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 چكيده

ياس داخلي توليد امنيت، افزايا رفاه و آسايا و در بعد برونداد حکومت به عنوان يک سيستم سياسي در مق

المللي و تعقيب منافع ملي کشور هاي مختلف بينخارجي نيز تعامل با کشورهاي ديگر، تقويت حضور در عرصه

گردد. اين پژوها هاي گوناگون مياست. کوتاهي سيستم سياسي در انجام وظايف خويا باعث پيدايا آنتروپي

هاي موثر در ترين آنتروپيکند مهماي انجام شده، تالش مينحليلي است و به شيوه کتابخانه-يفيکه از نوع توص

اند: ها مورد بررسي قرار گرفتهها را تبيين نمايد. با توجه به قلمرو پژوها، دو گروه از آنتروپيفروپاشي حکومت

هاي پژوها تاکيد ان ژئوپليتيکي هستند. يافتههائي که داراي بنيهائي که بنيان سياسي دارند و آنتروپيآنتروپي

سياسي، کاها -از: فساد اداريکنند عبارتندهائي که يک سيستم سياسي را تهديد ميترين آنتروپيدارند که مهم

. هاي ژئوپليتيکيهاي فردي، و آزادي بيان، واگرائي و چالاسطح و ميزان سرمايه اجتماعي، محدود شدن آزادي

ها باعث تضعيف بيشتر سيستم و بازخورد منفي آن باعث حرکت سيستم سياسي به سمت آنتروپيدوام و تقويت 

گردد؛ سرنوشتي گردد و دوام وضعيت آنتروپيک به ميرائي و در نهايت به فروپاشي منتهي ميوضعيت آنتروپيک مي

 که اتحاد شوروي به آن گرفتار شد.

 .چالا ژئوپليتيکي، شوروي سيستم سياسي، آنتروپي سياسي، کليدي: هايهواژ

 

 

 

                                                           

مکاتبات                  دار نويسنده عهده                                          E-mail: s.asgari@pnu.ac.ir 

 

  

 



 215............هاي سياسي و ژئوپليتيكي موثر بر فروپاشي.آنتروپي  ___________________________

 

 .مقدمه 1

هاي کره زمين موزائيکي از کشورهاست. پيدايا هر کشور نيازمند وجود سه عنصر خشکي

هائي هستند. حکومت اصلي سرزمين، مردم و حکومت است. هر يک از اين عناصر داراي ويژگي

سياسي حکومت نيروئي ترين عناصر، داراي انديشه سياسي است. انديشه به عنوان يکي از مهم

هاي فرهنگي و جغرافيائي در يک کشور؛ در نتيجه نيروئي وحدت است برتر از تمام تفاوت

. انديشه سياسي (Myrheydar,2002:88)کندگرا را خنثي ميبخا است که آثار نيروهاي تجزيه

پارچگي کند. ميزان موفقيت در مسير يکبستر الزم و ضروري را براي يکپارچگي ملي فراهم مي

آفريني رهبران سياسي ملي به نوع، ماهيت و فراگير بودن انديشه سياسي و همچنين اهداف و نقا

 . (Valigholizadeh,2019)بستگي دارد

 ,Bassin)کندحکومت يک سيستم سياسي است اگرچه راتزل از آن به عنوان موجود زنده ياد مي

افزاري بشري روند تکاملي افزاري و سختمهاي نرترين سازهو به عنوان يکي از مهم (2008:17

ها در دنيا داراي انواع گوناگوني هستند. دليل گوناگوني بسيار طوالني داشته است. حکومت

هاي گردد. پديده حکومت از دوران حکومتها به متفاوت بودن روند تکاملي آنها باز ميحکومت

شهر، امپراتوري رم، قرون -لفي، دولتنخستين در جوامع کشاورزي تا کنون مراحل و اشکال مخت

ملت و -هاي مدرن به شکل دولتالطوايفي، دولت مطلقه و دولتوسطي، فئوداليزم، ملوک

. هر (Hafeznia,Ahmadipour,Ghaderi Hajat,2010:125)حکومت ليبرال را طي کرده است

تشکيالت و ها و دولتي معموال در درون سرزمين خاصي مدعي سلطه يا تفوق بر کل سازمان

گروههاي داخلي است. عملکرد مرسوم در رابطه ميان دولت و گروههاي داخلي اين است که 

 (.Vincent,1992:41)شوددولت يگانه تشکل صاحب اقتدار تلقي مي

حکومت به عنوان يک سيستم سياسي داراي رفتار سياسي است. عناصر و اجزاء آن در ارتباط 

کنند. هدف بنيادين و نخستين حکومت، دف مشترک تالش ميمتقابل هستند و براي رسيدن به ه

هاي زير در رابطه با ملت به ايفاي مديريت سرزمين و خدمت به مردم است. حکومت در زمينه

 پردازد: نقا مي

 اداره عمومي زيستگاه، وطن کشور و سرزمين.1
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ه و نيز تنظيم روابط تنظيم روابط اجتماعي افراد ملت با يکديگر و تامين امنيت عمومي جامع.2

 ملت با خود.

 تامين امنيت ملي و دفاع در برابر تهاجم بيگانگان.3

 هاي مختلفهاي ديگر در عرصهها و دولتتنظيم روابط افراد ملت با ملت.4

 تدارک و تامين نيازهاي اساسي افراد ملت نظير غذا، مسکن، بهداشت، آموزش، اشتغال و غيره.5

 ت و تامين نيازهاي روحي و معنويارتقاي فکري افراد مل.6

 هاحفاظت از حيثيت و پرستيژ ملي و ارتقاء سرافرازي ملي در برابر ساير ملت.7

 Hafeznia,Ahmadipour,Ghaderi)طح قدرت ملي براي تحصيل اهداف مليستوسعه .8

Hajat,2010:130 )  . 

و ارزيابي است؛ برونداد برونداد عملکرد هر حکومتي در بعد داخلي و بعد خارجي قابل مشاهده 

مثبت آن در داخل باعث افزايا رفاه عمومي، امنيت داخلي، رضايت شهروندان و تقويت 

گردد. در دنياي بيرون نيز باعث تقويت اقتدار و وزن ژئوپليتيکي، افزايا مشروعيت سياسي مي

جهاني(، ارتقاء آفريني در مناسبات اي و حتي جهاني)بسته به نقاهاي منطقهتوانمندي در بازي

شود. هر گونه کوتاهي منزلت ژئوپليتيکي و تداوم تعامل با جامعه جهاني و تامين منافع ملي مي

سيستم سياسي در دستيابي به اهداف پيا گفته، موجب پيامدهائي در ارتباط آن با محيط)دروني 

در محيط  گردد. در اين صورت بازتاب عملکرد سيستم سياسي در محيط خود وو بيروني( مي

يابد که در رويکرد سيستمي بايد از آن با عنوان پيرامون به صورت وضعيت نامطلوبي نمود مي

تغييرات منتهي به آنتروپي ياد کرد. تغييرات يک سيستم از تاثيرات محيط در کليت و اجزاء 

 آيد ابتداگردد. يعني هر تغييري که در روابط سيستم با محيطا بوجود ميسيستم حاصل مي

دهد و سپس از طريق کليت سيستم، همه اجزاء و اجزاء و عناصر سيستم را تحت تاثير قرار مي

 (. Shakui,2010:50)پذيرندمي تاثير عناصر سيستم از تغييرات حاصل

ها و وضعيت ها متنوع هستند و داليل گوناگون دارند. نتيجه غائي وجود آنتروپيآنتروپي

هاي سياسي و هائي که بنياندر اين پژوها به آنتروپي هاست.آنتروپيک، فروپاشي حکومت

شود. پيدايا يک آنتروپي در يک سيستم و عدم تالش آن سيستم ژئوپليتيکي دارند، پرداخته مي
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کند. به بيان بهتر در صورت عدم براي رفع آن، بستر را براي بروز انواع ديگر آنتروپي فراهم مي

شود که به بحران منتهي هاي بيشتر هموار ميآمدن آنتروپي اصالح هر آنتروپي، مسير براي پديد

هاي سيستم هستند. در اقتصادي و اجتماعي پيامدهاي آنتروپي-هاي سياسيگردد. بحرانمي

هاي سياسي و ژئوپليتيکي به عنوان متغيير مستقل و فروپاشي هائي با بنيانپژوها حاضر آنتروپي

شوند. مطالعه موردي اين مورد بررسي و پژوها واقع ميسيستم سياسي به عنوان متغيير تابع 

 پژوها اتحاد شوروي است.

