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چکیده
منشأ بسیار از تهدیدات امنیت ملی مانند قاچاق ،مهاجرتهای غیرقانونی ،تروریسم ،جداییطلبی و تجزیه طلبی مرزها هستند.
مرزهای ایران نیز اهمیت زیادی در امنیت ملی دارند .استان مرزی کردستان از جمله مناطق مرزی ایران است که حائز نقش مهمی
در امنیت ملی ایران است .هدف ا صلی این مقاله بررسی مناطق مرزی از زاویه تهدیدات امنیت ملی است .سؤال اصلی مقاله این
است که مهمترین تهدیدات مرزها و به ویژه مرزهای ایران در استان کردستان برای امنیت ملی کداماند؟ فرضیهای را که نویسندگان
در پی آزمون آن هستند این است که مرز ایران در استان کردستان دارای تهدیدات سیاسی ،جغرافیایی ،اقتصادی و فرهنگی و
اجتماعی برای امنیت ملی ایران است .روش مقاله توصیفی تحلیلی است .یافتههای مقاله نشان میدهد که مهمترین تهدیدات امنیت
ملی ایران در استان کردستان شامل قاچاق بیرویه ،فعالیت گروههای تروریستی دارای آرمانهای جداییطلبی و تجزیه طلبانه و
تهدیدات سیاسی و نظامی و امنیتی پیرامونی و فرا پیرامونی است.
واژگان کلیدی :امنیت ،مناطق مرزی ،امنیت ملی ،استان کردستان.

( .0نویسنده مسئول)d.lotfi.garmsar023@gmail.com
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مقدمه
نالمللی به شمار میروند .از منظر فلسفه سیاسی
امروزه مرزهای سرزمینی 1در زمره یكی از مهمترین مسائل ملی و بی 
سیاسی مرزهای جغرافیایی ،یكی از عناصر اصلی تشكیل دهنده دولتهای مدرن است .مناطق مرزی محل وقوع
تحوالت مختلفی هستند که هرکدام میتواند سرمنشأ اتفاقات بزرگ و کوچک باشند؛ بنابراین باید به طور ویژهای به
تها در سیاستگذاری ملی و منطقهای
تهای دول 
این مناطق و مردم آن توجه کرد .تأمین امنیت ملی از اولوی 
شها و فرصتها شناسایی و نیز تأثیر
محسوب گردیده که همواره در تدوین آن تالش میشود؛ تهدیدها ،چال 
یکند که بقای دولت ملی را از
مکانهای مختلف جغرافیایی بر آن مدنظر قرار گیرد .امنیت ملی به الزاماتی اشاره م 
طریق بهکارگیری اقتصاد ،ارتش و توان سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید .از این رو در شناخت
تهای مناطق جغرافیایی و میزان تأثیرگذاری هر یک از آنها بر امنیت ملی سعی میشود تهدیدها شناسایی و
ظرفی 
در جهت مقابله با آن و نیز تبدیل چال 
شها به فرصت اقدام الزم صورت پذیرد.توجه به مشکالت و مسائل
مرزنشینان و اهتمام برای رفع آنها ،میتواند موجب امنیت مرزها و رشد اشتغال در منطقه شود؛ رشد و ارتقاء
یشود امنیت پایدار در مرزها تقویت شده و زمینه آبادانی را فراهم کند که تماميت ارضي،
معیشت مرزنشینان ،باعث م 
استقالل ملي ،حاكميت حكومت و امنيت داخلي ،در گرو داشتن مرزهاي مطمئن و كنترل شده است .وضعيت مرز
در اوضاع سياسي ،نظامي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كي

كشور تأثیر مستقيم دارد .هيچ كي

از برنامههای توسعه

یشود ،مگر اينكه مرزهاي كشور به دقت كنترل و مراقبت شود .مرزهاي هر کشور تأثیر عميقي بر
دولت محقق نم 
لدهی مناسبات
چگونگي فعالیتهای اقتصادي ،روابط و مبادالت مرزي و مرزنشينان و نقش برجستهای در شک 
تها دارد.
اقتصادي ميان دول 
تأثیر وضعيت مرزها در اوضاع داخلی کشور بسيار گسترده است؛ به طوري که مرزهاي باز و کنترل نشده ،باعث به
هم ريختگي ارکان اقتصادي داخل کشور خواهد شد؛ چراکه وجود تفاوت در قدرت اقتصادي  2کشور همسايه که
یشود ،باعث خواهد شد
منجر به تفاوت قابل توجه قيمت کاال و خدمات و تسهيالت و بازار کار در دو سوي مرز م 
تا اغلب اتباع کشوري که از اقتصاد ضعیفتری برخوردار هستند ،اقدام به قاچاق کاال و تردد غيرمجاز و غيرقانوني
از مرز به منظور استفاده از بازار کار و همچنين بهرهمندی از خدمات و تسهيالت موجود در آن سوي مرز کنند و
براي اينکه در داخل کشور شرايط و امکانات الزم برای شکوفا يي اقتصادي فراهم آيد ،بايد مرزهای مطمئن و کنترل
شده وجود داشته باشد .برای بررسی تأثیر مناطق مرزی بر امنیت ملی یک کشور ابتدا بایستی عواملی را که باعث
یشوند را شناسایی و بررسی کرد و بعد تأثیر وجود امنیت و ناامنی در این
ایجاد امنیت و یا ناامنی در مناطق مرزی م 
مناطق بر امنیت ملی را .مسئله موردنظر در اين تحقيق توجه به وضعيت خاص امـنيتي مـناطق مـورد بحث از
ي تأثیرگذار در ايجـاد
ف جغرافياي نظامي ،سياسي و ...به منظور شناسـا يي  پارامترهـاي اصـل 
ی مختل 
جنبهها 
ت .در اين راستا شناسا يي عوامـل و چـالشهای داخلي و خارجي در جهت پیشبینی و اقدام
بحرانهای مرزي 2اس 
یشود؛ چـرا کــه
ي در اين پژوهش به آن پرداخته م 
بـه مـوقع بسيار با اهميت است و به عنوان يک مسئله حيات 
1

. Territorial boundaries

2

. Border crisis
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ي و به
اخــالل در امنيـت داخلي يک منطقه يا استان در صورت ادامه دار شدن منجر به ايجاد بحران در سـطح مـل 
یشود .خـطوط مرزهاي سياسي به علت جداسازي واحدهاي مـستقل و در بـرخي
ت ملي م 
خطر افتادن منافع و امني 
تهاي ملي و محلي از اهميـت خـاص
ي به دول 
ي هويت مل 
ل سياسي در طول تاريخ به خاطر اعطا 
موارد نيمه مستق 
سـياســي ،نـظـامي ،اقتصــادي و فـرهنگـي بـرخـوردار اســت (جــدال و جينسولين  .) ١٤ : ٢٠٠٣ ،١مرز و
سرزمين گـرا يي

ط بـين الملـل،
ي امنيت در رواب 
ل تـدريج 
ي و تنش شـده و تحليـ 
اغـلب باعث ايجاد درگير 

