایینبودن سطح سواد ،پیدایش
دگرگونی در کار و زندگی روستاییانی که به شهر میآیند و افزایش ناهماهنگیهای اجتماعی سبب باالگرفتن بزهكاری در
شهرهای بزرگ میشود .گسترش واشیهنشینی سبب افزایش سكونتگاههای ناسالم ،تراکم و باالرفتن برخوردهای اجتماعی
میشود .پژوهشهایی که در شهرهای گوناگون انجام شده است نشان میدهد واشیهنشینها نهتنها از دید اقتصادی الیة
پایین جامعه را تشكیل میدهند ،بلكه در میان آنها بزهكاری و بهویژه اعتیاد افزایش چشمگیر دارد مسیفالدینی:9931 ،
 .)33شایان ذکر است که جمعیت زیاد واشیهنشین ،بهویژه در کالنشهرهایی مثل تهران ،و وضعیت نامناسب اقتصادی آنها
باعث شده تا در سالهای اخیر که به دلیل تحریمهای ظالمانة امریكا عیله جمهوری اسالمی ایران مشكالت اقتصادی
شدیدی ایجاد شود ،این بخش از جمعیت کشور بیشتر تحت فشار قرار گیرد و در نتیجه آستانة تابآوری و نارضایتی آنها
کاهش یابد .این امر موجب شده تا در اعتراضات سالهای اخیر وضور فعال داشته باشند.

افزایشبیكاری 

در والی که جمعت روستایی کشور تا دهههای اخیر نیروی کار زیادی را در اقتصاد کشور شامل میشد ،با افزایش
شهرنشینی جمعیت بیكار کشور افزایش یافته است؛ زیرا شهرهای جدید شكلگرفته ناتوان از تأمین فعالیتهای اقتصادی
برای جمعیت فعال ساکنان آنهاست .همانطور که نمودار زیر نشان میدهد ،در مناطق شهری بین سالهای  9911تا
 9911نرخ بیكاری در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده و در وال افزایش است .بر اساس نتایج طرح نیروی
کار مرکز آمار ایران ،آنچه محسوس است کاهش  99/1درصد جمعیت فعال روستایی از  1میلیون نفر در سال  9911به
 3/9میلیون نفر در تابستان سال  9911و در مقابل افزایش  19درصدی جمعیت فعال شهری از  91/9میلیون نفر در سال
 9911به  91/9میلیون نفر در تابستان  9911را شاهد هستیم .بهنظر میرسد افزایش نرخ بیكاری در شهرهای کشور،
عالوه بر رشد جمعیت آن ،بهویژه در کالنشهرها به موارد دیگری همچون گسترش شهرها مربوط است .همچنین ،در
کاهش فرصت های شغلی در روستاها ناشی از کاهش سهم بخش کشاورزی از اشتغال کل کشور و نیز مهاجرت جمعیت
روستایی به شهرها ن قش قابل توجهی دارند .شایان ذکر است متوسط سهم جمعیت بیكار شهری و روستایی از جمعیت
بیكار کشور بهترتیب  11و  11درصد بوده است .به عبارت دیگر ،بخش عمدهای از بیكاران کشور در مناطق شهری
ساکناند مامامی و وسینپور.)9911 ،
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سالهای(0335-0310درصد) 
شكل.2نرخبیكاریبهتفكیکمناطقبین

منبع:مرکزآمارایران 



گیریرقابتهاومنازعاتمحلی 
شكل



شهرنشینی در کشور ایران ،همانند بسیاری از جوامع در وال توسعه ،با سرعت فوقالعاده زیادی گسترش یافته است .دلیل
این گرایش افراطی به شهر در ایران این است که شهرنشینی مساوی با برخورداری بیشتر از امكانات و فرصتهای بیشتر
و بهتر برای زندگی است .این امر سبب شده تا رقابت گستردهای در جوامع محلی کشور برای تبدیلشدن به شهر ایجاد
شود که بعضاً به منازعات ایلی ،طایفهای ،و قومی منجر میشود.
آگاهیناکافینسبتبهحقوقشهروندی 