 .روش پژوهش2

تحليلي است. گردآوري اطالعات و مواد پژوها به شيوه  -اين پژوها از نوع توصيفي

اي با تاکيد بر منابع دست اول و غني انجام شده است. در اين پژوها تالش گرديده کتابخانه

هاي سياسي هاي مهم در سيستمش سيستمي در جغرافياي سياسي، آنتروپيضمن تبيين نگر

 ها بيان شود.تشريح و نقا آنها در اضمحالل و ميرائي اين گونه سيستم

 . مباني نظري3

 نگرش سيستمي در جغرافياي سياسي .1-3

ي شروع هاي انسانهايي براي کاربرد نگرش و تحليل سيستمي در سيستماز ميانه قرن بيستم تالش

هاي پژوهشي به يک ابزار قوي و مطلوب ها در بسياري از زمينهشده بود. در واقع رويکرد سيستم

سادگي در تبيين تشکيالت دروني يک سيستم  (.Byeon,2005)هاي سيستمي تبديل شددر تحليل

هاي ترين قابليتبه کاربرد گسترده آن کمک زيادي کرده و تحليل سيستمي را يکي از مطمئن

هاي انساني کرده است. اين رويکرد علمي در ارزيابي و بررسي يک ساخت حتي در مقوله ساخت

مورد توجه جغرافيدانان هم قرار گرفته است. نگرش سيستمي چارچوب روش شناختي جهت 

دهد که آورد و به جغرافيدان امکان ميتحقيق و بررسي ساخت و کارکرد يک سيستم فراهم مي

 (.Shakui,2011:49)اي از جامعيت جغرافيايي بنا کندش شناختي، فرم تازهبه منزله ابزار رو

با توجه به تعريف سيستم که بيشتر نمود فني و مکانيکي آن برجسته است، ابتدا در جغرافياي 

ها ريچارد چورلي، اولين جغرافيداني بود که نظريه سيستم 1962طبيعي بکار گرفته شد. در سال 

پس از چورلي جغرافيدانان ديگري  (.Shakui,2011:48)لوژي بکار گرفترا در مورد ژئومورفو
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نظريه  1964ها تمايل نشان دادند. برايان بري جغرافيدان آمريکائي در سال به کاربرد نظريه سيسم

 ها را در خصوص شهرها به کار برد.سيستم

رافيدانان سياسي مدل کوهن و روزنتال تنها مدلي بود که براساس آن تحليل سيستمي توسط جغ

هاي ارائه شد. آنان معتقد بودند مفاهيم روندها و سيستم جدائي ناپذيرند. نيروهاي اجتماعي پايه

دهند که در آن، هاي سياسي هستند که ساختارهاي سياسي و روابط ميان آنها را شکل ميسيستم

تواند ستم فعال ميساختارها با همديگر و در محيط اطراف فعال هستند. در چنين بستري يک سي

پايان مراحلي باشد که بوسيله آن انسان خود را از نظر سياسي در محيط اجتماعي و طبيعي مربوط 

هاي خاص هاي سياسي بيرون با محيطکند و همچنين در ارتباط با سيستمبه خود سازماندهي مي

سوجا نيز براساس  هايهاي ژئوپليتيکي کوهن و انديشهانديشه (.Cohen, Rosental,1971)آنها

رويکرد سيستمي بود. ديگر جغرافيدانان سياسي نيز رويکرد سيستمي را در درجات مختلف به 

جغرافيدان سياسي ديگري که نظريه خود را  (.Mirheydar, Mirahmadi,2018:210)کار گرفتند

ر خصوص جونز از دانشگاه ييل بود. نظريه او دليل سيستمي ارائه کرد استفان بي.در قالب تح

گيري يک تصميم را که بر مبناي تشکيل کشور بود. او معتقد بود ظهور يک انديشه مهم، شکل

آن انديشه بوجود آمده است، در پي دارد. اين تصميم حرکت را در حوزه يا ميدان فعاليتي 

مخصوص ايجاد کرده و با تکميل اين روند، يک حوزه سياسي جديد که معموال يک کشور 

آنچه براي جونز در اين نظريه مهم است نتيجه يا فرايند  (.Muir,2000:120)يابدياست، تحقق م

است. فرايند، پيامد يک سيستم است. کوهن و روزنتال هم به فرايند بيا از فرم اعتقاد داشتند. 

اند که يکي فرايند و ديگري ويژگيهاي آنان از دو مفهوم مرکزي در نظريه خود استفاده کرده

اي است که اکثر استفاده از تحليل سيستمي براساس فرضيه (.Veicy,2015:172)فضايي است

تواند هاي موثق ميتحقيقات پوزيتيويستي در علوم انساني بر آن تاکيد دارند که براساس آن قياس

هاي طبيعي پيچيده از سوي ديگر انجام ها و پديدهبين جامعه انساني از يک سو و ماشين

 . (Mirheydar,Mirahmadi,2018:208)گيرد

نگرش . شونديشروع م قيعم يهااست که با پرسا نيا يعلم يهاهمه پژوها يژگيو

آورد تا به تحليل رابطه عناصر سيستمي امکان اشراف علمي بيشتر را براي پژوهشگر فراهم مي
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توان و اجزا با همديگر و هدف آنها بپردازد. تحليل سيستمي روشي است که با بکار بستن آن مي

ابعاد و جوانب يک مجموعه را مورد مطالعه قرار داد و پويائي آن را در کل بررسي 

گيرد. در قرار مي ارزيابيمورد  ستميکارکرد س يستميس ليدر تحل .(Modarresi,1990)کرد

  .(Byeon,2005)گرددها نيز اشاره ميارزيابي عملکردها به آنتروپي

 سيستم و آنتروپي.2-3

ها براي نخستين بار توسط لودويک برتالنفي مطرح نظريه عمومي سيستمشود گفته مي

قابليت تعميم آن در علوم مختلف باعث اقبال از آن  (.Mirheydar,Mirahmadi,2018:208)شد

اي است براي تبيين يک ساختار هدفمند. ساختار است چون عناصر مختلف گرديد. سيستم واژه

کند. مفهومي اساسي و ن به هدف تعيين شده فعاليت ميدارد و هدفمند است چون براي رسيد

باشد که متشکل از جهان شمول که از سيستم مورد نظر همگان است عبارت از موجوديتي مي

عناصري مرتبط و متعامل است و اين ارتباط و تعامل به سيستم نوعي کليت و تماميت 

اي از عناصر که بر از مجموعه به طور کلي سيستم عبارت است(.  Farshad,1983:43)بخشدمي

يکديگر تاثيرات متقابل دارند. تغيير هر يک از عناصر سيستم، بر ساير عناصر سيستم تاثير 

شود. بدين سان که در تحليل مفهوم سيستم، اصول گذارد و موجب تغييرات در کل سيستم ميمي

يک کل بر عناصرش  مهم آن کليت و سلسله مراتب است که حاکي از برتري سيستم به عنوان

پنج اصل اساسي که در هنگام انديشيدن به سيستم بايد مورد   (.Shakui,2010:138)باشدمي

 توجه قرار بگيرند عبارتند از:

 هاي آنهاهاي کلي سيستم و بويژه معيار سنجا فعاليتهدف.1

 هاي غير قابل تغيير(محيط سيستم)محدوديت.2

 منابع سيستم.3

 هاي هر يکگيري فعاليتها و معيار اندازهها، هدفسيستم و نقا اجزاي تشکيل دهنده.4

 (. Churchman,1996:20)مديريت سيستم.5

سيستم مبناي اصلي نگرش سيستمي است. معرفت و علمي که از طريق اين رويکرد به دست 

شد. باتر ميتر و اثربخاهاي معرفت اکتسابي و اکتشافي متقنآيد در مقايسه با ساير صورتمي
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ها بوجود نگرش سيستمي اگرچه با تحول در مفهوم و مباني سيستم و سپس ارائه نظريه سيستم

هاي ديگر علمي گسترش يافت. از آنجا آمد اما تحليل سيستم به عنوان يک ابزار علمي در حوزه

، هايي متشکل از اجزا سروکار دارند و نه با خود اجزاکه اين شيوه تفکر به طورکلي با مجموعه

ضرورتا از مرزهاي سنتي علوم خاص فراتر رفته و عموميت يافته است. تفکر سيستمي بر تغيير 

هاي هاي تخصصي و ريز، به نگرش مبتني بر ترکيب يافتهنگرش مبتني بر تفکيک علوم به حوزه

 (. Ansarifard,2014)هاي گوناگون علمي تاکيد داردرشته

اصر و ارتباط آنها با همديگر و هدف کلي، داراي نيازهايي ها با توجه به ماهيت فعاليت، عنسيستم

تواند باعث بروز مشکالتي شود. به بيان ديگر هر سيستم داراي هستند که برطرف نکردن آنها مي

هاست که ممکن است در روندهاي مربوط به سيستم اثرگذار)مثبت يا اي از ويژگيمجموعه

باشد. آنتروپي يکي از کمياتي است که ترين آنها ميهميکي از م (Entropy)منفي( باشند. آنتروپي

از ديدگاه سيستمي، در هر سيستم عواملي  (.Farshad,1983:62)کندحالت سيستم را مشخص مي

توانند موجب سستي سيستم کنند و ميوجود دارند که در خالف جهت نظم سيستم عمل مي

 (.Ansarifard,2014)گويندشوند. اين عوامل را آنتروپي مي

در فرهنگ بريتانيکا در تعريف آنتروپي آمده: اندازه انرژي گرمايي يک سيستم در هر واحد که 

در  (.Britanica.com/science/entropy-physics,2020)جهت انجام کار، قابل دسترس نيست

فرهنگ وبستر هم در خصوص آنتروپي گفته شده: مقدار انرژي غير قابل دسترس در يک سيستم 

-Merriam)شودنظمي سيستمي هم محسوب ميرموديناميکي که معموال به عنوان بيبسته ت

webster.com/dictionary/entropy,2020  .)ها يک مشکل فني است و باعث آنتروپي در سيستم

کند که تمام انرژي گردد انرژي سيستم به تدريج هدر برود. قانون دوم ترموديناميک تاکيد ميمي

باشد: انرژي که براي کار سيستم در دسترس است)انرژي مفيد از هم مي سيستم دو بخا جدا

فايده يا محدود(. آنتروپي يا انرژي آزاد( و انرژي که براي کار سيستم در دسترس نيز)انرژي بي