تهاي طبيعي ،فـرهنگي و يا اقـتصادي دارند ،از نظر
یشود مرزهـا يي کـه وابسـتگي کمتـري بــه واقعي 
مـوجـب م 
ي دهد که اين گونه مرزهـا بايـد بــه
ي نشان م 
ژئوپولتيـک بـه نـقـاط چــالش برانگيز مبدل شود .تجربيات تاريخ 
دقــت تحت نظارت و واپايش باشند تا از بـروز مـشـکالت نـاگهـاني و نـاامني هـاي غـيرمترقبـه جـلوگيري شود
ي در مرزهـاي فرهنگـي بـه علـت مرزگذاري هاي جديدي است که حاصل
(کالينز .) ١٩٠ : ١٣٨٥ ،عـلت بـي ثبات 
تهاي امـپرياليستي قـرون معاصـر اسـت .حاصل اين مرزهاي  ١٥٠ - ١٠٠ساله ،تـوليد هـويت کاذبي اسـت
سياس 
یشود .قرار
ي را گسترش داده و در نتيجه مـوجب تنش ها و درگيري هاي دائم مرزي م 
کـه اخـتالفات منطقـه ا 
گرفتن ايران در مرکزيت و محوريت حوزههاي ژئوپوليتيـک خـلـيج فــارس و درياي عمان ،اقيانوس هند ،آسياي
مرکزي ،قـفقاز و تـسلط بـر کــانون هــاي بيضـي شـکل راهـبردي انـرژي خاورميانه ،نقش بنيادي و اساسي در
ي کند .فضاهاي ژئوپوليتيک شـمال ،جـنوب و
راهبردهاي ژئوپـوليتيکي و امنيـت ملي جمهوري اسالمي ايران ايفا م 
ق همچنين غرب کشـور و اهميـت آن در برقراري و حفظ امـنيت جـمهوري اســالمي ايـران بــر هـمگـان
شـر 
آشــکار و مبـرهن اسـت (رمضاني لشکرياني و کوثر حاجي پور ،حسن کياده .) ١٥ : ١٣٩١ ،هدف اصلی این مقاله
بررسی مناطق مرزی از زاویه تهدیدات امنیت ملی است .سؤال اصلی مقاله این است که مهمترین تهدیدات مرزها و
به ویژه مرزهای ایران در استان کردستان برای امنیت ملی کداماند؟ فرضیهای را که نویسندگان در پی آزمون آن
هستند این است که مرز ایران در استان کردستان دارای تهدیدات سیاسی ،جغرافیایی ،اقتصادی و فرهنگی و
اجتماعی برای امنیت ملی ایران است .روش مقاله توصیفی تحلیلی است.
رویکرد نظری
ف در فعاليتهاي گوناگون آن از
تهاي مـختلـ 
علم جغرافيا از بدو آفرينش بـر روي ايـن کـره خـاکي بـه صــور 
جمله تأمين امنيت نقش به سزا يي  داشته است .واژه امنيت به عـنوان يک مـفهوم عـام تمام شئونات زندگي انسان را
ع امنيـت
ي نفـس و صيانت از حيات و موجوديت انـسان پيونـد مي خورد .در واقـ 
در بر مي گيرد و بـا بقـا 
ي انسان و موجود زنده است و هـمه مـوجودات در تـقالي بقا و حفظ وجود و حيات
ت و بقا 
تضـمين کننـده حيا 
ت مهم ترين آرمان انسان و موجود
ت؛ بـنابراين امـني 
ي اس 
سالم خود هستند و امنيت عامل اين نياز اساسي و حيات 
ن دولتهاي ملي
یشود (حافظ نيا ، ١٣٨٥ ،ص  .) ٣٢٥امـنيـت مـلي اسـاسا تعبيري نوين است که با تکوي 
زنده تلقي م 
ظ قدرت نظامي ،سياسـي ،اقتصـادي و اجتمـاعي و در
ي بـا تـأکيد بر حف 
ت مل 
ت .لذا امني 
معنا و مفهوم يافته اس 
نتيجـه حکومت و اعمال حاکميـت در امــور داخـلـي و خــارجي بـر عليـه نفـوذ بيگانگـان و جلوگيري از
ف يـا انهـدام حـکومـت و مـلت بـاشد ،داللت مي کند که همواره
هرگونه عمليات غير قانوني که منظور آن تضعي 
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در کنار امنيت داخلي که شامل اقداماتي به مـنظور جـلوگيري از عمليات دشمن (غير از حملـه نظـامي) عليـه
ع ،صـنايع و تأسيسـات خودي به عمل مي آيد ،مورد بررسي قـرار مـي گيرد (رستمي.) ١١٧ : ١٣٧٨ ،
منـاب 
عوامل بالقوه و بالفعل بي ثـباتي هـاي نـظامي ،سياسـي و اجتمـاعي در جامعـه در سـطوح منطقه اي ،ملي و
جـهاني مـي پردازد که به نوعي موجب تهديد امنيت ملي و داخلي کشور مي شوند و راه کارهاي مـنطقي را بـراي
فائق شدن بر اين نا امـني هـا در برهه زمـاني مـيـان مـدت و بلند مدت به تصميم گيرندگان سـازمان هـا و ارگان
ي ١٩٦ : ١٣٩١ ،؛ حسين پور پويان .) ٨٨ : ١٣٨٦ ،امنیت در لغت
ي کشـور گوشـزد مي کند (مقدم و قشالق 
هـاي امنيتـ 
به معنای ایمن شدن و در امان بودن آمده است (دهخدا .) 2894 : 1372 ،آرنولد و لفرز در تـعریف ایـن واژه
یشود» (ترابی: 1379 ،
شهای اکتسابی تلقی م 
یگویند« :امنیت در یک مفهوم عینی به فقدان تهدیدها نسبت به ارز 
م
یگوید« :امنیت عبارت است از آزادی نسبی از تهدیدهای خطرناک» (میرعرب.) 137 : 1381 ،
 .) 180جان مروز م 
یو
ت که «امنیت عبارت است از رهایی از تردید ،آزادی از اضطراب و بیمناک 
تعریف دیگر برای امنیت ایـن اسـ 
داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند» (میرعرب.) 133 : 1381 ،
ي مهم ترين عامل تشخيص و جدا يي  واحد متشکل سياسي از واحـدهاي ديگر است .در ضمن
مـرزهاي سـياس 
وجود همين خطوط است که وحدت سياسي را در يک سرزمين که ممکن است فـاقد هـرگونه وحدت طبيعي يا
انساني بـاشد ،مـمکن مـي سـازد .خطـوط مرزي خطوط اعتباري و قراردادي هستند که به منظور تهديد حدود يک
واحد سياسـي بر روي زمين مشخص مي شوند .چنانچه منظور از واحد سياسي دولت باشد ،خطوطي که سرزمي 
ن
يک دولت را از دولت همسايه جـدا مـي سازد ،به مرزهاي بين المللي معروف است .مرزهاي بين المللي در شکل و
ي برعهده دارند و مرزها ،کنش متقابل مرز نشينان را
نوع مناسبات سياسي ،اقتصـادي ميـان دولتها نقش برجسته ا 
به شدت تحت تأثیر قـرار مي دهـند (ميرحيدر .) ٦١ - ٦٢ : ١٣٨٠ -بـه طـور خالصـه مـي تـوان مـرز را اين گونه
ف کرد:
تعري 
یشود که منعکس کننده قلمرو حاکميت سياسي يک دولت بوده و مطابق قواعد
مرز به پديدههاي فضا يي اطالق م 
ي کند«(درايسدل و بليک  ، ١٣٧٤ ،١ص  .) ١٠١هرچند
خـاصي در مـقابل حـرکت انسان ،انتقال کاال و ...مانع ايجـاد م 
که مرز به تـنها يي داراي يک نـقش و کارکرد است و آن تحديد حدود منطقـه اي است که در آن يک نوع قدرت
ط مرزي به وجود آمد ،نه تنها مي تواند منظره
یشود؛ ولي بـه مـحض اينـکه يک منطقه مـرزي و يا خ 
اعمال م 
طبيعي را که جـزئي از آن به شـمار مي رود ،بلکه عمران و سياست کشورهاي مجاور را نيز تحت تاثيرقراردهد
(پرسـکات .) ٦١ : ١٣٥٨ ،بـرخي از جغرافي دانان و کارشناسان ،پنـج کـارکرد اساسـي و مهـم بـراي مرزها در نظر
مي گيرند:
ن کارکرد و نقش ،از سنتي ترين نقش هاي مرز به شمار مـي رود.
 – ١کارکرد دفاعي :اي 
ن امنيت و ايجاد
ي در تأمي 
در اين زمينه مرز با توجه به ساختار فيزيکي و ساختمان طبيعي ،مي تـواند عامل مهم 
پدافند در برابر تهديدها ،هجوم ها و نفوذهاي بيروني باشد.
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ي :سيستم سياسي بين المللي از تعدادي زير سيسـتم تشـکيل شـده است که در بين آنها کشورها 
ي
 – ٢کارکرد سياس 
داراي اقتدار از اهميت بـيشتري بـرخوردارند .از آنجا کـه هريک از اين سيستم ها به وسيله خطوط مرزي از
ي دارند.
ت فراوان 
يکديگر جدا مي شوند ،خطوط مرزي در سيستم بين المللي اهمي 
 – ٣کارکرد اجتماعي :عمـال مرزهـا محـدودهها يي

را محصـور مـي کـننـد کــه داراي جمعيتها يي  از لحاظ

ي ها و ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي ملت
اجتماعي يکپارچه هستند .از آنجا که کشوري سـعي مـي کنـد از ويژگ 
خـود صـيانت کنـد بنـابراين مرزهـا دراين زمينه اهميت مي يابند.
ي :کـشورها از طريق مرزهاي بين المللي به عنوان زير سيسـتم هـاي اقتصاد جهاني هويت مي
 – ٤کارکرد اقـتصاد 
ت خـود ،آن را
يابند و هر کشوري داراي سياست و برنامه اقتصـادي مجزايـي است که نسبت به منافع و مصـلح 
تنظـيم مــي کـنـد و از طـرفـي مرزهـا مي توانند در مقابل بـرنامهها و تـهديدها يي که اقتصادشان را به مخـاطره
مـي انـدازد مـانع ايجاد کنند (اخباري و نامي.) ٢٧ : ١٣٨٨ ،
ي :هدف غا يي و نها يي يک حکومت ،تأمين امنيت کشـور اســت .در دنـياي امـروز مفهوم امنيت
 – ٥کارکرد امنيت 
ي را
ت هـمه جانبه که همگي ابعاد امنيت سياسي ،اقتصادي و اجتماع 
بسيار گسترده شده و فراهم آوردن و ايجاد امـني 
شامل میشود مستلزم اين اسـت که پيوند امنيت و سياست خارجي را مـد نـظر قـرار دهيم (سجادپور.) ٢٣ : ١٣٨٣ ،
ي توان امنيت عنوان کرد.
ي ترين دليل ايجاد مرز را مـ 
س اصل 
ن اسا 
بر همي 
ي بـرداشت جديدي از اين
موضوع امنيت پيشينه اي به قدمت تاريخ جهان دارد .در عين حال در هـر دوره تـاريخ 
ت خارجي شکل گرفته
ي و امني 
ت مي آيد؛ امنيت ملي از دو بخش کـامال بـه هــم مـرتبط امنيت داخل 
مفهوم به دس 
ت .در بـعد داخلي محافظت
ي را به دنبال خـواهد داشـ 
ف يکي تقويت و تضعيف ديگر 
ت و تضعي 
است .تقوي 
ج ،افــزايش خـشـونت ،بـي ثبـاتي سياسي
ج و مــر 
کشـور در مقابـل پديدهها يي نظير وقوع بحران هاي داخلي ،هر 
ت .در بعـد خـارجي در جـهت تـأمين استقالل
ت افـزايش اقتـدار ملـي اسـ 
ن ايجاد فضاي مناسب در جه 
و همچني 
ي کشور و تـأمين و
ل هجمه دول متعارض ،حفظ تماميت ارض 
کشور و حفاظت از منافع و ارزش هاي ملي در مقابـ 
تها با توجه به شـناختي کـه از اهـداف ملي خود دارند
ع ملي با افزايش دايره نفوذ خود است .دول 
ب مناف 
تـعقي 
ن مؤلفـههاي ملـي ،دولتها را وادار
ي از مـهم تري 
ي شان را تنظيم مي کنند .امنيت ملي به عنوان يکـ 
ت خارج 
سياس 
ن امر
مي کند که از طريق درک نظام بين المللي ،افـزايش قـدرت مـلي و نحـوه تعارض منافع ملي دولتها ،به اي 
بپردازند.
امروزه و در عصر جهاني شدن نـيز بـه دليل يک دست شـدن جامعـه جهـاني همـه مسايل به يکديگر مرتبط و
ت اسـت .بـه عبارت ديگر در چنين محيط جهاني ،امنيت يک کشـور
نزديک میشود کـه يکـي از ايـن مسـايل امنيـ 
معـادل امنيـت همـه اســت و بــرعکس؛ يعـنـي مفهـوم امنيـت يـک مفهـوم متقابـل ،مسـاوي و يکسـان بـراي
ن دليل هـر رويدادي کـه در يک ناحيه اتفاق مي افتد در نواحي دور و نزديک تأثیر مي
همـه دولتهاست؛ به اي 
گذارد.
بر همين اساس اصلي ترين دليل ايجاد مـرز را مـي توان امنيت عنوان کـرد .امنيـت از روزگارهاي قديم باعث شده
ط
تها يک حـد و قلمرو يي بـراي سـرزمين خـود انتخاب کرده و از آن دفـاع مـي کـنند .امروزه نيز خطو 
که حکوم 
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ظ امـنيت سرزميني کشـورها و منـافع آنـان را بـا کارکردهـاي جديـد دارنـد .ريشـه
مرزي نقش امنيتي و حـف 
ج
عمـده اي از مشکل ها يي را کـه در داخـل کشور بروز مي کند ،بـايد در مـرزها جستجو کـرد؛ زيرا ورود و خـرو 
هـرگونه اشخاص و کاالهاي قاچاق ،مواد مخدر و وسـايل مـنکراتي کـه باعـث اختالل در سيستم اقتصادي،
فرهنگي ،امنيتي و بهداشتي میشود ،از طريق مـرزها انـجـام مي گيرد و اگر واپايش مطلوبي در مرزها انـجام شود،
نه تنها امـنيت در مـرز بلکه در داخل کشور هم تـأمين خـواهد شد .تأمين امنيت ملي ،فراتر از ابزارهاي نظامي و
ي نيز دارد .حتـي فـراتـر از رشــد و تـوسـعه اقتصادي،
تهاي جنگاورانه ،نيازمند توجه بـه عـوامل غير نظام 
قابليـ 
ي ،انسجام و يکپارچگي ملي
بايد بـه فـرايندها يي نظير توسعه سياسي ،مـشارکت مـردمـي ،مشـروعيت رژيـم سياس 
ي محصول منطقي حضور تمـامي
ت مل 
و توسعه فرهنگي در تأمين امنيت توجه داشـت .بـه عبارت ديگـر امـني 
مـؤلفـههاي نظـامي ،سـياسـي ،اقـتصادي ،فـرهنگي ،اجتماعي ،زيست محيطي و ...اسـت.

