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 چکیده 

 های دولتاه. تأمین امنیت ملی از اولویتروندترین مسائل ملی و بین المللی به شمار میامروزه مرزهای سرزمینی در زمره یكی از مهم

 هاو فرصت هادر سیاست گذاری ملی و منطقه ای محسوب گردیده که همواره در تدوین آن تالش می شود؛ تهدیدها، چالش

ماعی وضعیت مرز در اوضاع سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجت. های مختلف جغرافیایی بر آن مدنظر قرار گیردشناسایی و نیز تأثیر مكان

ی توسعه دولت محقق نمی شود، مگر اینكه مرزهای کشور به دقت هاهرد. هیچ یك از برنامو فرهنگی یك کشور تاثیر مستقیم دا

 نقش و زنشینانمر و مرزی مبادالت و روابط اقتصادی، هایفعالیتکنترل و مراقبت شود. مرزهای هر کشور تاثیر عمیقی بر چگونگی 

 وضعیت مرزها در اوضاع داخلی کشور بسیار گسترده است؛ به تاثیر .دارد هادولت میان اقتصادی مناسبات دهی شكل در ای برجسته

طوری که مرزهای باز و کنترل نشده، باعث به هم ریختگی ارکان اقتصادی داخل کشور خواهد شد؛ چراکه وجود تفاوت در قدرت 

د، باعث سوی مرز می شو اقتصادی کشور همسایه که منجر به تفاوت قابل توجه قیمت کاال و خدمات و تسهیالت و بازار کار در دو

 مرز از قانونیغیر و غیرمجاز تردد و کاال قاچاق تری برخوردار هستند، اقدام بهباع کشوری که از اقتصاد ضعیفات اغلب خواهد شد تا

 کشور لداخ در اینكه برای و کنند مرز سوی آن در موجود تسهیالت و خدمات از مندی بهره همچنین و کار بازار از استفاده منظور به

لی این هدف اص ی مطمئن و کنترل شده وجود داشته باشد.هااقتصادی فراهم آید، باید مرز شكوفایی برای الزم امكانات و شرایط

ن های کردستان و کرمانشاه. سوال اصلی مقاله ایرساله عبارت است از تحلیل و بررسی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی در استان

در مرزهای  امنیت با توجه به حساسیتاند؟ های کردستان و کرمانشاه کدامیت ملی ایران در مناطق مرزی استاناست که تهدیدات امن

                                                           
 davodhasanabadi@gimail.com( نویسنده مسئول) -0
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 از رفته اسـتانجام گ ی کردستان و کرمانشاههااستاندر  مسئله ای پیرامون اینکـشور و اهـمیت موضوع، تاکنون کمتر مطالعه غربی

را بررسی نماید. ایـران  ی کردستان و کرمانشاههاملی در استان امنیت های مـؤثر بـرشـاخص است تا آن رو این پژوهش برایـن

 ـرخوردار، ژئواکونومی و ژئوکالچر بژئوپلیتیك / ناهمسانهای همسانکشورهای همسایه از موقعیت با کـشوری است که در همزیستی

اند از: کرمانشاه عبارت و کردستان هایاستان مرزی مناطق در ملی ایران دات امنیتترین تهدیدهد که مهمنتایج مقاله نشان می. اسـت

 . امنیتی ، تهدیداتاقـتصادی ، تهدیداتاجتماعی ، تهدیداتسیاسی ، تهدیداتدفاعی تهدیدات

 

 مرزی، کردستان، کرمانشاه.  مناطق: امنیت ملی، یکلیدکلمات 

 

 مقدمه 

 یاسیس فلسفه منظر از. روندیكی از مهم ترین مسائل ملی و بین المللی به شمار می امروزه مرزهای سرزمینی در زمره

 تحوالت وقوع محل مرزی مناطق. است مدرن هایدولت دهنده تشكیل اصلی عناصر از یكی جغرافیایی، مرزهای

به این مناطق  طور ویژه ایچک باشند؛ بنابراین باید به کو و بزرگ اتفاقات سرمنشأ تواند می هرکدام که هستند مختلفی

در سیاست گذاری ملی و منطقه ای محسوب گردیده  های دولتهاتأمین امنیت ملی از اولویت و مردم آن توجه کرد.