شهروندی اساساً یک پیمان نانوشته میان فرد و دولت است که عبارت است از :مسئولیتهایی یک شهروند در برابر به
دولت و وقوقی که متقابالً برخوردار است مبدیعی و اخباری .)99 :9911 ،به رابطة میان فرد و کشوری که وی در آن
زندگی میکند ،بهعنوان عنصری از یک اجتماع دولتی ،یک تبعه دارای وظایف و تعهدات ویژهای است و در عین وال از
وقوق و مزایای ویژهای نیز برخوردار است ممویر .)13-11 :9931 ،بدین ترتیب ،وقوق شهروندی مجموعه وقوقی است
که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطالقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان
و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه وكومت میکند مدستمالچیان.)9 :9911 ،اما جوامع شهری جدید
نسبت به وقوق شهروندی خود آگاهی الزم را ندارند؛ زیرا از یک طرف آنها دارای ریشة تاریخی نبوده و بر اثر
مالوظات سیاسی و فرهنگی ایجاد شدهاند و از طرف دیگر دارای یک بافت عشایریاند که از سواد و آگاهی کافی
بهخصو

در زمینة وقوق شهروندی برخوردار نبودهاند .بیشتر شهروندان تصور میکنند که دولت از سر لطف به مردم

کمک میکند و وظیفة آنها فقط فرمانبرداری است .درواقع ،از نظر شهروندان جدید ،در یک طرف این رابطه قدرت
مطلق و توانا بر انجامدادن هر کاری وتی سلب ویات و زندگی از دیگران قرار دارد و در سوی دیگر انسانهای ضعیف،
سلباالختیار ،و محكوم به اطاعت بی چون و چرا از واکم و رئیس قرار دارد .این امر باعث شده تا این رابطه تابع همان
الگوی اربابورعیتی باشد موافظنیا.)911 :9919 ،
افزایشقاچاقوگسترشتهدیداتگروههایتروریستیوتكفیریموجوددرکشورهایمنطقه 


این گروهها که در دهة اخیر گسترش زیادی بهویژه در کشورهای همسایه یافتهاند با تحریک و ومایتهای دشمنان نظام
جمهوری اسالمی ایران در صددند تا فعالیتهای خود را به ایران گسترش دهند و کشور را با تهدیداتی مواجه کنند .در
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این میان ،افزایش شهرنشینی و روند تبدیل روستاها به شهر ،که نتیجه و ثمرة آنها جز عدم توسعة این واودهای جدید،
افزایش بیكاری ،محرومیت و تشدید رقابتها و منازعات محلی نبوده ،باعث خواهد شد تا ضمن اینكه روند قاچاق در
مناطق مرزی کشور تشدید یابد ،گروههای تروریستی از این چالش ممكن است بهره گیرند و به جذب نیرو در کشور برای
فعالیتهای تروریستی خود اقدام کنند.
عدمبهرهگیریازاصولپدافندغیرعاملشهری 


از مهمترین ملزومات وفظ و ارتقای امنیت شهری بهرهگیری از اصول صحیح پدافند غیرعامل برای مدیریت آن است که
متأسفانه بیشتر شهرهای ایران با توجه به عدم بهرهگیری از اصول مناسب سازماندهی سیاسی فضا و صرفاً تكیه بر بُعد
جمعیت فاقد چنین اصولی هستند و همین امر باعث شده تا نهتنها توان پیشگیری از مخاطرات مطبیعی و انسانی) را
نداشته باشند ،بلكه هر گونه مخاطره ای پیامدهای منفی زیادی برای مجموعة شهری کشور همراه دارد .از سوی دیگر،
مدیریت بحران نیز با توجه به این امر به نحو مناسبی انجام نخواهد گرفت .بهعنوان مثال ،یافتههای تحقیقی با عنوان
مدیریت رویكرد پدافند غیرعامل نشان میدهد در شهر ورامین در ووزة مدیریت ساختوساز شهری برای اجرای اصول
پدافند غیرعامل تمهیداتی انجام نگرفته است و در صورت بروز ووادث طبیعی و انسانساخت شهر با مخاطرات زیادی
مواجه خواهد شد مموسوینسب و کشوری.)91 :9911 ،