منطقه مورد مطالعه
 ۳۱استان ایران ۱۶ ،استان مرزی هستند که از میان آنها ۹ ،استان تنها مرز زمینی (اردبیل ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان
غربی ،کرمانشاه ،کردستان ،ایالم ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی و خراسان جنوبی) دارند ۳ .تای آنها فقط از راه
دریا (مازندران ،هرمزگان و بوشهر) مرز دارند و  ۴تا از استانها هم هر دو مرز زمینی و دریایی(گیالن ،گلستان،
یباشند .استان کرمانشاه در غرب ایران ،با مساحتی حدود  ۲۴هزار و ۴۳۴
سیستان و بلوچستان و خوزستان) را دارا م 
کیلومتر مربع واقع شدهاست .این استان از شمال به استان کردستان ،از جنوب به استان های لرستان و ایالم ،از شرق
به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود میشود .مرکز استان کرمانشاه ،شهر کرمانشاه است و شهرهای مهم
این استان عبارتند از :اسالم آباد غرب ،پاوه ،جوانرود ،سرپل ذهاب ،سنقر ،صحنه ،قصر شیرین ،کنگاور ،گیالن غرب،
هریس (میرهای و همکاران.)5931 ،

نقشه شماره  -1استان کرمانشاه

منبع)http://www.ostan-ks.ir( :
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یآید که بین فالت ایران و جلگه بین النهرین واقع شده
استان کرمانشاه جزو نواحی کوهستانی کشور به شمار م 
است .همچنین این استان در قسمت شمال غربی کوه زاگرس قرار گرفته که همین باعث شده ،سراسر منطقه تحت
پوشش قلهها و ارتفاعات این رشته کوه قرار گیرد .بر اساس نظریه زمین شناسان؛ استان کرمانشاه در دوران های
مختلف زمین شناسی ،بر اثر حرکت صفحه آفریقا– عربستان ،به سمت صفحه ایران و در نتیجه پیدایش چین
خوردگی و رسوبات دوران دوم و اوایل دوران سوم تشکیل شده است .ارتفاعات و چالههای موجود در منطقه ،بعد
از پیدایش ،تحت تاثیر عوامل فرسایشی قرار گرفته است .جنس مواد تشکیل دهنده ناهمواری ها ،اغلب رسوبی و از
نوع آهک است که نمونه بارز آن کوه بیستون کوهبیستونو کوه پرآو یا پرآب است (هاشمی .)2931 ،از مهم ترین
یتوان کوههای داالهو ،کوههای پرآو یا پرآب ،کوه شاهو ،کمر زرد ،هزار خانی پایین ،داالخانی،
کوههای این استان م 
کوه بدر ،سیروله ،بازی دراز و کوه سه سر را نام برد .وجود مجموعهای از رشته کوههای موازی در استان ،باعث
پیدایش دش 
تهای مرتفع کوهستانی در میان این رشته کوهها شده است .از مهم ترین پهنه هموار استان میتوان
تهای وسیع سرسبز استان میتوان به دشت حسن آباد،
ماهیدشت در جنوب غرب کرمانشاه را ذکر کرد .از دیگر دش 
گواور ،دیره ،دینور ،چم چمال ،اسالم آباد و کرند ،بشیوه پاطاق ،ذهاب و سومار اشاره کرد .آب و هوای استان
کرمانشاه تحت تاثیر عبور جریان هوایی مدیترانهای و مناطق کوهستانی قرار دارد که به طور کلی به دو منطقه
گرمسیری در غرب و سردسیری در سایر نواحی تقسیم میشود .ولی با این وجود میتوان چهار نوع اقلیم متفاوت را
برای استان بیان کرد که عبارتند از :زمستان مالیم و تابستان گرم و خشک در شهرستان های چون :قصر شیرین،
سرپل ذهاب و دهستان ازگله .زمستان سرد و تابستان خنک در پاوه ،جوانرود و کرند .اقلیم نیمه خشک و استپی
خنک در شهرستان هایی مانند سنقر و دهستان پشت دربند .آب و هوای نیمه خشک و استپی گرم در کنگاور ،صحنه
و هرسین (استانداری استان گرمانشاه .)8931 ،چمچالبادهای مهم استان کرمانشاه عبارتند از:
بادهای غربی که رطوبت نسبی اقیانوس اطلس و مدیترانه را همراه داشته و باعث بارندگی در منطقه میشود و اغلب
یوزند و در اعتدال آب
در زمستان و بهار جریان دارد ،نوع دوم؛ بادهای شمال هستند که این بادها در فصل تابستان م 
و هوای بخش از استان و کاهش گرمای آن موثرند ،بادهای سام یا سموم نوع سوم بادها هستند؛ فقط در منطقه نوار
تهای زیادی به جا
یوزند و هوای منطقه را در تابستان ها بسیار گرم و غیر قابل تحمل ساخته و خسار 
مرزی م 
یگذارد .همچنین استان کرمانشاه دارای چهار حوزه آبریزی با رودخانههایی به شرح زیر است :حوضه آبریز
م
سیروان شامل آب لیله ،زیمکان ،آب زرشک ،مره خلیل ،گاو رود ،علیا یا گاو وهره و آب شمشیر ،حوضه آبریزگاه یا
گاماسیاب و یا گاوماسی شامل رودخانههای گاماسیاب ،جامیشان و دینور ،حوضه آبریز قره سو مشتمل بر رودخانه
قره سو ،رازآور ،مرگ و قسمتی از حوزه آبریز سیمره ،رود اروند رود و هزارخانی و اما چهارمین حوزه آبریز،
حوضه آبریز الوند است که شامل رودخانههای الوند ،دیره ،گیالن غرب ،قوره سو ،چم امام حسن ،آب ماهیت یا آو
یشود .از دیگر رودخانههای این استان هواسان ،کنگر و آب نعمت است.
ماهیت م 
بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی ،استان کرمانشاه ،جزو اولین زیستگاههای انسان و از مراکز مهم جمعیتی در
یرود .تمامی ادوار زندگی انسان از دوره سنگی و دورههای تمدن پیش از تاریخ تا تشکیل
زاگرس میانی ،به شمار م 
تهای بزرگ ،سیر تحول خود را در این محدوده طی کرده است .براساس مدارک موجود باستانشناسی،
حکوم 
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انسانهای اولیه ،حدود  ۹هزار سال پیش پس از ترک زندگی غارنشینی و روی آوردن به یک جانشینی ،این منطقه را
به عنوان محل سکونت خود انتخاب کرده و در آن جا ساکن شدند؛ بنابراین میتوان گفت؛ نخستین روستای
خاورمیانه در دوران نوسنگی از سال  ۹۸۰۰ق .م تا  ۷۴۰۰ق .م ،در این منطقه شکل گرفته است .پس از مهاجرت
اقوام آریایی در هزاره سوم و چهارم ق .م ،دامنه کوههای زاگرس این منطقه به یکی از مراکز مهم تجاری و بازرگانی
نالنهرین داد و ستد و تبادل کاال داشتند .این مهاجرت تاریخی
تبدیل شد .بازرگانان این منطقه با بازرگانان شوش و بی 
بعدها به مهاجرت «گوتی» یا «کاسی» مشهور شد .ذکر طوایفی که در زاگرس سکونت داشتهاند در کتیبههای سارگن
پادشاه اکد که در سالهای  ۲۰۳۰تا  ۲۰۴۸ق .م ،بر جنوب بین النهرین حکومت داشت ،آمده است .ساکنان این منطقه
یها از اجداد لرهای ایران هستند که در
شامل طوایفی به نام لولوبی ،گوتی ،منابی ،نایری ،آمادا ،پارسوا هستند .لولوب 
یشد ،ساکن بودند (یسازمان میراث
گذشته در سرپل ذهاب و سلیمانیه کردستان عراق که بخشی از ایران محسوب م 
فرهنگی و گردشگری .)1 398 ،در دوره ساسانی ،استان کرمانشاه بیش از هر دوره دیگری از اعتبار و رونق خاصی
برخوردار بود .شهریاران ساسانی به علت نزدیکی این منطقه به پایتخت آن ها یعنی تیسفون ایام تابستان را در
قصرهای ییالقی این منطقه میگذراندند .این استان در گذشته به عنوان دومین پایتخت ساسانیان مورد توجه حکومت
بود و همین باعث به جا ماندن آثار بسیار زیاد و ارزشمندی در این استان مانند طاق بستان ،کتیبه بیستون و معبد
آناهیتا شده است .کرمانشاه در متون کهن پهلوی از جمله کارنامه اردشیر بابکان که مهم ترین سند پهلوی جهان است
به نام «کردان شاه» آورده شده است .نام کرمانشاه یا کردان شاه را بهرام چهارم ساسانی که به مدت  ۱۱سال،
حکومت ساسانی را بر عهده داشت -از سال  ۳۸۸تا  ۳۹۹میالدی -بر این منطقه گذاشته است .سیستم حکومتی
ایران باستان به این گونه بود که تمامی شهرها پادشاهی از همان منطقه داشتند و همه این پادشاهان زیر نظر شاه
شاهان که شاهنشاه نامیده میشده بودند .کتب باستانی ایران ساخت کرمانشاه را به طهمورث دیو بند نسبت داده
است (فرمانداری کرمانشاه.)8931 ،
پس از حمله اعراب به ایران به فرماندهی سعد جریر در سال  ۶۴۰م و فتح کرمانشاه ،این منطقه به کلی ویران و از
جمعیت آن کاسته شد ،درپی این حمالت مردم کرمانشاه به شهر دینور مهاجرت کردند و بعد از آن از اوایل قرن دوم
هـ .ق ،مردم کرمانشاه شهری در حاشیه رود قره سو ساختند و در زمان حکومت عباسیان به علت موقعیت
یآمد .کرمانشاه در دوره حکومت سلجوقی ها به
استراتژیک خود یکی از چهار شهر مهم عراق عجم به حساب م 
طور رسمی کردستان نامیده شد .با حمله سپاه مغول به ایران در سال  ۱۲۲۰م ،بار دیگر این منطقه ویران شد و در
زمان لشکرکشی هالکوخان به بغداد خسارات زیادی را متحمل شد .در دوران صفویان و در زمان حکومت شاه
صفی ،جنگ های میان دولت ایران و دولت عثمانی با انعقاد قرارداد ذهاب در سال  ۱۰۱۸هـ .ش ،پایان یافت و بدین