ی مختلف هاشناسایی و نیز تأثیر مكان هاو فرصت هاکه همواره در تدوین آن تالش می شود؛ تهدیدها، چالش

امنیت ملی به الزاماتی اشاره می کند که بقای دولت ملی را از طریق بكارگیری جغرافیایی بر آن مدنظر قرار گیرد. 

طق ی مناهااز این رو در شناخت ظرفیت. اقتصاد، ارتش و توان سایسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید

ا آن در جهت مقابله ب جغرافیایی و میزان تأثیرگذاری هر یک از آنها بر امنیت ملی سعی می شود تهدیدها شناسایی و

 .به فرصت اقدام الزم صورت پذیرد هاو نیز تبدیل چالش

توجه به مشكالت و مسائل مرزنشینان و اهتمام برای رفع آنها، می تواند موجب امنیت مرزها و رشد اشتغال در منطقه  

و زمینه آبادانی را فراهم  شود؛ رشد و ارتقاء معیشت مرزنشینان، باعث می شود امنیت پایدار در مرزها تقویت شده

کند که تمامیت ارضی، استقالل ملی، حاکمیت حكومت و امنیت داخلی، در گرو داشتن مرزهای مطمئن و کنترل شده 

وضعیت مرز در اوضاع سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور تاثیر مستقیم دارد. هیچ یک  است.

شود، مگر اینكه مرزهای کشور به دقت کنترل و مراقبت شود. مرزهای هر  ی توسعه دولت محقق نمیهاهاز برنام

 در ای تهبرجس نقش و مرزنشینان و مرزی مبادالت و روابط اقتصادی، یهافعالیت کشور تاثیر عمیقی بر چگونگی

است؛ به  هتاثیر وضعیت مرزها در اوضاع داخلی کشور بسیار گسترد .دارد هادولت میان اقتصادی مناسبات دهی شكل

طوری که مرزهای باز و کنترل نشده، باعث به هم ریختگی ارکان اقتصادی داخل کشور خواهد شد؛ چراکه وجود 

کشور همسایه که منجر به تفاوت قابل توجه قیمت کاال و خدمات و تسهیالت و بازار  5تفاوت در قدرت اقتصادی 

اع کشوری که از اقتصاد ضعیف تری برخوردار هستند، بات اغلب کار در دو سوی مرز می شود، باعث خواهد شد تا

 دماتخ از مندی بهره همچنین و کار بازار از استفاده منظور به مرز از غیرقانونی و غیرمجاز تردد و کاال قاچاق اقدام به

تصادی اق شكوفایی برای الزم امكانات و شرایط کشور داخل در اینكه برای و کنند مرز سوی آن در موجود تسهیالت و

برای بررسی تاثیر مناطق مرزی بر امنیت ملی یک  ی مطمئن و کنترل شده وجود داشته باشد.هافراهم آید، باید مرز
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کشور ابتدا بایستی عواملی را که باعث ایجاد امنیت و یا ناامنی در مناطق مرزی می شوند را شناسایی و بررسی کرد و 

 مناطق بر امنیت ملی را. بعد تاثیر وجود امنیت و ناامنی در این 

فیای جغرا مختلف یهاهاین تحقیق توجه به وضعیت خاص امـنیتی مـناطق مـورد بحث از جنب در مسئله مورد نظر

ن راستا ای . دری مرزی استهادر ایجـاد بـحران گذار تأثیر پارامترهـای اصـلی شناسـایی نظامی، سیاسی و... به منظور

عنوان  و به بـه مـوقع بسیار با اهمیت است و اقدام چـالش زای داخلی و خارجی در جهت پیش بینی شناسایی عوامـل

می شـود؛ چـرا کــه اخــالل در امنیـت داخلی یک منطقه یا استان  پرداخته در این پژوهش به آن حیاتی یک مسئله

. مـی شـود ملی خطر افتادن منافع و امنیت و به لیدر سـطح مـ بحران ایجاد ادامه دار شدن منجر به صورت در