شكلگیریخألهایمرزی 


از دیگر پیامدهای غالببودن نقش و اهمیت جایگاه شهری در ایران تخلیة روستاهاست .در دورة  ،9911-5431تعداد
آبادیهای خالی از سكنة کشور با رشد  919/1درصدی از  91111آبادی در سال  9911به  91111آبادی در سال 9911
رسیده است .همچنین ،سهم تعداد آبادیهای خالی از سكنه از کل آبادیها از ودود  91درصد در سال  9911به ودود 93
درصد در سال  9911افزایش یافته است مورمزیاری و بابایی .)9 :9911 ،بخشی از این روستاهای خالی از سكنه در
مناطق مرزی واقع شدهاند کهاین امر به شكلگیری یا گسترش خألهای مرزی منجر میشود .در نتیجة این امر ،مدیریت
و کنترل مؤثر مرزی با مشكالت زیادی مواجه میشود و تهدیدهای مرزی کشور افزایش مییابد.

نتیجه
سازمان دهی نامناسب فضا در ایران باعث شده تا بسیاری از واودهای سیاسی کشور با مشكالت زیادی مواجه باشند .یكی
از این واودهای سیاسی شهر است که مهمترین واود سیاسی در جهان مدرن بهشمار میرود .اما در ایران شكلگیری آن
در قرن گذشته دچار دگرگونی شدیدی شده است و نبود نظام جامع تقسیمات کشوری متناسب با ویژگیهای فضایی-
جغرافیایی و برخودار از اصول علمی و توسعهای و همچنین نبود سیاستها و برنامههای مدون و منسجم برای تشخیص
دقیق فضاهای جغرافیایی برخوردار از ویژگی های فضایی شهر باعث شده تا روند افزایش تعداد شهرها بهویژه بعد از
انقالب اسالمی از سیر صعودی بسیار باالیی برخوردار شود .به گونهای که تعداد شهرهای کشور از سال  9991تا کنون
نزدیک به هفت برابر شده است .بنابراین ،در ایران سازماندهی سیاسی فضا از چارچوب مشخص و علمی برای ایجاد
شهرها برخوردار نیست و شاهد روزافزون تبدیلشدن روستاها بهویژه روستاهای مولد به شهرها هستیم که نهتنها از
مسائل و مشكالت کشور نكاسته ،بلكه پیامدهای مهمی برای امنیت ملی ایران در وال و آینده به همراه دارد .این امر
باعث به هم خوردن نظم فضایی -جغرافیایی کشور شده است و به تبع امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را با مشكالت
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جدی مواجه کرده است .هرچند که روند افزایش تعداد شهرها در ایران در سالهای اخیر کنترل شده و تقسیمات کشوری
در ایران تغییرات زیادی نداشته است ،در صورت عدم اتخاذ سازوکارهای تقنینی و نظارتی مناسب برای شكلگیری و ارتقا
واودهای سیاسی ممكن است کشور در آیندة نزدیک با بحران جدی مواجه شود .چالشهایی که در طول سالهای
گذشته برخی از آنها بالفعل شده مهمترین آنها در نمودار زیر نشان داده شده است و در صورت عدم اتخاذ سیاستها و
برنامههایی مناسب برای این امر چالشهای بالقوة زیاد دیگری نیز بالفعل خواهند شد.
عدمساماندهیمناسبسیاسیفضا

افزایشتعدادشهرها

چالشها

پیامدهایمنطقهای

پیامدهایمحلی

افزایشقاچاق

فقرومحرومیتگسترده

گسترشتهدیداتتروریستی

رقابتومنازعاتمحلی

افزایشنارضایتیواعتراض

افزایشبیكاری

افزایشمهاجرت

تضعیفامنیتروانی

شكلگیریخألهایمرزی

گسترشحاشیهنشینی

دولتیشدنفزاینده

تضعیفپدافندغیرعامل
شهری

تضعیفامنیتغذایی

گسترشفعالیتهایمجرمانه

شكل.3پیامدهاوچالشهایتوسعةشهریدرایران
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