ترتیب کرمانشاه از عصر شاه صفی تا پایان دوره صفویه دورانی از آرامش همراه با پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی را گذراند .در عصر افشاریه؛ به دلیل وجود توپخانه نادری در کرمانشاه این شهر اهمیت نظامی یافت و به
یشد
جبهه جنگ نادر شاه با دولت عثمانی تبدیل شد .در دوران زندیه ،این منطقه توسط ،اهلل قلی خان زنگنه اداره م 
ولی در پی مرگ کریم خان ،وی به عنوان یکی از مدعیان قدرت ،برای دستیابی به تاج و تخت باعث بروز جنگ و
تهای فراوان در منطقه شد.
وارد آمدن خسار 
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دولت قاجار نیز خدماتی را برای کرمانشاه به ارمغان آوردند .فتحلیشاه قاجار برای کوتاه کردن دست عثمانی ها در
سال  ۱۱۸۴هـ .ش ،فرزند خود محمد علی میرزای دولتشاه را برای سرکوب تجاوزهای عثمانی به حکومت
کرمانشاهان منصوب کرد .در پی این انتصاب ،وی این شهر را پایتخت خود قرار داد و بناهای بسیاری از جمله:
دیوانخانه ،حمام ها ،مساجد و بسیاری دیگر را ساخت .فرزند دولتشاه بستان السیاحه ۲۵ ،سال حاکم کرمانشاه بود و
در راه آبادانی شهر کوشش نمود .بنای بازار مسقف فعلی و مسجد عمادالدوله یادگاری اوست .کرمانشاه در جنگ
تهای وارد
جهانی اول و دوم به تصرف نیروهای خارجی درآمد و پس از پایان جنگ تخلیه شد .صدمات و خسار 
شده به کرمانشاه و حتی کتیبه جهانی بیستون نشان دهنده ولی این جریان؛ اهمیت و موقعیت سوق الجیشی این
منطقه در آن دوره بوده است (اشتانداری کرمانشاه.)8931 ،
در سالهای  ۱۳۰۰تا  ۱۳۲۰با روی کار آمدن رضاشاه پهلوی حکومت مرکزی توانست تا اندازهای نفوذ و قدرت
خود را در سراسر ایران تامین نماید و به آبادانی این منطقه در این دوره افزوده شد .متأسفانه در طول مدت  ۸سال
جنگ تحمیلى عراق علیه ایران ،بار دیگر این استان متحمل خسار 
تهاى فراوانى گردید؛ که طى سالهاى بعد از
جنگ مرمت و بازسازى شدند .استان کرمانشاه یکی از استانهای کردنشین کشور محسوب میشود .ساکنین این استان
یدهند .غیر از ساکنین بومی ،اقوام دیگری چون :ارمنی ،ترک،
را کردها که از اقوام اصیل آریایی هستند تشکیل م 
عرب ،لر و لک نیز در پی مهاجرت به این منطقه آمده و در آنجا ساکن شدهاند؛ بنابراین از رایج ترین زبان های مورد
استفاده در استان زبان کردی و زبان فارسی کرمانشاهی هستند .سابقه تاریخی کردها موجب پیدایش گویشهای بی
شماری شده است که برخی از آنها عبارتند از :گویش کردی کلهری ،گویش کردی اورامی ،گویش کردی سورانی،
یگیرد که چهار شاخه اصلی زبان
گویش لکی .زبان کردی دارای چهار شاخه اصلی و شصت گونه گویشی را در بر م 
کردی شامل :کرمانجی شمال ،کرمانجی جنوب ،کردی کرمانشاهی ،اورامی و گوران است که هر یک گویشهای
یشود .زبان کنونی مردم کرمانشاه و کردستان بدون هیچ شک و شبهای از پهلوی و اوستایی ایران
خاصی را شامل م 
گرفته شده است .مهم ترین سند ریشه پهلوی زبان کردی سرودههای باباطاهر عریان شاعر بلند آوازه ایران است که
به لهجه محلی م 
یباشد و از واژههای پهلوی یا همان کوردی امروزی استفاده کرده است .جدای از این گویش ها ،به
یگیرد که عبارتند از :زبانهای ارمنی،
دلیل مهاجرت اقوام مختلف زبان های دیگری نیز در استان مورد استفاده قرار م 
ترکی ،عربی و لری (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کرمانشاه.)8931 ،
استان کرمانشاه از مراکز مهم جامعه عشایر کشور محسوب میشود .ساکنین این استان از قدیم ،زندگی کوچ نشینی و
عشایری همراه با دامداری داشتهاند .مهم ترین عشایر و ایالت این منطقه عبارتند از :ایل گوران ،ایل سنجابی ،ایل
ی بیستونترکاشوند ،ذوله ،کمرند ،بالوند یا زردبالن ،ثالث باباجانی ،قبادی ،جمیر یا جمهور و
کلهر ،ایل نیروگاه حرارت 
بان زدره .اقتصاد معیشتی ایل و عشایر استان به پرورش دام وابسته است و در عین حال؛ وجود مراتع غنی در
دامنههای زاگرس ،داشتن استعداد های ویژه در زمینه آب و خاک آن را در ردیف یکی از قطب مهم دامپروری و
کشاورزی در سطح کشور قرار داده است .همچنین وجود منابع آبی فراوان از جمله؛ رودخانههای دایمی ،چشمهها،
بها شرایط مناسبی جهت توسعه پرورش ماهی در استان ایجاد نموده است .از دیگر منابع اقتصادی
آبگیر ها و تاال 
استان زنبور داری و پرورش طیور است .در بخش کشاورزی ،استان کرمانشاه به علت داشتن شرایط خاص اقلیمی و
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تهای وسیع و درههای حاصلخیز و طوالنی یکی از نواحی مستعد
وجود خاک های زراعی مرغوب ،آب فراوان ،دش 
یآید که امکانات بالقوه بسیار باالیی برای توسعه کشاورزی برخوردار است .از مهم
کشاورزی در کشور به شمار م 
ترین محصوالت کشاورزی این استان میتوان :گندم ،جو ،چغندر قند ،برنج ،صیفی ،سبزی و میوههایی از قبیل انار،
بادامکوارتزیت ،خرما ،سیب ،گردو و مرکبات را نام برد .استان کرمانشاه همچنین در بخش صنعت ،فعالیتهای
چشمگیری دارد .واحد های صنعتی پاالیشگاه نفت ،نیرو گاه حرارتی بیستون ،کارخانه نساجی غرب ،پشم ریسی
غرب ،پشم بافی کشمیر ،کارخانه تولید انواع سیم و کابل برق ،کارخانه رنگ سازی ،کارخانه تولید نایلون ،خوراک
دام و طیور از جمله آن هاست .همچنین؛ پتروشیمی کرمانشاه ،مجتمع شیمیایی بیستون ،باختر بیوشیمی و کیمیای
بگستر ،سیمان غرب ،چینی کرد ،کاشی بیستون و کاشی کرد از مهمترین واحدهای صنعتی استان است .از نظر
غر 
یباشد که عمدهترین آنها عبارتند از آهن ،سرب ،گوگرد ،آلومیت،
ذخایر معدنی نیز این استان حائز اهمیت م 
کوارتزیت (وزارت صنعت ،معدن و تجارت.)8931 ،
 -2استان کردستان
استان کردستان با مساحتی حدود  ۲۸هزار و  ۲۳۵کیلومتر مربع در غرب ایران ،قرار دارد .این استان از شمال با
استانهای آذربایجان غربی و زنجان ،از شرق با استان های همدان و زنجان ،از جنوب با استان کرمانشاه و از غرب با
کشور عراق همسایه است .مرکز استان کردستان ،شهر سنندج است و از شهرهای مهم آن میتوان به شهرهای بانه،
بیجار ،دیواندره ،سقز ،قروه ،کامیاران ،مریوان اشاره کرد .استان کردستان از لحاظ اقلیمی و طبیعی ،یکی از مناطق
تهای مرتفع و درههای وسیع در سراسر منطقه است .این استان از مریوان شروع شده و تا
کوهستانی کشور با دش 
ییابد .رشته كوههای غرب كشور به صورت رشتههایی
دره قزل اوزن و کوههای زنجان جنوبی در شرق ادامه م 
یدهند .ناهمواریهای این استان با عنوان
موازی ،تمامی پهنه استان را در بر گرفته و محدوده طبیعی آن را تشكیل م 
یشود و شکل پستی ،بلندی و جنس زمین در این
ناحیه کوهستانی کردستان مرکزی شامل دو بخش غربی و شرقی م 
دو بخش با یکدیگر متفاوت است .بخش کوهستانی غربی از لحاظ یکنواختی و سستی جنس زمین دارای اشکال
مشابه با ویژگی کوههای گنبدی شکل ،شیب یکنواخت و مال د اب هارمه می ررههای باز است .قسمت وسیعی از سنندج،
مریوان ،سرزمینهای اطراف آن ها تا جنوب کردستان و ناحیه کوهستانی چهل چشمه در بین مریوان و سقز ،جزو این
یشوند (استانداری کردستان :8931 ،ر .ک .)kurdestan.msy.gov.ir
بخش کوهستانی محسوب م 
همچنین باید اضافه کرد که دنباله پستی و بلندی های این ناحیه از جنوب و شرق شروع شده و تا دامنه غربی در
داخل کشور عراق ادامه دارد .بخش کوهستانی شرقی که با بخش کوهستانی غربی متفاوت است ،از یک حصار
کوهستانی سنگ های دگرگونی و رسوبی تشکیل شده است .این بخش از منطقه بیشتر به وسیله دشتهای مرتفع
تهای حاصلخیز میتوان از :مریوان ،اوباتو ،ئیالق یا
هموار و تپههای ماهوری احاطه شده که از مهم ترین این دش 
تهای شرقی سنندج را دربرمیگیرد ،درحد فاصل ناحیه
دهگالن ،قروه و دشت کامیاران نام برد .بخش شرقی که قسم 
یآورد .در این ناحیه به استثنای
غربی و شرقی ،یک رشته از ارتفاعات آتشفشانی شمالی -جنوبی را به وجود م 
یشود .بلندترین
تهای وسیعی وجود دارد که مرتفع ترین دشت این ناحیه «هوهتو» خوانده م 
کوههای بیجار ،دش 
کوههای بخش کوهستانی شرقی ،شاه نشین در شمال بیجار ،شیدا در مرکز و پنجه علی بین قروه و سقز است .از
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دیگر کوههای مهم استان میتوان به کوچسار ،شیخ معروف ،کانی چرمه ،حلقه مسیر ،سنا سره ،میانه ،مسجد میرزا،
مال کاوو ،حسین بک ،پیازه ،تخت ،هو عالی داغ ،چهل چشمه ،هوار برزه ،چرخ الن و کوه سراج الدین اشاره کرد.