سیاسی در طول تاریخ  مستقل خـطوط مرزهای سیاسی به علت جداسازی واحدهای مـستقل و در بـرخی موارد نیمه

 اهمیـت خـاص سـیاســی، نـظـامی، اقتصــادی و فـرهنگـی ی ملی و محلی ازهادولتـ به هویت ملی اعطای به خاطر

 و تنش و سرزمین گـرایی اغـلب باعث ایجاد درگیری مرز(. 0١ :5119، 0بـرخـوردار اســت )جــدال و جینسولین 

الملـل، مـوجـب مــی شـود مرزهـایی کـه وابسـتگی کمتـری بــه  بـین امنیت در روابط تـدریجی و تحلیـل شـده

 . تجربیاتژئوپولتیـک بـه نـقـاط چــالش برانگیز مبدل شود نظر ، ازی طبیعی، فـرهنگی و یا اقـتصادی دارندهاواقعیت

که این گونه مرزهـا بایـد بــه دقــت تحت نظارت و واپایش باشند تا از بـروز مـشـكالت  دهد می نشان تاریخی

در مرزهـای فرهنگـی بـه  (. عـلت بـی ثباتی091 :09٣2ی غـیرمترقبـه جـلوگیری شود)کالینز، هانـاگهـانی و نـاامنی

حاصل این مرزهای . ی امـپریالیستی قـرون معاصـر اسـتهای جدیدی است که حاصل سیاستهاعلـت مرزگذاری

 هارا گسترش داده و در نتیجه مـوجب تنش ای ساله، تـولید هـویت کاذبی اسـت کـه اخـتالفات منطقـه 021 -011

ی ژئوپولیتیـک خـلـیج فــارس هاهر گرفتن ایران در مرکزیت و محوریت حوزقرا. ی دائم مرزی می شودهاو درگیری

ی بیضـی شـكل راهـبردی انـرژی هامرکزی، قـفقاز و تـسلط بـر کــانون ، آسیایو دریای عمان، اقیانوس هند

. ندک می ایفا خاورمیانه، نقش بنیادی و اساسی در راهبردهای ژئوپـولیتیكی و امنیـت ملی جمهوری اسالمی ایران

همچنین غرب کشـور و اهمیـت آن در برقراری و حفظ امـنیت  و شـرق فضاهای ژئوپولیتیک شـمال، جـنوب

رمضانی لشكریانی و کوثر حاجی پور، حسن )جـمهوری اســالمی ایـران بــر هـمگـان آشــكار و مبـرهن اسـت

 (.02 :0990، کیاده

سیاست خارجی به دلیل پیوند مستقیم بـا مسـائل امنیت ملی و فراهم سازی حوزه  تحقیقات اصوال عمیق ترین

ی فرصت سازی، باید در حوزة همسایگان و مرزهای مشترک پیرامونی صورت گیرد. مرزهای مشترک شمال هاهزمین

 یـه، عـراقکشـور ایـران بـه علت همجواری با کشورهای مهم خاورمیانـه و قفقـاز جنـوبی؛ یعنـی ترک و غرب غرب

و جمهوری آذربـایجان )مـنطقه خودمختار نخجوان( همچنین به علت موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک به عنوان 

مناطق مرزی شمال غرب و غرب کشور از نظر مقیاس  .اروپا به شمار می رود ایران به ارتباطی دروازه ورود و پل

 بـدأکشور همیشه یـک م تاریخ طول ور به شمار می رود. این مناطق دراهمیـت ترین مـناطق کـش اثرگذاری امنیتی بـا

اشته مـلـی و تمامیت ارضی کشور د امـنیـتعملیاتی و محل تجمع قوا بوده؛ به همین علت تأثیر غیر قابل انكاری بر 
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در شمال (. ٣٣ :09٣١ن، است )حسین پور پویا برخوردار خاصـی یهاو نـسبت بــه منـاطق مشـابه خـود از ویژگـی

یعی و ی خاص جغرافیایی )طبهاکشور ترکیه، به علت متـأثر شـدن از ویژگـی غربی ترین نقطه مرز مشترک ایران با