آنتروپي در هر  .(Shweller,2010)کندگيري ميترموديناميکي نابساماني را در يک سيستم اندازه

توان ميزان انرژي که قابليت تبديل شدن به کار که با استفاده از آن مي سيستم يک شاخص است

هاي منزوي بيشتر است. به بيان بهتر کل انرژي مفيد را ندارد، نشان داد. آنتروپي در سيستم
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کند ممکن است در همان اندازه باقي بماند ترموديناميکي در يک سيستم منزوي کاها پيدا نمي

نظمي سيستمي و فعال بودن با تداوم بي .(Shweller,2010)دو يا افزايا پيدا کن

آيد. پديد مي (entropic)نظمي دارند، وضعيت آنتروپيکها( که گرايا به بيعواملي)آنتروپي

شود که در آن وضعيت نظم به وضعيت وضعيت آنتروپيک در يک سيستم به وضعيتي گفته مي

  (. yourdictionary,2020)دهدنظمي تمايل نشان ميبي

هاي انساني از نظر ترکيب، کارکرد، درونداد هاي انساني هم وجود دارد. سيستمآنتروپي در سيستم

هاي مادي ندارند اما از نظر شکل کلي، داشتن عناصر، هدفمند بودن و برونداد شباهتي به سيستم

ا دارا هاي طبيعي هستند و ساختارهاي سيستم رو ارتباط عناصر با همديگر شبيه سيستم

 (. Mykhailovska,2014)باشندمي

فراهم  يو مشکالت داخل ينظميب اي هارا آنتروپي ياسيس ستميس کي يفروپاش يبستر اصل

حکومت را از کنا باز  يزيآم تيثبات کننده بتوانند به طور موفق يب يها. اگر کناکنديم

شناخت (. Zarghani,Azami,Ahmadi,2014)سرنگون خواهد شد ميرژ اديدارند، به احتمال ز

در حل آن موثر باشد به شرط آن که اراده  تواندي)آنتروپي( مينظمينوع و عوامل موثر در بروز ب

مدل زير در جهت تبيين بهتر نقا آنتروپي وجود داشته باشد. براي برطرف کردن آنتروپي  يقو

که  ييهاستميسل، براساس اين مد هاي سياسي طراحي شده است.در ميرائي و فروپاشي سيستم

اگر  يدوام خواهند داشت حت شهيهم ،است يو علم يآنها عقالن تيريهستند و مد ياز درون قو

که از  ييهاستميداشته باشند؛ و در مقابل س ييهابرنامهآنها  يفروپاش يبرا يقو يگرهامداخله

 ديو خواهند پاشفر  تيگرفتار شده، در نها يرائيدرون گرفتار مشکالت و آنتروپي هستند به م

 آنها باشند. يو حام بانيپشت ييهاقدرت اياگر قدرت  يحت
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 آنتروپي و سيستم سياسي 

 حكومت، سيستم انسان ساخت .3-3

هاي طبيعي تنوع زيادي دارند و پيوسته در حال گسترش هاي انسان ساخت مانند سيستمسيستم

هايي براي رفع آنها، تشکيالت يا ساخت هستند. به بيان بهتر، با پيدايا نيازهاي جديد و تالش

هاي مهم بشري که قدمت زيادي هم دارد آيند که ماهيت سيستمي دارند. يکي از سازهپديد مي

حکومت است. با وجود ابهام در خصوص زمان دقيق پيدايا آن، پژوهشگران و مورخان در 

کومت مانند انواع آن، مورد تاريخ چند هزار ساله حکومت اتفاق نظر دارند. علت پيدايا ح

دار و ها حکومت را حاصل تضاد بين طبقه سرمايهداراي گوناگوني است. مارکسيست

دانند و بر اين باورند که طبقه بورژوا براي قدرتمند)بورژوا( با طبقه کارگر ضعيف)پرولتاريا(مي

دار بقه سرمايهبه بيان بهتر ط (.Veicy,2015:53)دفاع از منافع خود حکومت را ايجاد کرده است

براي چپاول بيشتر طبقات زيردست خود حکومت را ساخته و پرداخته است. افراد ديگري مذهب 

دانند و برخي و سازماندهي باورهاي ديني و اتحاد سمبليک مردم را فلسفه وجودي حکومت مي

 (.Veicy,2015:53)دانندديگر خداوند را خالق حکومت مي

وامع و کشورها در چهارچوب دو مبناي فلسفي قابل طرح پيدايا مفهوم مديريت سياسي ج

 است: 

آنتروپي

سياسيسيستم

آنتروپيکوضعيتاصالحعدم

مسيستفروپاشي



 223............هاي سياسي و ژئوپليتيكي موثر بر فروپاشي.آنتروپي  ___________________________

 

هاي ساکن در فضاي جغرافيائي به مديريت عمومي و اداره امور ملت و نياز طبيعي انسان.1

 اي ذاتي و طبيعي است.سرزمين و زيست بوم جغرافيايي آن که پديده

ن که اين ويژگي نيز خوي ها به قدرت، فرمانروائي و چيرگي بر ديگراگرايا طبيعي انسان.2

 (. Hafeznia,Kavianirad,2014:227)فطري انسان است

ترين ابزارهاي آن است که از حکومت داراي ابزار مادي و غير مادي است. قدرت يکي از مهم

گيرد. منبع اصلي قدرت، مردم سوي جمهور)مردم( به امانت در اختيار هيات حاکمه قرار مي

پردازد. در اين راستا اين قدرت به اعمال مديريت سياسي فضا مي هستند و حکومت با دريافت

شود که بايد در انجام آن بکوشد. کارکرد اصلي حکومت از نظر وظايفي بر حکومت ديکته مي

داخلي برقراي نظم و امنيت و از نظر خارجي، پاسداري از تماميت ارضي و تالش براي حفظ و 

 (. Mirheydar,2002:12)استپيشبرد منافع يکايک شهروندان خويا 

هاي جغرافياي سياسي است چرا که اين مفهوم از بحث حکومت در درجه نخست يکي از بحث

بخشد و يک مبحث يک سو ساختار سياسي سازمان دهنده محيط جغرافيايي را واقعيت مي

شود و از سوي ديگر مفهومي است که نقا آفريني سياسي در محيط جغرافيائي شمرده مي

 (.Mojtahedzadeh,2002:99)اي سياسي دارددهد و جنبهاي ميافيائي را تمرکز ويژهجغر

حکومت يک سيستم سياسي باز است؛ در مقياس داخلي و دروني با مردم و سرزمين در ارتباط 

گذارد. از سوي ديگر پذيرد و با چگونگي و شيوه مديريت بر آنها تاثير مياست، از آنها تاثير مي

ارجي و بيروني، با ديگر کشورها در ارتباط است و به عنوان عضوي از جامعه در مقياس خ

کند و در تامين نيازهاي پردازد، بخشي از نيازهاي خود را تامين ميجهاني به ايفاي نقا مي

ديگران سهيم است. اگر حکومتي بخواهد زنده بماند تنها به وسيله سازگاري با تغييرات محيط 

حکومت به عنوان  (.Muir,2001:192)تواند اين کار را انجام دهدکه مي المللي خود استبين

يک سيستم، در کشورهاي توسعه يافته، اصالح شده و ارتقاء يافته است. کشورهاي در حال 

توسعه در تقال براي اصالح و ارتقاء حکومت خويا هستند و در بيشتر کشورهاي توسعه نيافته، 

نان براي رسيدن به منافع خود پيوسته از آن سوء استفاده حکومت در خدمت حاکمان است و آ

 کنند. مي
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 هايافته.4
 هاي سياسي و ژئوپليتيكيهاي سياسي و آنتروپيسيستم 

هاي انساني که همواره در معرض آنتروپي قرار دارد، سيستم سياسي ترين سيستميکي از مهم

هاي مبرهن اما در برخي از سيستمهاي سياسي امري است است. وجود اتالف انرژي در سيستم

هاي خاصي باشد چه يک سيستم سياسي داراي ويژگي و خصلت سياسي بسيار باالست. اگر

هاي سياسي به شکل ولي در ارزيابي مشترک آنها بايد به آنتروپي اشاره کرد. آنتروپي در سيستم

نظمي هم بيشتر اشد بيکند. هر اندازه آنتروپي در يک سيستم سياسي باال بنظمي بروز ميبي

آيد. محيط ها تداوم يابند وضعيت آنتروپيک پديد مينظمياگر بي (.Shweller,2014)شودمي

هاي ديگر تقسيم هاي قانوني به زير سيستمسيستم حکومت کشور است و در قالب مقياس

توجه به  گردد. نتيجه مجموعه عملکرد سيستم سياسي هر کشور، اداره بهينه سرزمين است. بامي

هاي سياسي ممکن است مشکالتي در روندها و حتي فرايندها بروز نمايد. هر ماهيت سيستم

نمايد کمتر است و هر اندازه اندازه سيستم سياسي بلوغ بيشتري يافته باشد مشکالتي که بروز مي

اهد هاي بيشتري خوسيستم سياسي از تکامل و بلوغ فاصله بيشتري داشته باشد گرفتار آنتروپي

 شد.