نقشه شماره  -2استان کردستان

منبع)kurdestan.msy.gov.ir( :

در کل؛ مرتفع ترین قسمت استان ،کوه شاهو با ارتفاع  ۳۰۰ ,۳متر و کم ارتفاع ترین منطقه ،منطقه آلوت در بانه با
ارتفاع  ۹۰۰متر است .آب و هوای استان کردستان تحت تاثیر تودههای هوای گرم و مرطوب مدیترانهای قرار دارد که
یشود .این توده هوا از اقیانوس اطلس و
این توده هوایی باعث بارندگی ها در بهار و ریزش برف در زمستان م 
دریای مدیترانه با برخورد به ارتفاعات زاگرس بخش قابل توجهی از رطوبت را به صورت بارش های پراکنده برف
یدهند .نفوذ تودههای مرطوب زمستانی و بهاری در مریوان و دریاچه زریوار تاثیر
و باران در این منطقه نشان م 
فراوانی در اعتدال و مرطوب شدن هوای این ناحیه دارد .این استان به طور کلی تحت تاثیر دو جریان آب و هوایی
گرم و سرد قرار دارد .در منطقه استان کردستان اقلیم های گوناگونی وجود دارد که انواع آن در نواحی مختلف به
این صورت است :زمستان سرد و تابستان معتدل در دره میرآوا یا امیرآباد ،زمستان معتدل در دشت اوباتو مسیر
بهای خنک در مسیر مریوان–
سنندج– سقز ،زمستان سرد با یخبندان های طوالنی و تابستان گرم در طی روز و ش 
دربند دزلی ،آب و هوای مرطوب و معتدل در ناحیه اورامانات و در آخر اقلیمی نیمه خشک و نیمه مرطوب در
مسیر سنندج – مریوان .در استان کردستان به علت وجود کوههای متعدد و بارندگی های زیاد رودهای پرآبی جریان
یگیرند و مهم ترین آن ها عبارتند از :قشالق ،گاو رود ،گزان در
دارند که اراضی وسیعی از این منطقه را در بر م 
سنندج ،قم چقا ،قزل اوزن ،کوه زن ،اوزن دره ،چم ،تلوار ،شور ،طهماسبی ،رود سقز ،آنیان و سنته در سقز ،رنجالن،
گاران ،نگل ،کالترزان ،چاولکان ،کوماسی سیروان؛ که از میان این رودخانهها شعبههای رود قزل اوزن در نواحی
ی آی ن د
کوهستانی غربی و رود سیروان در شرق و شمال شرقی ،از مهم ترین رودهای جاری استان به شمار م 
(استانداری کردستان :8931 ،ر .ک .)kurdestan.msy.gov.ir
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استان کردستان بخشی از سرزمینی است که تحت حاکمیت مادها قرار داشت .مرز تاریخی سرزمین هایی که بوسیله
یشده ،در شمال به «اوراتو» ،در غرب به «آشور» و در جنوب و جنوب غربی به ایالم و سومر منتهی
مادها اداره م 
یشد .قبل از تشکیل دولت مادها درایران چهار طایفه به نام های «هوریان»« ،لولوبیان» اجداد طوایف لرها،
م
یکردند .تاریخ اقوام کرد تا قبل از اسالم چندان روشن نیست .بر اساس
«کامیاران» اجداد مادها و گوتیان زندگی م 
اسناد و مدارک به جا مانده کردها از «طایفه گوتیان» بودند که بارها مورد تاخت و تاز آشوری ها قرار میگرفتند .این
یشوند و آشوریان را منقرض کردند .همچنین بر اساس متن نوشته كتیبه داریوش در
قوم بعدها با دولت ماد متحد م 
تخت جمشید و بیستون :دولت ماد در سال  ۵۵۰ق .م ،در قلمرو دولت هخامنشیان قرار داشته است در عصر
سلجوقیان و به ویژه در عهد حكومت طغرل بیگ تمامیناحیه كوهستانی غرب ایران یعنی كردستان ،به عراق عجم
نام گذاری شد و در منشوری از خلیفه عباسی ،در سال  ۴۳۷هـ .ق ،از طغرل بیگ سلجوقی به عنوان «ملوك
یرسد كه در دوره ایلخانان مغول ،كردستان جزو عراق عجم محسوب میشد.
العراقین» نام برده شده است .به نظر م 
در کتاب «سفر جنگی گزنفون» به نام «کردوخوی» برای اقوام کرد اشاره شده است .این قوم در کوهها و درههای میان
عراق و ارمنستان و به خصوص در محلی که امروزه «زخو» نامیده میشود قرار دارد ،ساکن بودند .هرچند تاریخ
اقوام کرد در پیش از اسالم تاریک و مبهم است ولی در دوره پس از اسالم پیشینهای روشن تر دارد .در اوایل قرن
هفتم هجری ،سلیمان شاه از تركمانان ایوه بر آن حكومت كرده است .شرف الدین بدلیسی حدود كردستان را در
روزگار صفوی و در كتاب «شرف نامه» خود با افزودن والیت لرستان یك جا ذكر میكند و در شرف نامه سرزمین
لرستان و قوم لر را با كردها یكی میشمارد .اعراب در تاریخ  ۱۶یا  ۲۰هـ .ق ،قلعهها و استحكامات كردها را تصرف
كردند .در  ۲۳هـ .ق ،كه سپاه عرب در ایالت فارس مشغول فتوحات بود ،کردهای فارس در دفاع از فسا و دارابجرد
شركت داشتند .فتح شهر زور و داراباذ كه از شهرهای كردنشین بودند ،در سال  ۲۲هـ ق ،صورت گرفت .ابوموسی
اشعری در سال  ۲۵هـ .ق ،كردها را سركوب كرد .در سال  ۳۸هـ ق ،کردهای ناحیه اهواز ،در قیام خریت ابنراشد
ی(ع)» جانب خریت را گرفتند ،اما پس از قتل «خریت» این قیام سرکوب و عده زیادی از
برضد «امیرالمؤمنین عل 
آنان كشته شدند .در سال  ۹۰هـ .ق ،کردهای منطقه فارس سر به شورش برداشتند و این شورش بهوسیله حجاج ابن
یوسف ثقفی سركوب شد .در سال  ۱۴۸هـ .ق ،کردهای موصل قیام كردند و منصور خلیفه عباسی ،خالد برمكی را
برای سركوبی آنان به آنجا فرستاد و وی نیز شورش كردها را سركوب كرد .در سال  ۲۲۴هـ .ق .یكی از پیشوایان
کردهای اطراف موصل به نام جعفر ابن فهرجیس برضد خلیفه معتصم سر به شورش گذاشت خلیفه سردار معروف
خود «آیتاخ» را به جنگ او فرستاد .در دوره حکومت صفویه قسمت وسیعی از کردستان آن روز تحت تسلط دولت
ایران قرار داشت که شامل دامنههای شرقی کوههای زاگرس بود .با تشکیل سلسله زندیه ،برای نخستین بار در تاریخ
ایران سلسلهای کرد نژاد به سلطنت رسید به طوری که در اواخر حکومت زندیه ،قسمتی از آذربایجان غربی به
تصرف طایفه دنبلی که یکی از طوایف بزرگ کرد بودند ،درآمد و شهر خوی را به عنوان مرکز حکومت و قدرت
خود انتخاب کردند .در قرن نوزدهم میالدی بارها کردها در خاک عثمانی میل باطنی خود را برای رسیدن به استقالل
و تشکیل دولتی کرد زبان ظاهر کردند .در سال  ۱۸۷۸میالدی ،شیخ عبیداهلل نقشبندی به فکر تاسیس کردستان مستقل
تحت حمایت دولت عثمانی افتاد در پی این تصمیم ،طرفداران وی در سال  ۱۸۸۰میالدی ،اطراف ارومیه،
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ساوجبالغ ،مراغه و میاندوآب را به تصرف خود درآوردند که این خود باعث متحمل زحمات زیاد سپاهیان ایران
برای به دست آوردن این منطقه شد .قاضی محمد همزمان با حضور قوای متفقین در سال  ۱۹۴۶میالدی در ایران و
با حمایت دولت روسیه شوروی ،جمهوری خلق کردستان را که مرکز آن مهاباد بود ،تشکیل داد .پس از تخلیه کامل
ایران از قوای متفقین و اعزام ارتش دولت مرکزی به نواحی آذربایجان و کردستان ،این شورش و جمهوری ناشی از
آن نیز از هم متالشی گردید .بنا به پیش نویس شماره  ۱۲۷۵در سال  ،۹/۹/ ۱۳۱۶ایران به شش بخش تقسیم شده بود.
استان ها غربی شامل شهرهای کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،همدان ،خوزستان و کهکیلویه بود .باالخره در سال ۱۳۳۷
هـ .ش ،با توجه به فرمان شورای وزرا ،کردستان از پنجمین استان جدا شد و استان کردستان را تشکیل داد (وزارت
کشور.)8931 ،
به استناد شواهد و مدارك مستند تاریخی ،قوم كرد یکی از نژادهای آریایی هستند كه در هزاره دوم قبل از میالد از
كنارههای دریای خزر به سلسله كوههای زاگرس آمده و با غلبه بر قدرت آشوریان در نینوا ،امپراطوری مادها را در
قرن هفتم قبل از میالد در ایران پایه گذاری كردند .این استان یكی از استان های كردنشین در غرب ایران است .اكثر
ساكنان این استان ،كرد زبان هستند كه به لهجههای مختلف صحبت میكنند .گروهی از مردم شناسان بر این باورند
كه زبان كردی یكی از زبان های گروه هند و اروپایی و ایرانی است .زبان كردی در استان كردستان و همچنین در
استان های ایالم ،كرمانشاه ،همدان ،آذربایجان غربی و شمال خراسان و دیگر كشورها ،لهجههای گوناگونی دارد اما
مهم ترین و پر تكلم ترین این لهجههای کردی شامل دو شاخه «كرمانجی» و «سورانی» است ،شاخه سورانی در
استان كردستان لهجه رایج در ادبیات مكتوب است .به غیر از زبان کردی مردم برخی از بخش های کرانی شهرستان
یکنند .همچنین تکلم زبان لکی در بخش
بیجار و بخش مرکزی شهرستان قروه به زبان ترکی آذربایجانی صحبت م 
چهار دولی در شهرستان قروه نیز رواج دارد.
جامعه عشایری در ترکیب اجتماعی استان کردستان از اهمیت ویژهای برخوردار است .عشایر این استان از طوایق
قدیمی کرد ایران هستند که بیشتر آنان در مناطق بانه سقز ،مریوان ،دیواندره ،سنندج و اورامانات اسکان یافته و یا به
یپردازند .استان کردستان از نظر کشاورزی در
یکنند و در اغلب مواقع به دامپروری م 
صورت محدود و کوتاه کوچ م 
سطح کشور از اهمیت باالیی برخوردار است .وجود منابع آبی کافی ،وجود منابع خاک کافی ،بارندگی مناسب،
تهای حاصلخیز چون دشت مریوان و قروه باعث توسعه و افزایش توان بخش
وجود مراتع غنی و زیاد و وجود دش 
یدهد که دو
کشاورزی استان شدهاند .تولیدات كشاورزی این استان به ترتیب اهمیت ،گندم ،جو و حبوبات تشكیل م 
بهای اصلی دامداری کشور به حساب
یپذیرد .در بخش دامپروری ،یکی از قط 
به دو صورت دیمی و آبی صورت م 
شترین اهمیت و تعداد را دارد .از دیگر فعالیتهایی كه در این استان انجام
یآید و از میان دامها ،گوسفند و بره بی 
م
یگیرد ،پرورش زنبور عسل است كه در كردستان از رونق بسزایی برخوردار است .فعالیتهای صنعتی استان
م
یر و د .
كردستان نسبت به سایر استانهای كشور بسیار محدود است و از مناطق توسعه نیافته صنعتی كشور به شمار م 
صنایع این استان به طور کلی ،به دو گروه ماشینی و دستی تقسیم م 
یشوند :صنایع ماشینی استان مشتمل بر گروههای
صنایع كانی غیرفلزی ،شیمیایی ،سلولزی ،نساجی و چرم ،غذایی ،برق و الكترونیك هستند .در بخش صنایع دستی
نیز در حال حاضر در نقاط شهری و روستایی كردستان عده زیادی به تولید محصول های گوناگون دستی كه هم
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مصرف خانگی و هم ارزش تجاری دارند مشغول هستند .اهم این صنایع دستی عبارتاند از :فرش بافی ،گلیمبافی،
قدوزی و ساخت
كدوزی ،منجو 
بدوزی ،پول 
نساجی ،نازككاری چوب ،گیوهدوزی ،خراطی ،سوزندوزی ،قال 
تآالت محلی (سازمان گردشگری و میراث فرهنگی کشور.)8931 ،
زین 
یافتههای پژوهش
به طور کلی عوامل زیر بر امنیت مرزها تاثیر دارند؛
تاثیر توسعه بر امنیت مناطق مرزی
تاثیر بخش کشاورزی بر توسعه و امنیت مناطق مرزی
کشاورزی یک نیاز اساسی و درنتیجه فعالیت پایهای برای بشر بوده و در این ارتباط ،ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر
کشاورزی یک نیاز ضروری است .یکی از منابع کسب درآمد و تامین هزینههای زندگی ،فعالیت در بخش کشاورزی
یباشد؛ زیرا باوجود
است .این فعالیت برای افراد ساکن در نواحی مرزی هر کشور از اهمیت باالیی برخوردار م 
شرایط مناسب طبیعی که از جمله مهم ترین آنها آب و هوای مناسب است ،افراد بیشتری در این حوزه مشغول به
یکنند .مشخص کردن نیاز آبی در بخش
فعالیت شده و از روی آوردن به شغل های کاذب و تنش زا اجتناب م 
کشاورزی باالخص در نواحی مرزی ،از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است تا بتوان با شناخت صحیح ،مدیریت
ریسک را جایگزین مدیریت بحران کرده و با برنامه ریزی و مدیریت صحیح ،از به وجود آمدن کانون های تنش زا
در حوزه مهاجرت ،قاچاق کاال ،بیکاری و ...تا حد امکان جلوگیری کرد .افزایش نیاز آبی میتواند رکود در
تهای کشاورزی را تشدید کند؛ در صورت عدم برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب در بخش اشتغالزایی،
فعالی 
