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گفتار سردبير
نشریة جغرافيا و پایداری محيط
ایرج جباری
با شیوع بیماری «کووید  »91در اواخر سال  9191میالدی (اواخر پاایی ساال  )9911هماهنا و هماااب باا
دیار متخصّصین از حوزههای مختلف علمی ،اظهار نظرها و تحلیلهای علمی ازسوی جامعة جغرافیداناا نیا
آغاز شد .با جدّیشد بحرا  ،وزارت علوب از پژوهشارا کما عملای درخواسا نماود و نشاریة جغرافیاا و
پایداری محیط نی به احتراب این دعوت ،از جغرافیدانا برای مدیری ایان بحارا یااری طلبیاد و باه دو ا
خاطرنشا کرد که این مجموعه چاونه میتواند در مدیری علمای بحارا باا آ هاا هماااب شاودل و ای ایان
همکاری به پشتوانة ارادۀ جدّی دو نیاز داش که محقّقنشاد آ  ،فرصا هاا را از جامعاه فرفا  .نشاریة
جغرافیا و پایداری محیط با اعتقاد باه توانمنادیهاای جغرافیاا در هار مقیعای از بحارا  ،ایانباار از جامعاة
جغرافیایی کشور بهفونة دیاری دعوت بهعمل میآورد تا شعارهای خود را به واقعیّ تبدیل کنند.
اکنو که در متن انتشار ویروس کرونا قرار فرفتهایم و ناپایداری فضای جغرافیایی کشور باهوسایلة انتشاار
این ویروس تشدید میشود ،با توجّه به شرایط خاصّ طبیعی (اقلیمی ،ژئومورفو اوژی و اکو وژیا ) و باهویاژه
انسانی (سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنای) کشورما ممکن اس شرایط بحرانایتار در راه باشاد کاه باا
پیشبینی آ بتوانیم با کمترین آسیب از آ عبور کنیم و دس کم خاود را بایقیاد و شار دربرابار حاواد
آینده تسلیم نکنیم .باید دانس چه چی ی اتّفاق افتاده و چاه چیا ی در شارق وقاوع اسا کاه در خیلای از
کشورهای کمرشد ،باوجود اقدامات نهچندا محکم ،تعداد مبتالیا رو به کاهش میفااارد علال جعرافیاایی
نوسانات تعداد مبتالیا در جها  ،منیقه و شهرهای کشور خودما چیس تصامیمات سیاسای و اقتصاادی
چه نقشی در این رویدادها ایفا میکند
اینها سادهترین پرسشهایی هستند که پاسخ آ ها در دستا توانمند جغرافیداناا مااهر کشاورما کاه
سالها را برای اثبات خود کوشیدهاند ،قرار دارد و شافتا بررسی شمارۀ اخیر نشریات داخلی کشور مانند نشریة
بینا مللی علوب و مدیری محییی نشا میدهد که بیشتر مقاالت آ به «کوید  »91اختصاص یافتاه و حتّای
پراکندفی فضایی و مکانی این بیماری و ا اوهایی که بهدس آمده نی  ،به شیوۀ کامالً جغرافیایی بررسی شاده
اس  .در هرحال ،امید میرود جغرافیدانا این فرص را غنیم شمرده و با نشا داد عملی توانمنادیهاای
خود در مشارک در مدیری مخاطرات محییی از زیر بار مسئو ی سناینی که سالها با شعار کاربردیباود
جغرافیا دربرابر نسل جوا جغرافیا ایجاد کردهاند ،سربلند و باافتخار بیرو بیایند .در این راستا نشریة جغرافیاا
و پایداری محیط با افتخار آمادفی خود را برای پایرش و چاپ ایننوع مقاالت اعالب میدارد.
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