هاي داخلي از سيستم و توانائي سيستم در هر سيستم سياسي متاثر از سطح حمايت تغيير آنتروپي

سياسي در تعامل با دنياي بيرون است. زماني که سطح حمايت داخلي از سيستم پائين بيايد ميزان 

هاي ن با تنايابد. زماني که آنتروپي افزايا يابد سيستم قادر به مواجه شدآنتروپي افزايا مي

محيطي نيست. سيستم سياسي هر اندازه بيشتر بتواند با دنياي بيروني تعامل داشته باشد به اين 

هائي که ممکن است آنتروپي .(Byeon,2005)معنا است که ميزان آنتروپي در حال کاها است

ها، کنند، متنوع هستند. با توجه به قلمرو و محدوده پژويک سيستم سياسي را گرفتار مي

 شوند.هاي مورد بررسي به دو گروه سياسي و ژئوپليتيکي تقسيم ميآنتروپي
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 از:   ها بر بنيان سياسي عبارتندترين آنتروپيمهم.1-4

 سياسي-الف( فساد اداري

-سياسي است. فساد اداري-ها در يک سيستم سياسي، فساد اداريترين آنتروپييکي از مهم

يک کشور است. با کنترل بيشتر اين مورد، سالمت سيستم بيشتر سياسي مادر همه فسادها در 

رود. اين نوع فساد گردد و هراندازه گسترش يابد سيستم سياسي به سوي ميرائي ميتضمين مي

دهد و مانند ويروسي خطرناک خود را با محيط سياسي را مورد حمله قرار مي-تمام ارکان اداري

سياسي به طور کلي در جهت -پردازد. فساد ادارييب ميکند و سپس به تخرسيستم سازگار مي

افتد. فساد اداراي يعني رشوه دادن در ازاء دور زدن قانون در بدنه يا تامين منافع فردي اتفاق مي

افتد حال آنکه تسخير دولت و تالش براي انحراف تخصيص منافع سطوح اجرائي پائين اتفاق مي

گيرد. تفاوت دوم اين است که فساد اداري ميت صورت ميدر سطوح باالئي دولت و حاک معموالً

شود اما فساد سياسي چون در سطوح باال و به صورت نفوذ صورت و رشوه جرم محسوب مي

شود. تفاوت سوم از اين هاي مجرمانه نميگيرد تا پرداخت پول، مشمول مصاديق فعاليتمي

ه و دور زدن قانون به صورت انفرادي گيرد که فساد اداري يعني پرداخت رشوواقعيت ريشه مي

شود؛ اما نوع دوم فساد يعني سياسي معموال به صورت جمعي و با تباني و همکاري انجام مي

گيرد. اين حرکت جمعي هم دو دليل دارد: نخست اينکه تاثير گذاشتن و تسخير افراد صورت مي

ها بدون تباني و همکاري و گروه طلبد و بنابراين افرادسطوح باالي حاکميتي قدرت زيادي را مي

شانسي ندارند. دليل دوم هم اين است که نفوذ به دولت و منحرف کردن تخصيص منافع نه نفع 

سلطه کنترل نشده  (.Khandan,2016)سازدشخصي که در بيشتر موارد يک گروه را منتفع مي

کند. تقويت فراهم مي ساختار سياسي حکومتي بر ساير ساختارها بستر اوليه براي اين فساد را

گردد چرا که با توسل ها باشد باعث تضعيف آنها ميساختار دولت اگر در تقابل با ساير ساخت

به هر ابزاري تالش در حفظ قدرت خويا دارد. فساد اداري پيآمد فساد سياسي است. براي 

ه باشد هاي ويژه و استاندارد که مورد قبول همسياسي شاخص يا شاخص-سنجا فساد اداري

به عنوان يک موسسه  (Transparency International)الملليوجود ندارد اما سازمان شفافيت بين

پردازد. ها به سنجا ميزان فساد در کشورهاي دنيا ميالمللي با تعيين و کاربرد برخي شاخصبين
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 جادياآمده است: عامالن فساد در همه جا با هدف  ترين گزارش اين موسسهدر ابتداي تازه

 ينهادها فياند با تضعداشته يرا نابود کرده و سع يشرورانه دموکراس يهاتياز فعال ياچرخه

کند در اين گزارش تاکيد مي. رنديقدرت کنترل اوضاع و مهار فساد را از آنها بگ ک،يدموکرات

دو ترين کشور شناخته شده است. بنابراين گزارش کشور مورد بررسي دانمارک سالم 180ميان 

 100ترين کشور دنياست، امتياز سوم کشورها داراي فساد باالئي هستند. اگر به دانمارک که سالم

ايران . هستند 43شود. دو سوم کشورها داراي معدل تعلق بگيرد امتياز فاسدترين کشور صفر مي

ه کشور فاصل 12قرار دارد که با فاسدترين کشور دنيا)سومالي(  28با شاخص  138در جايگاه 

هاي اخير رو در آئينه آمار فساد در ايران در سال (.Transparency International, 2019 )دارد

هاي غول پيکر و بسيار به رشد بوده است.  به بيان ديگر آنتروپي فساد در ايران با وجود سازمان

، گسترده نظارتي همچنان در حال افزايا است. ديوان محاسبات کشور، ديوان عدالت اداري

سازمان بازرسي کل کشور و سازمان حسابرسي به همراه وزارت اطالعات پنج سازماني هستند 

که در نظام جمهوري اسالمي ايران مسوليت مقابله با فساد اداري را به عهده دارند با اين وجود 

 ,Feizpor)را کسب کرده بود 138کشور جهان، رتبه  168در بين  2015ايران در سال 

Ramezani,2017 .) 

 هاي فردي و آزادي بيانب( محدود کردن آزادي

شوند محدود کردن هاي سياسي گرفتار آن ميهاي مهم دروني ديگر که سيستميکي از آنتروپي

حقوق شهروندي و آزادي بيان است. برخورداري از حقوق شهروندي و داشتن آزادي بيان 

شوند. دليل يکسان روندان شناخته ميترين و نخستين حقوق شهامروزه در دنيا به عنوان بديهي

هاي سياسي نسبت گيري سيستميها به اين حقوق در ميان همه کشورها، به جهتنبودن دسترسي

ترين دستورالعمل حکومتي در خصوص حقوق شهروندي توسط گردد. کهنبه آنها باز مي

 ,Asgari, Heidarifar)کوروش کبير هخامنشي بر روي لوح گلين صادر شد

Soleymanimoghddam,2015:71.) 

ماده به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد  30بيانه جهاني حقوق بشر در  1948در سال 

 رسيد. مواد اين بيانيه بر حقوق فردي و اجتماعي شهروندان در تمام کشورهاي دنيا تاکيد دارند

(Asgari et al,2015:74.) اي به حقوق نخستين شهروندان تاکيد ماده 30بيانيه  به بيان بهتر اين
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توان حقوق شهروندي ها رعايت شود. مجموعه اين حقوق را ميدارد که بايد توسط حکومت

ناميد. دموکراسي و آزادي بيان از جمله حقوقي است که در دنيا بيشترين بحث و جدل در 

سه غير دولتي است و از سال که يک موس Freedom Houseخصوص آنها وجود دارد. موسسه 

کند، در پايان در زمينه حقوق بشر و وضعيت مردم ساالري در کشورهاي دنيا فعاليت مي 1941

نمايد. در هر سال اقدام به انتشار وضعيت دموکراسي و آزادي بيان در کشورهاي مختلف مي

ه شدن کشورها آخرين گزارش اين موسسه آمده است: پس از پايان جنگ سرد روند دموکراتيز

و فروپاشي اتحاد شوروي در سال  1989در دنيا افزايا يافت، فروريختن ديوار برلين در سال 

تا  1988راه را براي پيدايا نهادها و موسسات مدني در کشورها هموار کرد. بين سال  1991

د درصد کاها يافتند در حالي که کشورهاي آزا 23درصد به  37کشورهاي غير آزاد از  2005

درصد افزايا يافتند. اين روند افزايشي اکنون برعکس  46درصد مجموع کشورهاي دنيا به  36از 

درصد افزايا و کشورهاي  26کشورهاي غير آزاد به  2018تا  2005هاي شده است. بين سال

  (.Freedomhouse,2019)درصد کاها يافتند 44آزاد به 

 وضعيت کشورها از نظر آزادي بيان :(1جدول )

سال                                 

   سطح

1998 2018 

 44.1 35.8 آزاد

 35.3 26.6 تا حدي آزاد

 25.6 37.6 آزادغير
Source: Freedom house,2019)) 

آزادي سي در دنياست. با ايجاد محدوديت،آمارهاي جدول حاکي از محدود شدن فضاي باز سيا

شود. سازمان شود نيز گرفتار محدوديت ميوکراسي ياد ميبيان که از آن به عنوان رکن چهارم دم

هر ساله گزارشي در باره وضعيت حقوق بشر در  (Human Rights Watch)بان حقوق بشرديده

اين سازمان آمده است: از بسياري جهات زمان حاضر  2019کند. در گزارش سال دنيا منتشر مي

طلبان و ناقضان حقوق بشر جان که سلطهگونه زماني تاريکي براي حقوق بشر است. همان

فريبان که گردند. عوامگيرند، مدافعان حقوق بشر، دموکراسي و حاکميت قانون هم تقويت ميمي
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هاي خود در ميدان مناقشه در حال گسترش نفرت و ناشکيبائي هستند، در حال تقويت پايه

سالهاي گذشته افزايا قدرت آنها باشند. پيروزي بر آنها اگرچه اطمينان بخا نيست اما در مي

هاي هاي سنتي، امروزه از مجموعهباعث گسترش اعتراضات شده است. شوربختانه ديکتاتوري

خواه و سلطه طلب معموال کمتر مشکالتي که با بيان آيند. رهبران تماميتدموکراتيک بيرون مي

طلبي و سوء استفاده رصتکنند ولي ميراث فاند را حل ميو بزرگ کردن آنها به قدرت رسيده

  (.Human Rights Watch,2019:1)کنندخود را ايجاد مي

هاي سيستم سياسي است ترين آنتروپيمحدود کردن آزادي بيان و حقوق شهروندي يکي از مهم

شود. در خصوص نظمي بيشتر و هدر رفتن انرژي بيشتر ميو باعث حرکت سيستم به سوي بي

زادي بيان در ايران دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه بيروني که براساس هاي فردي و آوضعيت آزادي

در  2019دسامبر  18آن ايران نقض کننده حقوق بشر است. آخرين قطعنامه در اين خصوص در 

مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد. در اين قطعنامه، ايران به نقض حقوق بشر محکوم شده 

قطعنامه در اين مورد تاکنون چندين بار اتفاق افتاده و تصويب  (.Irna,15January,2020)است

 هر نوبت نيز از سوي جمهوري اسالمي ايران رد شده است. 