صنعت و اقتصاد در نواحی مرزی ،بستری برای فعالیتهای غیرقانونی نظیر قاچاق کاال ،افزایش واردات مواد مخدر
فراهم شده و کانون های تنش زا برای دولت مرکزی را افزایش داده و درصد نا امنی اجتماعی را باال میبرد.
نقش بازارچههای مرزی در توسعه و امنیت مناطق مرزی
امروزه تجارت به عنوان موتور رشد و توسعه معرفی شده و کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه به آن
نیاز دارند؛ از جمله مهمترین کاربردهای تجارت میتوان به ایجاد اعتماد و کاهش تنش های مرزی کشورهای
همسایه اشاره کرد .مشکلی که در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته وجود دارد و همواره بخش قابل توجهی از
یبرای برخوردهای احتمالی با همسایگان میشود.
درآمدهای محدود این کشورها ،صرف تهیه تسلیحات نظام 
براساس برخی یافتههای تجربی ،رابطهای مستقیم میان گسترش مبادالت تجاری بین  2کشور همسایه و کاهش تشنج
سیاسی و نظامی بین آن دو وجود دارد .اثر دیگر مبادالت منطقهای ،کمک این کشور ها به یکدیگر برای ارتقاء و
خلق مزیت نسبی است .باتوجه به اینکه کشورهای همسایه برای صدور کاال به یکدیگر هزینه حمل پایین تر را
نسبت به سایر کشورها دارند؛ لذا در صورت یکسان فرض کردن سایر شرایط تولید کاال ،امکان صدور کاال با
تهای پایین تر را به دست آورده و از مزیت نسبی و رقابتی باالتری نسبت به سایر کشورها برخوردار خواهند
قیم 
بود.
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ایجاد بازارچههای مرزی را نیز میتوان در راستای گسترش همکاری های منطقهای تلقی کرده و به عنوان بخشی از
تهای
یک راه حل اقتصادی برای کاهش بحران های منطقهای ،ایجادکننده ثبات در مناطق مرزی و گسترش فعالی 
یتوان رفاه حاصل از تجارت را در این نواحی که از محرومیتی
تولیدی و تجارت به آن نگریست .به این طریق م 
ییابد که عملکرد بازارچهها
مضاعف نسبت به سایر نقاط کشور هستند ،فراهم کرد .این امر در صورتی تحقق م 
یتواند آثار زیانباری
هدفمند بوده و درنهایت منتهی به گسترش تولید ،اشتغال و صادرات شود؛ در غیر این صورت م 
برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
درواقع رونق تجاری در مناطق مرزی با رویکرد محرومیت زدایی مرزنشینان ،یکی از اصلی ترین پارامترهای معادله
برقراری نظم در این مناطق بوده که نتیجه آن ،رسیدن به امنیت پایدار خواهد بود .بازارچههای مرزی به عنوان بخشی
یشوند .فعالیت این بازارچهها از جنبههای مختلف ،از جمله
کوچک ،اما مهم در بازرگانی خارجی در نظر گرفته م 
رشد و توسعه منطقه میتواند نقش موثری را ایفا کند .اهمیت بازارچههای مرزی بیشتر از جنبههای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،اشتغال و توسعه و رونق اقتصادی منطقه است .بازارچههای مرزی در ایران آن طور که باید و
شاید مورد توجه قرار نگرفتهاند و در اکثر موارد خیلی ضعیف عمل شده و به جای اینکه با دیدگاههای اقتصادی-
اجتماعی ایجاد ،گسترش و حمایت شوند ،بیشتر از دیدگاه سیاسی و امنیتی مورد توجه بودهاند.
تها بر امنیت مناطق مرزی
نقش قومی 
امنیت موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت ،اما محتوای جغرافیایی -سیاسی آن به تبع شرایط زمان و مکان
یگرفت که مقابله با
یکند .درگذشته امنیت ملی عمدتا از نظر تهدید نظامی خارج از مرزها مورد توجه قرار م 
تغییر م 
یداشت؛ اما امروزه این مفهوم از حوزه تعاریف کالسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با
آن نیز ساز و کار نظام 
توسعه پایدار یافته است.
درگذشته پیشرفت و اعتالی واحدهای سیاسی با حاکمیت عقالنیت ،ابزاری با نگرشی محدود و تک سویه مترادف
یشد؛ اما توسعه پایدار مفهومی فراتر از رشد اقتصادی و به بیان دیگر
ایجاد و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته م 
محیط بر رشد دارد.
این نگرش از اواخر دهه  1960دچار تغییر و تحوالت اساسی در مفهوم خود شد؛ به طوری که پس از کنفرانس
جهانی استکهلم ،گزارش براتلند و همچنین گزارش ریودوژانیرو در پارادایم جدید خود با عنوان توسعه پایدار،
تمامی زوایای زندگی انسان را با تاکید بر عدالت اجتماعی و توضیع عادالنه منابع مورد توجه قرار میدهد؛ بنابراین
توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین ،میتواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مؤلفههای
تها فراهم کند.
امنیت ملی و بحث قومی 
امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز  -پیرامون را شکل میدهند؛ این
ساختارها عمدتا شامل حاشیه کمتر توسعهیافته نسبت به مرکز هستند و در ایران نیز چنین ساختاری منجر به برهم
خوردن تعادل و توازن منطقهای بین مرکز و پیرامون شده است و مهمتر آنکه نواحی پیرامونی ،اکثرا منطبق بر نواحی
ییابد و عمل واگرایی تقویت میشود.
قومی هستند؛ در چنین شرایطی ،تمایزات افزایش م 
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میان امنیت پایدار مرزها و توسعه این نواحی ،رابطه مستقیم وجود دارد .ایران جزء کشورهایی است که از اقوام
گوناگون در ترکیب جمعیتی خود برخوردار است؛ چگو نگی هویت ملی ،وحدت ملی ،همگرایی و واگرایی بین
تها در کشورهای کثیر االقوام با آن مواجه هستند.
اقوام ،از موضوعات مهمی هستند که حکوم 
شهایی را در قالب تهدید یا فرصت برای حکومت مرکزی به ارمغان میآورد که متناسب با
تعدد و تنوع قومی چال 
مبانی تئوریک و نظری حکومت یا ایدئولوژی غالب با آن مواجه میشود؛ اگر تنوع قومی تهدیداتی همچون واگرایی
تهای جدیدی را نیز ایجاد میکنند که
تجزیه طلبی یا خودمختاری خواهی را میتواند به همراه داشته باشند ،فرص 
با شناخت و مدیریت آنها ،میتوان تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد.
معضل بیکاری و اثرات آن در جامعه (مخصوصا مناطق مرزی)
امروزه پیدایش و گسترش سریع شهرها و فزونی جمعیت آن ،همراه با مسائل و مشکالت خاصی است که در طول
تاریخ سابقه نداشته .مسئله بیکاری و اشتغال ،به عنوان یکی از عمده ترین مسائل اجتماعی اقتصادی ،گریبانگیر
کشورهای در حال توسعه است.
بیکاری منشأ بسیاری از پیامدهای ناگوار اجتماعی و مسبب اصلی از هم گسیختگی های تعامل های مورد لزوم
یشود و ریشهها و عوامل نابهنجاری های اجتماعی
جامعه است .بیکاری از عمده ترین عوامل فساد شناخته م 
بسیاری از جمله سرقت ،قاچاق ،اعتیاد ،ضرب و جرح و ...است که باید مورد مطالعه کارشناسی قرار بگیرد .بیکاری
یکند.
در مناطق مرزی ،یکی از مهمترین عوامل گرایش مرزنشینان به قاچاق است که امنیت مرزها را تهدید م 
جایگاه آمایش و توسعه متوازن بر توسعه مناطق مرزی
آمایش سرزمین ،نوعی برنامه ریزی است که به سرزمین به عنوان رکن اصلی و تعیین کننده اهداف توسعه اقتصادی،
یکند .بررسی مناطق مرزی و میزان اهمیت آن در چارچوب مطالعات امنیتی
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،توجه م 
یتواند مورد توجه واقع شود؛ لذا جایگاه آمایش مناطق مرزی
مناطق مرزی با اتکاء بر منطق مطالعاتی حوزه آمایش ،م 
یآید و تابع عواملی مانند میزان و نوع تاثیرگذاری و نیز عمق
در نظام برنامهریزی توسعه کشور ،امر مهمی به شمار م 
و ابعاد این تاثیرگذاری ها است.
در این راستا ،توجه به توسعه متوازن که هدف آن توسعه هماهنگ و یکپارچه بین تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی جامعه بوده و اهمیت زیادی برای بخش های جامعه دارد ،مهم است؛ زیرا در این نوع از توسعه،
یشود .پس میتوان گفت که
تفاوتی میان بخش های مختلف جامعه یا به عبارتی تفاوتی میان شهر و روستا دیده نم 
یشود؛ زیرا بدون توجه به این
در توسعه پایدار ،توجه به آمایش مناطق مرزی به عنوان یک ضرورت اساسی تلقی م 
مؤلفه ،توسعه پایدار نخواهد بود و تاکید بر برنامه ریزی بخشی و عدم توجه به اجرای برنامه ریزی کالن و فضایی،
موجب تنگناها و مشکالتی میشود.
یدهد ،باید موانع منفی موجود بر سر راه آمایش مناطق مرزی را برداشت؛ چراکه نبود امنیت
همچنان که نتایج نشان م 
یشود؛ زیرا توسعه
یگذارد و این ناامنی باعث عدم تعادل بین مناطق مرزی و داخلی م 
بر توسعه در این مناطق تاثیر م 
و امنیت در مناطق مرزی ،الزم و ملزوم همدیگر هستند و توسعه موزون و پایدار در این مناطق ،امر مهمیبه شمار
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یآید؛ بنابراین میتوان باتوجه به تقویت مشارکت و تعلق خاطر مردم و مدیران در روند توسعه مناطق مرزی و تکیه
م
بیشتر بر منابع توسعه در مناطق مرزی و ایجاد مشاغل در این مناطق ،به این مهم دست یافت.
نقش مرزها و مرزنشینان در امنیت پایدار تولیدات گیاهی
مرزها ،مرزبان و ساکنان همجوار آنها نقش انکارناپذیری در کنترل ورود آفت و بیماری های گیاهی که نابودکننده
تولیدات گیاهی هستند ،دارند؛ لذا پرداختن به مرزها و قوانین ورود و خروج از آن ،بسیار مهم است.
یشود که مجموعهای از مقررات و
یشود .قرنطینه به محلی اطالق م 
به مجموعه این عوامل ،قوانین قرنطینهای گفته م 
ضوابط و دستورالعمل های فنی بهداشتی در یک دوره زمانی خاص روی موجودات حساس یا فرآوردههای آنها و
یشود؛ به طوری که به عنوان اولین
سایر عوامل خطر به منظور جلوگیری از ورود یا اشاعه آفت و بیماری اعمال م 
یشود که باید رعایت شود تا از
خاکریز و سد دفاعی در برابر هجوم عوامل آفت و بیماری زا تلقی و شامل اعمالی م 
ورود عوامل بیماری زا به منطقه جلوگیری کند.
تجارت میوههای تازه ،سبزیجات و همچنین سایر محصوالت کشاورزی و سرعت روزافزون حجم تبادالت
محصوالت کشاورزی بین کشورها ،شرایطی را فراهم کرده است که آفات و بیماری های گیاهی قرنطینهای ،به
راحتی از منطقهای به منطقه دیگر به طور غیرعمد منتقل شوند.
در صورت عدم رعایت موازین بهداشت گیاهی برای جلوگیری از ورود محمولههای آلوده ،خطرات جدی،
کشاورزی و اقتصادی کشورها را تهدید میکند .اگر این قوانین توسط مرزبانان و مرزنشینان به خوبی اجرا شود،
جلوی ورود عوامل مخرب گرفته شده و کشور متحمل هزینههای ناشی از خسارات عدم کنترل آفات و بیماری های
طغیان گر نخواهد شد.
یتوان گفت که مرزبانان و مرزنشینان ،میتوانند با رعایت قوانین قرنطینهای ،جلوی آفت و بیماری را
در نهایت م 
بگیرند و از این طریق نیز تمامیت ارضی کشور خود را حفظ و حراست کنند و مدافعان اصلی و دائمی کشور خود
باشند.
در این مقوله باید گفت که مرزبانان و مرزنشینان با ایفای نقش اساسی خود باعث برقراری امنیت در کشور خود
خواهند شد؛ چراکه ورود آفتها و بیماری های گیاهی ،باعث از بین رفتن تولیدات کشاورزی شده و قشر کثیری از
جامعه را بیکار خواهد کرد و با ظهور بیکاری در جوامع مرزنشین ،خطر روی آوردن مرزنشینان به قاچاق کاال اعم از
کاالهای ممنوعه و غیرممنوعه احساس شده و بروز پدیده شوم قاچاق در بین مرزنشینان ،باعث و بانی ایجاد نا امنی
در منطقه و کل کشور خواهد شد.
تاثیر امنیت بر توسعه مناطق مرزی
امنیت و تاثیر آن بر روند رشد اقتصاد گردشگری در نواحی مرزی ایران
صنعت گردشگری و جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب میآید .بسیاری از
کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد ،اشتغال ،رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی
یدانند؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،یعنی در آنجا که شکل های دیگر اقتصادی مثل تولید یا استخراج از
م