بودن و تحرکات قومیتی به عنوان یكی از نا آرام ترین خطوط مرزی  العبور ( از قـبیل کوهستانی و صعبانـسانی

 .کشـور تلقـی مـی شـود

 متعدد اجتماعی، نظامی و سیاسی از قبیل قاچاق کـاال و سـوخت، مشـروبات الكلی، مواد مـخدر، اسـلحه معضالت

 نظیر وهابیت) مذهبی افراطی یهاهگرو کرد، گرای ملی یهاگروهک با امنیتی –و مهمات، درگیری نیروهای نظامی 

در این مناطق مـرزی را  امـنی رهای نـابست که هستند مواردی ترین شایع از مذهبی و قومی یهاچالش و( هاسلفی

در حاشیه مرزهای مشترک شمال غربی و غرب کشور تحوالت منـاطق کـرد نشـین عراق و ترکیه . فـراهم آورده اند

و تأثیر به سزایی در امنیت آن مناطق و بـه طـور کـلی امنیت ملی  شده در گسترش نـا امنی در منطقه مؤثر شناخته

 .است گذاشته

فـرامــرزی  دنـبالــه و کردها بــا های ساکن در حاشیه مرزهای شمال غربی و غرب کشور را آذریهاقومیت

در حال حاضر  (.١، ص09٣١خودشــان در کشــورهای آذربایجــان، ترکیــه و عــراق تشــكیل می دهند)سلطانی، 

ناطق )م ترکیه نشین کوهسـتانی، همجواری با منطقه کردمـحدوده مـرزی آذربـایجان غربی به علت موقعیت خـاص 

کردستان و قسمتی از نواحی مرزی کرمانشاه و ایـالم بـه دلیـل  مرزی ( و محـدودةآناتولی شـرقی و جنوب شرق

. است شـده تبـدیل ی دائمـی مـرزیهامجـاورت منطقـه خـودمختار کردستان عراق به مـحل مـناقشات و چالش

پ. ک. ک در ترکیه، فعالیت شاخه پژاک )پارتی ژیانی نازادی  ارزه حزب قدرتمند و ملی گرای کارگران کردستانمب

قـبیل قاچاق کـاال و اسـلحه  از ثباتی کوردستان = حـزب حیـات آزاد کردسـتان( در داخـل ایران و موارد متعدد بی

بسترهای نـاامنی منـاطق مـرزی را مهیـا مـی کننـد)مقـدم و و نظامی هستند که  ی سیاسیهااز مهـم تـرین چـالش

 (.09١ :قشالقی

 رویکرد نظری 

ی گوناگون آن از هافعالیت در ی مـختلـفهااز بدو آفرینش بـر روی ایـن کـره خـاکی بـه صــورت جغرافیا علم

ک مـفهوم عـام تمام شئونات زندگی انسان را ی عـنوان داشته است. واژه امنیت به سزایی تأمین امنیت نقش به جمله

ـمین امنیـت تض واقـع می خورد. در پیونـد انـسان نفـس و صیانت از حیات و موجودیت بقـای در بر می گیرد و بـا

 انسان و موجود زنده است و هـمه مـوجودات در تـقالی بقا و حفظ وجود و حیات سالم خود و بقای کننـده حیات

لقی می ت آرمان انسان و موجود زنده ترین مهم ؛ بـنابراین امـنیتاست و امنیت عامل این نیاز اساسی و حیاتی ندهست

 هی ملی معنا و مفهوم یافتهادولت تكوین (. امـنیـت مـلی اسـاسا تعبیری نوین است که با952، 09٣2شود )حافظ نیا، 

قدرت نظامی، سیاسـی، اقتصـادی و اجتمـاعی و در نتیجـه حكومت و اعمال  حفظ بـا تـأکید بر ملی امنیت . لذااست

 و جلوگیری از هرگونه عملیات غیر قانونی که بیگانگـان نفـوذ حاکمیـت در امــور داخـلـی و خــارجی بـر علیـه

در کنار امنیت داخلی که شامل  حـكومـت و مـلت بـاشد، داللت می کند که همواره انهـدام یـا تضعیف آن منظور
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 ، صـنایع و تأسیسـات خودی بهاقداماتی به مـنظور جـلوگیری از عملیات دشمن )غیر از حملـه نظـامی( علیـه منـابع