ديدگاه ديگر دروني است و اعتقاد دارد که وضعيت حقوق بشر در ايران مطلوب است و 

ده است. هاي تصويب شده عليه ايران مغرضانه و کينه توزانه بوگزارشات ارائه شده و قطعنامه

)گزارش دهي  ،UPR ) (The Universal Periodic Reviewدر گزارش دبير ستاد حقوق بشر به 

اي حقوق بشر(، اعالم شد وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران مطلوب است و دوره

ها با حقوق بشر مخالف جمهوري اسالمي با تبعض، سوء استفاده و سياست بازي غربي

 (.Humanritghs-Iran, November,2020)است
 ج( از بين رفتن سرمايه اجتماعي

هاي يک کشور سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي نيز مانند يکي از ارزشمندترين دارائي

 Khalili, Mehrban)ديگر مفاهيم علوم اجتماعي و انساني داراي تعاريف متعدد و متفاوت است

Incheboron,2019) .از چگونگي رابطه جامعه، حکومت و نخبگان  سرمايه اجتماعي تابعي

سرمايه اجتماعي در نتيجه وجود اعتماد بين حکومت و . (Mosallanezhad,2017)است
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تر است. سرمايه آيد. هراندازه اين اعتماد بيشتر باشد سرمايه اجتماعي هم قويشهروندان پديد مي

ترين انديشمندان حوزه د. مطرحتواند ثروت مادي توليد کناجتماعي شکل مادي ندارد اما مي

توان پير بورديو، جيمز کلمن، رابرت پاتنام و فرانسيس فوکوياما سرمايه اجتماعي را مي

بروز آنتروپي تحليل رفتن سرمايه اجتماعي و کاها  (.Shirkhabi,Vaseezadeh,2012)برشمرد

رکت موثر شهروندان هاي داخلي است، باعث کاها مشااعتماد مردم به حکومت که از آنتروپي

 گردد. در مسائل مختلف از جمله انجام وظايف شهروندي آنان مي

کنند. با هاي گوناگون آماري استفاده مياز شيوه براي سنجا سطح سرمايه اجتماعي معموالً

هاي ذارد، در سيستمگتوجه به اينکه پائين بودن سرمايه اجتماعي در مسائل ديگر اثر مي

در لندن  (Legatum)شود. در اين ميان موسسه غير دولتي لگاتومآن بيان نميخواه سطح تماميت

المللي است که به سنجا سطح سرمايه اجتماعي در کشورهاي مختلف يکي از موسسات بين

منتشر کرد که در آن  2019پردازد. اين موسسه آخرين گزارش ساالنه خود را در پايان سال مي

هاي بررسي در اين گزارش البته متنوع اند. شاخصقرار گرفته کشور در دنيا مورد بررسي 167

هاي توانمند شده در نهايت در سه گروه جوامع درونگرا، اقتصادهاي آزاد و ملت هستند اما

هاي اين هاي مورد بررسي سرمايه اجتماعي است. يافتهبندي شده که يکي از شاخصدسته

وع کشورهاي مورد بررسي کشور اروپائي دانمارک گزارش ساالنه تاکيد دارند که در ميان مجم

گيرد و از باالترين سطح سرمايه اجتماعي برخوردار است و کشور در صدر همه کشورها قرار مي

ترين سطح سرمايه اجتماعي برخوردار است. تمام کشورهايي که از آنها آفريقائي گابن از پائين

نام برده شده از سرمايه اجتماعي پائيني  (Inclusive societies)تحت عنوان جوامع درونگرا

در اين گزارش نامي از ايران برده  (.The Legatum Prosperity Index,2019:17)برخوردارند

کشور  106ترين کشور ، ايران از نظر سرمايه اجتماعي با قوي2014نشده ولي در گزارش سال 

 (.Ireconomy,2015)گرفتقرار مي 107فاصله داشت و در رتبه 

هايي صورت گرفته در خصوص سرمايه اجتماعي و ارزيابي آن در ايران مطالعات و ارزيابي

ها بر افول سرمايه اجتماعي در کشور تاکيد دارند. اگرچه هيچگاه هاي اکثر پژوهااست. يافته

شود ارزيابي حکومتي و دولتي از ميزان سطح سرمايه اجتماعي در کشور به طور رسمي منتشر نمي
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هاي يکي از اين کنند. بنابر يافتههاي ارزشمندي را ارائه ميهاي دانشگاهي يافتهپژوها اما

ها سرمايه اجتماعي در کشور به شدت در حال افول است و سطح آن به وضعيت نگران پژوها

ترين عوامل در پيدايا اين وضعيت عوامل و کننده رسيده است. از ديدگاه اين پژوها مهم

 (. Hamidizadeh,2018)هستند مسائل اجتماعي

 از:بنيان ژئوپليتيكي دارند عبارتند هائي کهآنتروپي.2-4

 سازي ژئوپليتيكيالف( چالش

هاي سياسي است که در صورت هاي مهم ديگر در سيستمسازي ژئوپليتيکي از آنتروپيچالا

ط واحد سازي ممکن است توسشود. چالاتداوم باعث نزديکي سيستم به مرز فروپاشي مي

زند. اگرچه در ابتدا چالا سياسي باشد؛ در اين صورت ارادي است و با آگاهي آن را رقم مي

گر و يا دگرگون گردد اما اشتباه محاسبات، جابجائي انرژي، دخالت نيروهاي مداخلهتلقي نمي

گردد يک برنامه راهبردي به يک چالا ژئوپليتيکي تبديل شود. در شدن صحنه بازي باعث مي

شکل ديگر ممکن است چالا بر سيستم سياسي تحميل گردد. در اين صورت عدم توانمندي 

اي ديگر باعث انگاري  يا اميد به حمايت نيروهاي فرامنطقهدر بازداشت تحميل چالا، سهل

شود چالا ژئوپليتيکي بر آن گردد در دام چالا ژئوپليتيکي بيفتد که در آن صورت گفته ميمي

 گردد.تحميل مي

هاي جغرافيائي براي ضربه زدن استفاده شود از عوامل و ارزشدر چالا ژئوپليتيکي تالش مي

ها و کشورها بر پايه الگويي عقالني ماهيت رقابت را بين قدرت (.Hafeznia,2006:121)شود

منافع ملموس و مادي همچون دسترسي به منابع طبيعي، انرژي و موقعيت ژئواستراتژيک يک 

ها در عصر جديد داراي محتواي کامال ملموس، عيني و کند. بنابراين چالامي منطقه تعيين

فلينت معتقد است چالا ژئوپليتيکي همراه با  .(Mirheydar et al,2014)باشندژئوپليتيک مي

 1998کند که در فوريه کدهاي ژئوپليتيکي است. وي در ادامه به بيانه اسامه بن الدن اشاره مي

در لندن چاپ شده و در آن ضمن مقدس شمردن شبه جزيره عربستان، حضور  در القدس العربي

اياالت متحده در شبه جزيره را اشغالگري تلقي کرده و معتقد است آنان به غارت ثروت مسلمانان 

 (. Flint,2011:101)مشغول هستند
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هاي لتترين عگيرند. يکي از مهمچالا ژئوپليتيکي انرژي زيادي از کشور درگير در آن مي

هاي ژئوپليتيکي بود. زماني که جرج کنان، کاردار فروپاشي شوروي گرفتار شدن آن در دام چالا

سفارت امريکا در مسکو، وضعيت شوروري را براي حکام کشورش تشريح کرد، اعالم نمود 

شوروي به عنوان يک قدرت در حال گسترش، تهديد جدي براي غرب و اياالت متحده 

جه خواستار جلوگيري از گسترش شوروي شد و درخواست کرد شدت عمل آمريکاست، در نتي

 (. Kennan,1999)به خرج داده، اقدامات سختگيرانه انجام دهند

شوروي براي روياروئي با تهديدهاي نظامي غرب و ناتو، پيمان ورشو را پديد آورد. براي 

هاي اقتصادي غربي هاي اقتصادي درون بلوک شرق که رقيبي براي اتحاديهگسترش همکاري

باشد، کومکون را ايجاد کرد و با اين اقدامات تعهدهاي مالي، نظامي و سياسي قابل توجهي براي 

نظامي بزرگ درگير شد. شوروي -هاي بزرگ سياسخود باعث شد. در نتيجه در همه بحران

احي و بيشتر از آنکه خود پديد آورنده بحران باشد در دام بحراني گرفتار آمد که غرب طر

ها و ضعف بزرگ آن ترين اشتباه شوروي عدم شناخت درست بحرانگذاري کرده بود. بزرگتله

آوردي بهينه در برابر آنها بود. بازسازي اقتصادي و سياسي جهان در روزگار معاصر پيآمد عدم هم

له هاي جغرافيائي بود. در هم تنيدگي زمان و فضا که بوسيو تغيير نو از تغيير در حساسيت

ها و فرهنگ اتفاق افتاد باعث گرديد سرنوشت ارتباطات و جهاني شدن سرمايه، ايدئولوژي

بروز اين تحول و عدم توانايي  (؛Tuathail,Agnew,1999)ها بيا از پيا به هم گره بخوردمکان

 براي انطباق با آنها سرعت اضمحالل شوروي را بيشتر کرد. 