 98 1فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره اول ،زمستان 8931

نظر اقتصادی به صرفه نیست یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارند ،به توسعه صنعت
یشود.
گردشگری توجه زیادی م 
اگر بخواهیم صنعت توریسم برای منطقه منبع درآمد خوبی باشد ،باید ارگان های مختلف ،حمایت الزم را برای
توسعه صنعت توریسم انجام دهند .صنعت گردشگری و مقوله امنیت ،ارتباط تنگاتنگی با هم دارند؛ در این مورد هم
باید دانست و اعتقاد داشت که مالک امنیت در گردشگری ،احساس امنیت توسط گردشگران است .کشور ایران
دارای امتیازات فراوانی در عرصه جهانگردی به خصوص در نواحی مرزی است ،اما باوجود جاذبههای طبیعی و
گردشگری موجود ،جایگاه اقتصادی گردشگری ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها از جمله کشور ترکیه ،بسیار
ضعیف است.
ف هاي گوناگوني از امنيت ملي از سوي انديشمندان عـلـم سـياسـت ارائـه شـده است .روشندل ،امنيت ملي
تعري 
ي خود ميداند (روشـندل،
را عبارت از توانا يي کشور در دفع تهديدهاي خارجي عليـه حيات سياسي يا منافع مل 
ظ قـدرت نظـامي،
ي عنوان ميدارد که امنيـت ملـي عـبـارت اســت از حفـ 
ن آقاي رستم 
 .) ١١ : ١٣٧٤همچني 
ي عليـه نفوذ
سياسـي ،اقتصـادي و اجتماعي و درنتيجه ،حفظ حکومت و اعمال حاکميت در امور داخلي و خـارج 
ت و مـلت بـاشد
بيگانگان و جلوگيري از هرگونه عمليات غيرقانوني است که منظور آن ،تضعيف و يا انهدام حکوم 
(رسـتمي.) ١١٧ : ١٣٧٨ ،
ل
ع عم 
ک مان 
ي از يکديگر است و ايـن خط به عنوان ي 
مرز ،محدوده مشخصي اسـت کـه جـداکننده دو واحد سياس 
ح در فضا و زيرزمين نيـز کشـيده ميشود .از مـرز تـعريف هـاي زيادي انجام شده اسـت.
ک سط 
کرده و به صورت ي 
ن تحت حاکميت يک حکومت
ي قلمرو سرزمي 
ظ نـيـا ،مـرزهـا خطوطي هستند که حدود بيرون 
بـه نظـر دکتـر حـاف 
ملت پايه را مشخص مي کنند .مرز ،عامل تشخيص و جدا يي يک واحـد مـتشـکل سـياسـي يـا يـک کشور از ديگر
واحدهاي مجاور آن است .در اين تعريف ،مرز به عنـوان خـطـي در نظـر گرفته شده است که دو کشور را از
يکديگر جدا ميکند(حافظ نيا.) ٣٧ : ١٣٩٢ ،
پايدارترين عنصر در امـنيت مـلي ايران در قـرون و اعصار گذشته ،جغرافياي خـاص ايـن مرز و بوم بوده است که
چ يـک از
از يک سو ايران را مرکز تـوجه پيرامــوني خــود قـرار داده و از سوي ديگر عمال از نظر جغرافيا يي به هي 
محـيط هـاي پيرامـوني خـود تـعلـق نـدارد (مـقدم و قشالقي ١٨٩ : ١٣٩١ ،؛ عزتي و کاوياني) ١٦٠ : ١٣٨٧ ،
ي تـواند به نوعي راه گشا و
ي از جغرافياي نظـامي و سياسـي از مرزهـاي يـک کشـور در مقـاطع مختلـف مـ 
آگاه 
بهاي
ي هـا ،فرصتها و آسي 
ن تـوانمند 
راهنماي تصميم گيرندگان کشور در توجه به مناطق مرزي و در نظر گـرفت 
یشود،
ت مناطق مرزي به عـنوان پيش زمـينه امنيت ملي تلقي م 
پيش رو باشد .از آنجا کـه موضـوع حساسيت امني 
ص ها يي  مانند جغرافياي نظامي ،طـبيعي و انـساني مـرزهاي شمال غرب و غرب کشور و
در ايـن تحقيق تأثیر شاخ 
ي مـورد بـررسي قرار مي گيرد.
ي مرز 
ي و فرامرزي در ايجاد تـنش و نـا آرامـي هـا 
ق پيرامون 
تحوالت مناط 
نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی
به طور کلی مهم ترین دالیل اهمیت مرزهای ایران در کرمانشاه و کردستان عبارت اند از؛
-1اهمیت سياسي و امنيتي
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مرزهاي هر كشور خصوصًاًا آن دسته از كشورها كه سابقه تنش و مشاجرات مرزي را در كارنامه خود دارند و كشور
همسايه و همجوار را منبع تهديد و دشمني تلقي مي نمايند؛ قلمروهاي مرزي ميان خود و ديگران را از كانون هاي
جدي مناقشه تلقي نموده و هرگونه تحر يك در محدودههاي مرزي ،با نگاه امنيتي و سخت افزاري رو به رو میشود.
در كشورهاي با تر يك ب ناهمگون ،همواره مرزها از اهميت سياسي و امنيتي برخوردار مي گردند و اگر مرزها محل
پراكنش قومي خاص باشند و منطقه داراي اقليت اكولوژ كي