اند و در هاي ژئوپليتيکي گرفتار آمدهدر تله چالا هاي نزديک برخي کشورهاي ديگردر سال

نتيجه بروز اين آنتروپي وضعيت آنها به مرحله خطرناکي رسيده است. سوريه يکي از اينگونه 

ميليون نفر  7خانماني حدود کشورهاست. بحران سوريه تاکنون باعث مرگ صدها هزار نفر، بي

 ,Middleeastmonitor)ن کشور شده استسوري و خسارت چهار صد ميلياردي به اقتصاد اي

August 10,2018 .) ،ضمن اينکه بازسازي اين کشور، طبق اعالم کارگروه اقتصادي سازمان ملل

 (.Asriran, August 18,2018)ميليارد دالر پول نياز دارد 400به 
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 اوکراين کشور ديگري است که گرفتار چالا ژئوپليتيکي شد و ضمن از دست دادن شبه جزيره

نفر  43000کريمه، در تله جنگ داخلي جدائي طلبان افتاد. براساس برآورد سازمان ملل بيا از 

اند. هاي خود شدهاند. دو ميليون نفر مجبور به ترک خانهدر جريان اين جنک کشته يا زخمي شده

 ,Neweasterneurope)ميليارد دالر است 15تا  9خسارت برآورد شده دولت اوکراين بين 

24September,2019 .) با روي کارآمدن دولت جديد در اوکراين آراما شکننده بر وضعيت

تواند اي مساله حل نشده بروز يک مشکل ساده ميپيشين حاکم شده است اما چون به شکل ريشه

 هاي جنگ را برافروخته کند.شعله

اند. ژئوپليتيکي شدهعالوه بر کشورهاي پيا گفته، عراق، افغانستان، ليبي، يمن نيز گرفتار چالا 

آنتروپي چالا ژئوپليتيکي هزينه زيادي بر واحد سياسي تحميل خواهد کرد و جبران آن به 

هاي ژئوپليتيکي گرفتار راحتي امکان پذير نيست. سرنوشت محتوم کشوري که در دام چالا

 شود، تضعيف و در نهايت اضمحالل است. 
 ب( واگرائي و تقويت نيروهاي واگرا

هاست و در صورت تقويت آن در برابر همگرائي، هاي مهم حکومتيکي از چالاواگرائي 

تواند عاملي از عوامل فروپاشي باشد. ريشه و علت اصلي پيدايا آنتروپي واگرائي به درون مي

هاي قومي، زباني، ديني، مذهبي و يا نژادي بستر نخستين گردد. تفاوتمرزهاي يک کشور باز مي

کنند. زماني که توسعه نامتوازن باشد و باعث پيدايا هسته و ي را فراهم ميپيدايا اين آنتروپ

شوند هائي ديده ميشوند. در فضاي دروني هر کشور، تفاوتها آشکار ميپيرامون گردد، تفاوت

که مکاني را در مقايسه با مکاني ديگر هم از نظر ماهيت، هم از نظر سطح توسعه متفاوت کرده 

هاي موجود در آن، تصويري را در اذهان عمومي ملت ان با توجه به تفاوتاست و براي هر مک

هاي اقتصادي، طبيعي، فرهنگي، زباني، ها، نابرابري در فرصتترين اين تفاوتکند. عمدهايجاد مي

هاي فوق عميق باشد نواحي کشور دچار نوعي ناهمگوني هويتي و تاريخي است. چنانچه تفاوت

توان به سطوح متفاوت توسعه نواحي ها ميشوند. از جمله اين تفاوتو در نتيجه شکاف مي

شود. وجود چنين نواحي باعث اشاره کرد که از آنها به نواحي برخوردار و نواحي محروم ياد مي

شود قلمرو موثر ملي يک حکومت به چالا کشيده شود و نظارت دولت بر نواحي دچار مي
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موجوديت يک کشور همواره تحت تاثير  (.Hafeznia et al,2010:300)واگرائي آن کاها يابد

دو نيروي متضاد از هم است. اين دو نيرو عبارتند از نيروهاي مرکزگرا و نيروهاي مرکزگريز. 

هاي تقويت هر يک از آنها به منزله تضعيف ديگري است. درباره ماهيت اين دو نيرو ديدگاه

شود. ر خصوص عملکرد آنها تا حد زيادي اشتراک نظر ديده ميمتفاوت وجود دارد ولي د

هارتشورن همانند گاتمن و ديگران، نيروهاي گراينده به مرکز را عامل پيدايا کشورها و علت 

در مقابل نيروهاي گراينده به  (.Mojtahed-Zadeh,Asgari,2011:48)وجودي آنها دانسته است

آيد، نيروهاي گريزان از مرکز که يت به حکومت پديد ميمرکز که به طور عمده از وفاداري اکثر

توانند وجود حکومت را حاصل نارضايتي اقليت از عملکرد حکومت در خصوص آنهاست، مي

به چالا بکشند. نيروهاي مرکز گريز نيروهايي هستند که کار دولت را براي يکپارچه کردن 

چالا (. Muir,2001: 199)کندمردم و قلمرو در يک مجموعه منسجم و هماهنگ مشکل مي

ها معموال بازتاب عدم گسترش توسعه به آن مناطق آفريني در قالب واگرائي با محوريت اقليت

عدالتي در ميان عدالتي در همه ابعاد است. زماني که توسعه يکسان نباشد و بيو حاکميت بي

ل ژئوپليتيکي را پيدا ها بيشتر شود، يک مشکل دروني استعداد تبديل شدن به يک مشکاقليت

هاي هاي بخشي و تمرکزگرايانه، نابرابريکند.  توسعه نابرابر مناطق بواسطه اعمال سياستمي

 Hafeznia et)شودفضايي را شدت بخشده و منجر به قطبي شدن ساختار فضايي کشور مي

al,2010:300 .)   
ن به صورت پيوسته با نسبت قابل توجه جمعيتي و با در ايران قلمروهايي که اقوام واگرا در آ

سرزميني بيروني)خارجي(مستقرند، در صورت دارا بودن ساير شرايط، -هاي قوميپيوستگي

 ,Karimipour)توانند به عنوان نواحي قومي واگرا يا نواحي واگراي قومي قلمداد شوندمي

Mohammadi,2010:73 .) اند. اي کشور واقع شدهحاشيهاين قلمورها بطور عمده در نواحي

اي که داراي قرابت قومي يا زباني هستند، همجواري جغرافيائي اين نواحي با کشورهاي همسايه

تواند ذهنيت از يک سو و عدم فراگيري توسعه و عدالت در اين قلمروها از سوي ديگر، مي

لي در ايران تاثير دارند، واگرائي را به واقعيت تبديل کند. يطور کلي عواملي که در واگرائي م

 عبارتند از:
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توازني در مشارکت ملي بي.3ساختار توپوگرافيک ايران، .2ترکيب نامتوازن و نامتجانس ملي، .1

  (.Hafeznia,2002:183-186)عدالتي فضائيبي.5سيستم ارتباطي نامتناسب،.4ها،اقليت

در ايران نشان دهنده نابرابري هاي توسعه هاي آماري و علمي از دستاوردهاي برنامهبررسي

هاي توسعه نيافته در نواحي پيراموني و مرزي قرار توسعه در کشور است. بيشترين استان

هاي شواهد بيانگر اين واقعيت است که با وجود رشد در شاخص (.Veicy et al,2014)دارند

نيست و روندها حاکي از بهبود وضعيت در  اي، اما در وضعيت مطلوبيتوسعه فضائي و منطقه

    (.Nazfar et al, 2017)آينده نخواهد بود و تداوم روال کنوني توسعه به ناپايداري خواهد انجاميد

 تجزيه و تحليل.5

 هاي سياسي و ژئوپليتيكي در فروپاشي شوروينقش آنتروپي 

ستم سياسي قدرتمند که به دليل بروز و فروپاشي شوروي به عنوان قدرت شرقي برتر و يک سي

هاي ويرانگر اتفاق افتاد، تجربه بزرگي است پيا روي تمام کشورهائي قدرت گرفتن آنتروپي

که سيستم سياسي آنها از اصالح ساختارهاي معيوب و شيوه غلط حکمراني و تعامل سازنده 

ها به پيروزي بلشويک با 1917روند. اتحاد جماهيري سوسياليستي شوروي در سال طفره مي

رهبري لنين پديد آمد. ساختار سياسي حاکم بر آن تک حزبي بود و تمام قدرت در دستان حزب 

شنيدند و کمونيست قرار داشت. حزب کمونيست و رهبران آن هيچ صداي مخالغي را نمي

کردند. تمرکز قدرت هاي مخفي شوروي به شدت مخالفان را سرکوب ميکا.گ.ب. و سرويس

هاي آهنين حکمراني کنند. آنان به ار نشده در دست رهبران شوروي باعث گرديد با مشتمه

کردند که پاياني براي خود تصور ميقدرت اسلحه ايمان داشتند و در سايه اين قدرت آينده بي

هاي رقيب را همواره استثمارگر دنيا در نهايت زير سلطه آنها خواهد بود. رهبران شوروي قدرت

خواندند. آنان جهاني شدن انقالب کمونيستي را به عنوان يک ران آنها را مزدور ميو طرفدا

هاي هنگفتي مانيفست بزرگ و پراهميت اعالم و بر انجام آن پافشاري داشتند. در اين راستا هزينه

شد. عظمت و بزرگي تالش اتحاد شوروي براي در امور تبليغات ايدئولوژيکي صرف مي

شد مشاهده کرد. موسسه هايي که صرف ميانقالب را بايد در بودجه تاثيرگذاري و صدور

کتابي با  1991در اوايل دهه  (Hoover Press California)مطبوعاتي هوور در دانشگاه کاليفرنيا
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چاپ کرد  Richard F. Staarهاي خارجي اتحاد شوروي به قلم ريچارد اف. استارعنوان سياست

نويسد: ده سال غاتي اتحاد شوروي اشاره شده است. وي ميهاي تبليکه در آن به هزينه

 5/3( سازمان اطالعات مرکزي آمريکا برآورد کرده بود که اتحاد شوروي ساالنه بين 1981پيا)

ميليارد دالر براي تبليغات هزينه کرده است. ادوراد شواردنادزه، وزير خارجه وقت گفته بود:  5تا 

ميليارد  700مبلغ  1980و  1970هاي ئي ايدئولوژيکي در دههاتحاد شوروي براي تقويت رويارو

  .(Staar,1991:75)روبل هزينه کرده است

با چنين رويکردي که بر رهبران شوروي حاکم بود، هيچگاه فروپاشي شوروي در ذهن آنان 

گنجيد. شوروي شناسان درباره پيا بيني آينده شوروي و پاسخ به اين پرسا که آيا شوروي نمي

هاي علمي انجام وخواهد پاشيد يا راه خود را با تغييرات و اصالحات طي خواهد کرد، بررسيفر

با  1980دادند. يک پژوها مشترک دانشمندان شوروي شناس که در آمريکا در اوايل دهه 

حضور جمع فراواني از اين دانشمندان و با يک بودجه هشت ميليون دالري انجام شد، در سال 

جوعه مقاالت با عنوان پس از برژنف توسط دانشگاه اينديانا چاپ شد. در در قالب م 1983

مجموعه اين کتاب که توسط سرويراستار تدوين شد، چنين آمده بود: همگي ما به يک نتيجه 

رسيديم و توافق داشتيم که کمترين احتمالي وجود ندارد که اتحاد شوروي بتواند از نظر سياسي 

در نيمه  (.Sanaee,2009)اي قابل پيا بيني فروپاشدا در آيندهبه صورت دموکراسي درآيد ي

بسياري از تحليلگران اعتقاد داشتند که ثبات شوروي يک اصل غير قابل انکار  1980نخست دهه 

هاي پديد آمده است. اين تصور در دوره لئونيد برژنف که داراي رشد اقتصادي بود و گسست

ادي ترميم يافته بود، تقويت شد. برخالف خوش بيني در دوره نيکيتا خروشچف را تا حد زي

افراد پيا گفته، افرادي هم بودند که به آينده اتحاد شوروي خوشبين نبودند. يکي از معدود 

کساني که طي نزديک به سه دهه برخالف جريان غالب معتقد به اصالح ناپذيري سيستم شوروي 

 4مجموعه مقاالتي از  1969بود. وي در سال  کرد، زبيگنيو برژينسکيبود و بر آن پافشاري مي

نويسنده را با عنوان تنگناهاي تغيير در سياست شوروي منتشر کرد و چنين نتيجه گرفت که 

اصالحات موثر در نظام سياسي و اقتصادي شوروي غير محتمل است، اين کشور رو به  وقوع

   (.Sanaee,2009)نابساماني دارد و به همين دليل فرو خواهد پاشيد
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ميخائيل گورباچف هشتمين و آخرين دبيرکل حزب کمونيست اتحاد جماهير  1987در سال 

شوروي کتابي با عنوان پروسترويکا يا بازسازي اقتصادي نوشت. از نظر او بازسازي اقتصادي 

شوروي ضرورتي بالاجتناب بود؛ چرا که اقتصاد شوروي رو به ورشکستگي بود. کاها مستمر 

دي، کاها سريع کارآمدي نظام اقتصادي، عقب ماندگي فني و تکنولوژيک بويژه نرخ رشد اقتصا

در عرصه غير نظامي از الويت داشتن صنايع سنگين و دفاعي در اتحاد شوروي ريشه 

سرمايه گذاري کالن در بخا نظامي اگرچه شوروري را به يک غول  (.Kolaee,2006)گرفتمي

 هاي ديگر شد.اما باعث غفلت از بخانظامي با ماشين عظيم جنگي تبديل کرد 

که توسط  (Soviet Military Power)در گزارش مفصلي تحت عنوان قدرت نظامي شوروي 

وزارت دفاع اياالت متحده در زمان کاسپر واينبرگر وزير دفاع وقت، براي سران کشورهاي عضو 

تقويت توان نظامي،  براي 1960ناتو تدوين شده بود، آمده است: اتحاد شوروي از اواسط دهه 

هاي هاي نظامي، ارتقاء توان موشکي و تقويت پژوهامدرن سازي تجهيزات، تکميل پروژه

هاي درصد از توليد خالص ملي را به بخا نظامي اختصاص داد. هزينه 14تا  12نظامي، هر ساله 

ا نظامي هاي اياالت متحده بود. بخدرصد هزينه 70بيا از  1979جنگي اتحاد شوروي در سال 

آنگونه که در  (.Weinberger,1981:9)شوروي نخستين بخا توليدات اتحاد شوروي است

ميليون نفر نيرو بود. بخشي از  4.5گزارش واينبرگر آمده ارتا شوروي در آن زمان داراي 

کوپتر، هلي 5200اراده توپ، بيا از  20000تانک و  50000تجهيزات ارتا شوروي شامل 

بمب افکن  156اي، کالهک هسته 7000اي، بمب هسته 250افکن، بيا از بمب  3500بيا از 

رشد خوبي در  1970تا  1920اتحاد شوروي از سال  (.Weinberger,1981:3)شداستراتژيک مي

به بعد شروع  1970اقتصاد و توليدات کشاورزي و صنعتي داشت. افت اقتصادي شوروي از 

 شود.مي
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 حاد شورويوضعيت اقتصادي ات :(2)جدول
دوره                          

 شاخص

1928-40 1950-60 1960-70 1970-75 1975-80 1980-85 

G.N.P 5.8 5.7 5.2 3.7 2.6 2.0 

 0.7 1.2 1.7 1.7 1.2 3.3 نيروي کار

 6.3 6.8 7.9 8.0 9.5 9.0 سرمايه

 -0.1 -0.1 1.0 0.2 3.3 1.6 زمين

 -0.5 -0.4 0.0 1.5 1.6 1.7 وريبهره

(Source: Allen,2001) 

موفقيت به شکست  1970رو به کاها گذاشت و بعد از سال  1960رشد اقتصادي از اواخر    

 1970هاي درصد بود اما بين سال 5فراتر از  1970تا سال  1928از سال  G.N.Pتبديل شد. رشد 

درصد  2به  1985تا 1980هاي درصد و در سال 2.6و در پنج سال بعدي به  3.7به 1975تا 

 (. Allen,2001)کاها يافت

جمهوري بود که مرزهاي هر جمهوري منطبق بر مرزهاي  15اتحاد جماهيري شوروي ترکيبي از 

هاي جنوبي شوروي بطور عمده به نام قوميت تشکيل دهنده آنها ناميده قوميتي نيز بود. جمهوري

، گرجستان( و پنج جمهوري در شدند. سه جمهوري در منطقه قفقاز)آذربايجان، ارمنستانمي

منطقه آسياي مرکزي)ترکمنستان، تاجيکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقيزستان( مرزهاي قوميتي 

هاي مسلمان از نظر ديني هم متفاوت ها داشتند. به ويژه اينکه جمهوريويژه با ديگر جمهوري

کز بود و مسکو توسط بودند. با وجود اين ترکيب قوميتي نامتجانس، قدرت در مسکو متمر

چنين گسيتختگي قوميتي بستر را براي چالا  (.NYTimes,1988)شدهاي اسالو اداره ميروس

ژئوپليتيکي واگرائي فراهم کرده بود، به ويژه زماني که توسعه فراگير نشده و عدالت به مناطق 

تعريف شده ها در درون همان مرزهاي دورتر نرسيده بود. فروپاشي شوروي باعث شد جمهوري

 زمان شوروي استقالل يابند. 