باشد و زبانههاي قومي در كشورهاي ديگر كشيده شده

باشد؛ وضعيت امنيتي مرزها دو چندان مي گردد .نمونه مشخص اين مسئله ،کردستان ايران مي باشد .اين منطقه كه
در چهار استان آذربايجان غربي ،کردستان ،كرماشان و ايالم گسترده مي باشد؛ منتهي اليه قلمرو سياسي و حكومتي
ايران محسوب مي گردد .اين منطقه كه از وضعيت اكولوژ يكي و پيوندهاي تاريخي ملموسي برخوردار مي باشد؛
یشود .اين جاي نام از زمان سلطان سنجر سلجوقي در قرن  13ميالدي ،بر اين پهنه ي
«كردستان ايران» ناميده م 
جغرافيا يي اطالق گرديده است .اولين مرحله تقسيم خاك كردستان به دنبال هماوردي هاي ميان صفوي و عثماني در
سال  1514و بعد از شكست سپاه ايران در منطقه چالدران صورت پذيرفت كه به دنبال آن بخش اعظم کردستان ،در
تهاي از نوع تريتوريالي و يا
محدوده ي قلمرو سرزميني عثماني واقع شد .اين مرحله از تقسيم ،در زمان حكوم 
سرزميني به وقوع پيوست .مرحله بعدي تقسيم ،بعد از شكست عثماني در جنگ جهاني اول و برپايه مفاد قرارداد
سا كي س-پ كي و ،كردستان عثماني در ميان كشورهاي تر يك ه ،عراق و سوريه تقسيم گرديد و هركدام از بخش هاي
كردستان در محدوده ي قلمرو دول 
تهاي فاتح جنگ و
تهاي جديد و با الگوي معيوب ملت دولت مدنظر قدر 
تهاي دست نشانده ي كشورهاي تازه تاسيس واقع شدند.
د ول 
همپوشاني اكولوژ كي

تهاي سياسي و امنيتي خاك كردستان را در
کردستان در تمامي بخش هاي آن ،حساسي 

كشورهاي چهارگانه به دنبال داشته است .در اين ميان مرزهاي همجوار كه با محدوده ي نشيمنگاهي كردها مطابقت
مي نمايد ،بعنوان محدودههاي خاص و با ضريب سياسي و امنيتي باال ،طبقه بندي مي شوند .كارگزاران سياسي و
امنيتي كه با خوانشي صدرصد تمركز گرايانه به مقوله مرز مي نگرند؛ به تصور باال بردن ضريب امنيتي ،نگاه انقباضي
در برخورد با پديدههاي انساني در جوامع مرزي را سرلوحه كار خود قرار مي دهند .انقباض مرزها در ادوار مختلف
و به بهانههاي گوناگون ،از اين زاويه قابل تحليل و بررسي است .مسئله كردستان و مرز در كشورهاي چهارگانه بايد
تهاي انبساطي و واقع گرايانه ،مفهوم امنيت و سياست
به عنوان واقعيتي منحصر به فرد قلمداد گردد و با اتخاذ سياس 
در برخورد با اين قلمرو ،با نگاهي چند بعدي مورد بازنگري جدي واقع شود .الگو برداري امنيتي از هم ديگر در
مواجهه با مسئله مرز و كردستان در كشورهاي چهارگانه ،نه تنها به فروكش كردن خوانش هاي هويتي و قلمروي در
اين منطقه كمك ننموده است بلكه موجب شكل گيري بلوك بندي هاي منطقه اي و فرامنطقه اي گرديده و زمينه
دخالت را فراهم نموده و به بغرنج شدن مسئله اي انساني در منطقه دامان زده است .اين كشورها به جاي الگوبرداري
حذفي در مواجهه با مسئله اي مطالبه اي و انساني ،مي بايستي الگوي دولت خوب 1را از كشورهاي با چنين مسائلي
اتخاذ مي نمودند .عملياتي نمودن الگوي تفويضي در حوزه ي ساختار سياسي فضا ،كه نمونه ي آزمون شده آن در
1

. Good Government
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الگوي ساتراپ نشيني هخامنشي ،به خوبي جوابگو بوده است؛ مي تواند براي امروز ايران بسيار كارآمد و موجب
همگرا يي و انبساط خاطر براي تمامي باشندگان سرزمين مشاع قلمداد گردد .واگذاري قلمرو به باشندگان هر منطقه،
توهم امنيت مرزها را برخواهد چيد و مفهوم ذهني و پرطمطراق «مرزداران غيور» را در فضاي واقعي و ملموس
عينيت مي بخشد .بهتر است حكومتگران در ايران به فلسفه تش يك ل حكومت-كشور در اين پهنه ي سرزميني
برگردند.
-2اهمیت اقتصادي
از لحاظ اقتصادي نواحي مرزي ،از زمان شكل گيري دولتهاي جديد در منطقه و خصوصًاًا ايران ،به دليل خوانش
تمركز گرايانه سياسي و امنيتي ،از جمله عقب مانده ترين مناطق در كشور محسوب مي شوند .بنيان توسعه اقتصادي
در كي

منطقه ،بر پايه بستر امنيتي و رواني برپا خواهد شد كه متاسفانه به دليل نگاه تك بعدي درحوزه سياست و

امنيت ،کردستان و ديگر مناطق حاشيه اي كه تفاوتهاي فرهنگي با مركز را به يدك مي كشند ،دچار آسيب پذيري
جدي گرديدهاند .كردستان ايران از زمان شكل گيري دولت شبه مدرن ،چه در دوران حكومت پهلوي و چه در
حكومت چهل ساله جمهوري اسالمي ،از جمله مناطق عقب نگه داشته شده در پهنهي سرزميني ايران به شمار مي
رود .اين منطقه ي جغرافيا يي كه همپوشاني اكولوژ كي

با ديگر بخشهاي کردستان را داراست در مقايسه با ديگر

مناطق ايران از كمترين توسعه اقتصادي برخوردار بوده و با توجه به توانمندي هاي سرزميني مي بايستي از مناطق
ثروتمند و برخوردار كشور به حساب ميآمد.
توسعه يافتگي كشورها بدون توجه به ساختار فضا يي و پراكنش انساني از لحاظ انگارههاي فرهنگي بسيار مشكل مي
نمايد .شناخت كشور از لحاظ بنيان هاي طبيعي و انساني و دادن فرصت عرض اندام به تمامي بخش هاي كي

كشور

در باز انكشاف توانا يي ها و پتانسيل هاي خدادادي ،مستلزم اراده ي معطوف به عمل و باور عميق به مقوله ي
عدالت جغرافيا يي است .کردستان ايران به دليل موقعيت مناسب جغرافيا يي  ،شرايط مساعد آب و هوا يي  ،بارش
فراوان ،غني بودن بنيان هاي زيستي (آب و خاك) ،منابع غني زير زميني ،مراودات تجاري ،پتانسيل باالي توريستي و
یشود كه درصورت اهتمام و توجه همه جانبه ،از توانمندي باالي
نيروي انساني كارآمد ،از جمله مناطقي محسوب م 
توسعه يافتگي برخوردار است.
کردستان ايران خصوصًاًا نواحي و شهرهاي مرزي اين منطقه ،از لحاظ انگارههاي اقتصادي و شاخص هاي توسعه
يافتگي در انتهاي جدول شهرهاي ايران واقع شدهاند .مرزهاي كه از لحاظ بنيان هاي زيستي ،معدني و بازرگاني
داراي پتانسيل بسيار قوي در راستاي تغ يي ر وضعيت معيشتي و اقتصادي ساكنان خود مي باشد؛ قرباني موقعيت
جغرافيا يي شده است .توسعه اقتصادي كردستان ايران بدون توجه به مقوله ي سياست و نگاه باال دستي امكان پذير
نخواهد بود .تا زماني كه كردستان از زاويه تنگ تمركز گرايانه نگريسته شود و هرگونه تحر يك در راستاي سرمايه
تها
گذاري به بهانههاي مختلفي همچون مجاورت با مرزها ،عدم امنيت ،وضعيت توپوگراف يكي و نبود زيرساخ 
توجيهه منفي شود ،اين مناطق همچنان از لحاظ توسعه يافتگي در انتهاي جدول استانهاي ايران باقي خواهند ماند.
مردمان ساكن در كردستان ايران به دليل همجواري با اقليم كردستان و مناطق کردنشين تر يك ه به خوبي و با نگاهي
موشكافانه به بررسي و تطبيق توسعه يافتگي مناطق خود و همجوار مي پردازند .يكي از مهمترين فاكتورهاي اساسي

تحلیل و بررسی تهدیدات امنیت ملی در201 ...

در تحرك بخشي به مقوله توسعه اقتصادي ،بهبود و توسعه ي راههاي ارتباطي استاندارد و آبرومند است .متاسفانه
کردستان ايران خصوصًاًا شهرستان هاي مرزي فاقد هرگونه راه استاندارد و آبرومندي مي باشند اين درحالي است كه
بيشترين منابع ارزي استان هاي کردنشين ايران از همين شهرستانها سرچشمه ميگيرد.
اقليم کردستان با وجود تمامي مشكالت ساختاري ،درگيري با داعش ،قطع بودجه کردستان توسط دولت مركزي
عراق و بيش دو ميليون آواره از وضعيت به مراتب بهتري از لحاظ معيشت برخوردارند و اقتصاد کردستان عراق در
مسير پيشرفت و بهبود گام بر مي دارد .براي نمونه راههاي دسترسي به مرز بين المللي باشماق در دو سوي مرز
بسيار تامل برانگيز است .در حالي كه ميزان درآمد ارزي جمهوري اسالمي از عايدات مرز باشماق مريوان بسيار
هنگفت و چشمگير است؛ راههاي منتهي به مرز باشماق از سمت کردستان ايران بسيار بد ،خطرناك ،دو طرفه و غير
استاندارد است و ساالنه از ورودي مرز ايران تا سنندج ،دهها نفر از هموطنان عزيزم دچار سوانح جدي جاده اي مي
گردند اين در حالي است كه کردستان عراق با وجود تمامي مشكالت ،هم اكنون اتوبان سليمانيه به مرز باشماق در
مراحل اتمام و بهره برداري است .آنچه مسلم است توسعه اقتصادي كي

منطقه بدون وجود انواع راههاي ارتباطي

استاندارد زميني ،ريلي و هوا يي امكان پذير نخواهد بود ،لذا توجه اساسي و ساختاري به مسئله راههاي ارتباطي
کردستان ،از مهمترين و اورژانسي ترين مطالبه ي اقتصادي مردمان اين سرزمين است .سيماي اقتصادي مناطق
کردنشين ايران به هيچ عنوان معرف توسعه اقتصادي در قرن بيست و كي م نيست .درصد ب كي اري اين مناطق ،همواره
یشود،
چند برابر ميانگين رسمي كشوري است و اشتغالي كه در منابع رسمي از آن تحت عنوان شغل نام برده م 
اشتغال از نوع فصلي و مقعطي است.
مرزها سيماي واقعي توسعه يافتگي در كي

كشور است تا زماني كه مرزها بعنوان حواشي و مناطق پيراموني در

برنامه ريزيهاي توسعهاي قلمداد گردند ،مفهوم واقعي توسعه در كي

كشور ،گمان آلود و ناپديدار جلوه گر خواهد

شد .همانطور كه محتويات كي

مغازه از لحاظ جنس و يك فيت در سيما و شمايل ويترين آن هويداست ،ميزان توسعه

يافتگي و كامراني باشندگان كي

كشور و سرزمين نيز در سيما وقامت مرزهاي آن جلوه گر مينمايد.
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