با تمام مشکالتي که شوروي داشت، پيوسته توسعه طلبي و گسترش انقالب کمونيستي را مد 

نظر داشت؛ بنابراين غرب با عملياتي کردن راهبردهاي ژئوپليتيکي چون سد نفوذ نخست در 

هاي ژئوپليتيکي پديد الابرابرگسترش شوروي مانع ايجاد کرد. همگام با موانع ايجاد شده، چ

آورد و در نهايت با استراتژي جنگ ستارگان که بسيار هنرمندانه تدوين و اجرا شد، تير خالص 



238   1400 بهار، اولهم، شماره هفدفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال ______________________

رمق شوروي شليک شد. تمام ابهت شوروي فرو ريخت. جنگ ستارگان اوج انحراف به پيکر بي

د شوروي بود. توجه حاکمان شوروي از پرداختن به مسائل اقتصادي و معيشتي شهروندان اتحا

آنان اولويت نخست خود را تقويت توان دفاعي و تهاجمي خود و اقمارشان تعيين کرده بودند. 

}اصالحات سياسي و اصالحات (Perestroika)و پرسترويکا (Glasnost)با اجراي گالسنوست

اقتصادي{ توسط گورباچف، اين تحوالت و تغييرات که در تناقض با مباني و ساختارهاي نظام 

وروي بود چنان شتاب گرفت که نظام حاکم شوروي نتوانست چارچوب نويني براي حفظ ش

اگر چه غرب بويژه آمريکا پس از پايان جنگ  (.Sanaee,2009)اتحاد در قالب آن تعريف کند

-ترين دليل فروپاشي آن فساد اداريکرد اما مهمجهاني دوم همواره مرگ شوروي را آرزو مي

راسي و عدم توجه به نيازهاي اساسي و نخستين شهروندان بود. سياسي، عدم وجود دموک

کمونيسم لنين و استالين در برابر جهاني قرار گرفت که قدرت مديريتي، توان مالي و  نظامي 

داري سبب شد بخا الف، قابل توجهي داشت و در پي نابودي آن بود. تقابل با جهان سرمايه

بگيرد. نيازهاي روز مره مردم اتحاد شوروي اهميت  بخا صنايع سنگين در اولويت نخست قرار

داري و مقابله با توطئه دشمنان نظام سوسياليستي، ناپذيربا سرمايهچنداني نداشت و جنگ آشتي

داد. به اين ترتيب صنايع مصرفي در هاي اين کشور را تحت تاثير خود قرار ميريزيهمه برنامه

امنيتي قرار گرفت. به جاي کفا و -يازهاي دفاعيطول دوران حاکميت اين نظام در خدمت ن

هاي گوناگون ساخته شد تا بقاي نظام سوسياليستي در تراکتور براي مردم  اتحاد شوروي، سالح

تداوم اشتباهات هيات حاکمه  (.Kolaee,2006)داري تضمين شودبرابر تهاجم مستمر سرمايه

اهم و اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي شوروي و فراموشي شهروندان آن زمينه فروپاشي را فر

 از هم فروپاشيد. 1991دسامبر  26در 

 گيرينتيجه.6

ها مواجه است. گروه هر حکومتي به عنوان يک سيستم سياسي همواره با دو گروه از آنتروپي

کنند که از منظر جغرافياي سياسي قابل نخست که منشاء دروني دارند و در مقياس ملي بروز مي

باشند. در هستند و گروه دوم که فرامرزي هستند و از ديدگاه ژئوپليتيک قابل تبيين ميتبيين 

هايي که هايي که ماهيت جغرافياي سياسي دارند بر آنتروپيها، آنتروپيتوالي پيدايا آنتروپي
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ها با افتد. پيدايا آنتروپيماهيت ژئوپليتيکي دارند، مقدم هستند و بروز آنها زودتر اتفاق مي

هاي سياسي مرتبط است. يک سيستم معيوب سياسي با عملکرد نامطلوب بستر عملکرد سيستم

ها وضعيت آنتروپيک داخلي باعث کند. در اينگونه سيستمها فراهم ميرا براي بروز آنتروپي

گردد. به بيان ديگر، هاي ژئوپليتيکي است، ميپيدايا وضعيت آنتروپيک خارجي که همان چالا

شوند، برونداد يک ساختار سياسي ناکارآمد ئوپليتيکي که به آنتروپي تبديل ميهاي ژچالا

 هستند)مدل عملکرد سيستم معيوب در فروپاشي(.

 
 

 
 

 

 

 
 عملكرد سيستم معيوب در فروپاشي

هائي که عملکرد و حکمراني نامطلوب دارند، ظرفيت خود اصالحي سيستمي را از بين سيستم

د سيستم سياسي به وجود مشکل يا آنتروپي، خود يک مشکل و آنتروپي قابل برند. عدم اعتقامي

ها، راهبردها و حتي عوامل يا عناصر خود توجهي است، چرا که مانع از اصالح خود، رويه

بسيستم سياسي معيو

آنتروپی های ژئوپلیتیکی

چالش سازي ژئوپليتيكي•

واگرائي و تقويت نيروهاي واگرا•

آنتروپی های سیاسی

سياسي-فساد اداري•

محدود کردن آزادي بيان•

از بين رفتن سرمايه اجتماعي•

فروپاشي

وضعيت  
آنتروپيک

وضعيت  
آنتروپيک
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گردد. در چنين شرايطي وضعيت آنتروپيک ثبات يافته و دوام آن انرژي حکومت را تحليل مي

وضعيت آنتروپيک قرار بگيرند، افق روشني ندارد. نمونه بارز برد. آينده کشورهائي که در مي

اينگونه کشورها، اتحاد جماهيري سوسياليستي شوروي فروپاشيده است. اتحاد شوروي قدرت 

هاي کرد و با صرف هزينهبرتر شرق که اعضاي باشگاه بلوک شرق را رهبري و هدايت مي

هاي دستگاه گسترده تبليغاتي و با صرف هزينه ازهنگفت نظامي بر آنان هژموني داشت، با استفاده 

شد که شکست ناپذير است. گزاف بسان دژي تسخيرناپذير در برابر ديدگان جهانيان معرفي مي

هاي روزافزون در همه آنان ادعا داشتند پيوسته در حال پيشرفت و توسعه هستند و دائم موفقيت

سيع، ماشين سرکوب اتحاد شوروي هر صدائي را کنند. در کنار اين تبليغات وها کسب ميزمينه

تحمل هيچ صداي مخالفي را نداشت در نتيجه به هيچ وجه قائل به  کرد وبه شدت خفه مي

شد که اصالحات سيستم سياسي نبود. درون شوروي مانند بهشت براي ديگران ترسيم مي

گيري، سيستم دپروازي و سختمتفاوت بود. با تمام اقتدار، بلن کمبودي ندارد اما واقعيت کامالً

سياسي شوروي به تدريج گرفتار آنتروپي شد و از آنجائي که رهبران آن اعتقادي به اصالح 

هاي سياسي و ژئوپليتيکي اين رژيم سيستم سياسي و رفع مشکالت پيا آمده نداشتند، آنتروپي

 مقتدر را به ميرائي گرفتار و در نهايت فروپاشيد. 

اي از عوامل وجود دارند که خالف جهت سيستم در هر سيستم مجموعهاز ديدگاه سيستمي، 

کنند. نتيجه موفقيت آنها، هدف قرار دادن عملکرد سيستم است. زماني که سطح عمل مي

ها در حد قابل قبول و کنترل شده باشد، مشروعيت و ادامه کار يک سيستم با چالا آنتروپي

اجتماعي، بروز مشکل در قالب آنتروپي -يت سياسيجدي روبرو نخواهد شد. به عنوان يک واقع

بيني است و با توجه به وجود عناصر انساني هاي سياسي دنيا قابل تصور و پيابراي همه سيستم

گر سيستم و به بيان بهتر فعال مايشاء، گر، منتقد و اصالحو دخالت انسان به عنوان سازنده، کنا

تواند وانائي سيستم در اصالح و رفع آنتروپي هم ميبروز آنتروپي امري پذيرفتني است اما ت

هاي خود را نداشته باشد و در صدد اصالح بيني شود. هر سيستمي که توان شناسائي آنتروپيپيا

 و بهبود شرايط برنيايد به تدريج به سمت ميرائي رفته، در نهايت فروپاشي خواهد رفت.
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ه اصالح منتهي به بهبودي کار سيستم، علل هاي سياسي موفق با لحاظ امکان هرگوندر سيستم

برند و نظمي سيستمي را از بين ميکنند و با رفع آنها زمينه بيها را شناسائي ميپيدايا آنتروپي

کنند. در اين هاي بعدي ناهموار ميهاي نخستين، مسير را براي بروز آنتروپيبا اصالح آنتروپي

گيرند. سياسي برخورد جدي دارند و از آن فاصله مي-ها با آنتروپي فساد اداريراستا حکومت

هاي سياسي موفق همواره بر نقا و کارکرد سرمايه اجتماعي در جامعه تاکيد همچنين سيستم

کنند در دام چالا ها تالش ميکنند و از سطح باالي سرمايه اجتماعي برخوردارند. اين سيستممي

 نترل و اصالح نمايند. ژئوپليتيکي نيفتند و آنتروپي واگرائي را ک

 قدرداني.7

نور عاونت محترم پژوهشي دانشگاه پيامداند مراتب قدرداني خود را از منويسنده بر خود الزم مي 

 به جهت فراهم کردن امکان اين پژوها اعالم نمايد. 
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