 (.00١، 09١٣عمل می آید، مورد بررسی قـرار مـی گیرد)رستمی، 

در جامعـه در سـطوح منطقه ای، ملی و جـهانی  ی نـظامی، سیاسـی و اجتمـاعیهابی ثـباتی و بالفعل عوامل بالقوه 

 را بـرای فائق شدن مـنطقی مـی پردازد که به نوعی موجب تهدید امنیت ملی و داخلی کشور می شوند و راه کارهای

 امنیتـی یهاو ارگان هادر برهه زمـانی مـیـان مـدت و بلند مدت به تصمیم گیرندگان سـازمان هابر این نا امـنی

 (. ٣٣ :09٣١؛ حسین پور پویان، 09١ :0990، و قشالقی شـور گوشـزد می کند )مقدمک

(. آرنولد و لفرز در 5٣9١: 09١5بودن آمده است )دهخدا،  امان : امنیت در لغت به معنای ایمن شدن و درامنیت 

« شودیهای اکتسابی تلقی منسبت به ارزش تهدیدها فقدان امنیت در یک مفهوم عینی به»گویند: تـعریف ایـن واژه می

)میرعرب، « یت عبارت است از آزادی نسبی از تهدیدهای خطرناکامن»گوید: مروز می (. جان0٣1: 09١9)ترابی، 

 و امنیت عبارت است از رهایی از تردید، آزادی از اضطراب»که  اسـت ایـن (. تعریف دیگر برای امنیت09١: 09٣0

 (. 099: 09٣0)میرعرب، « و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند بیمناکی

دیگر نقش عوامل محیط عبارتاست. به سیاست بر قیقت نتایج و تأثیرات عوامل جغرافیاییژئوپلیتیک: ژئوپلیتیک در ح

دیگر ژئوپلیتیک مفهومی عبارت(. به0: 09١9شود )عزتی، می بررسی آن جـغرافیایی هـر کشور در سیاست مربوط به

ل جغرافیا، بارت است از مطالعۀ روابط متقابیعنی ژئوپلیتیک ع»؛ دارد ذاتی ترکیبی است که در آن عنصر اصلی، خصلتی

 (.٣١-٣١: 09١9نیا، )حـافظ« قدرت و سیاست

و  آن حیاتی هایمنظور حـفظ اقـتصاد ملی یا بخشژئواکـونومی: عـبارت است از تحلیل راهبردهای اقتصادی بـه

یق این طر از به آن، همچنین دولتهای مربوط مشیآوردن کلیدهای کنترل آن از طریق ساختار سیاسی و خطدستبه

ام بخشیدن و بـه اسـتحك بگیرد دست های کلیدی اقتصادی را بهتواند کنترل و اقـتدار تـمام مـنابع تولید و بخشمی

 (001: 09٣1های اقتصادی بپردازد )عزتی، فعالیت

ها در محدوده آن عمل کرده و اثر وژیها و ایدئول، مكتبهانظام ای است کهژئوکالچر: بیانگر چهارچوب فرهنگی

نه در محدوده ملی و محلی بلكه در یک جغرافیای فـرهنگی منتشر  را خود گذارند و مـقدمات و مـبانی فكریمـی

گی، یی چون دعوت فرهنهاهفرهنگ ورای سیاست و اقتصاد است و از مؤلف بر هافعالیت سازند. در ژئوکالچر تمرکزمی

ی و ی معنوی و فرهنگهاهکـارآمدی، نـشان دادن تـوانایی تولید سرمایه فرهنگی و اجتماعی و رابط دادن تبلیغ، نشان

 (52: 09٣٣شود )عزتی، می اسـتفاده جای زور، سیطره و اسـتعمارمقاومت به

 . دراسـت ترهتعاریف سیاسی، اقتصادی و نظامی مقداری پیـچید به شهر مرزی: تعریف امنیتی از شهر مرزی نسبت

برای حدود است ولی در تـعریف امـنیتی، نـقطه  و میزانی سیاسی، اقتصادی و نظامی، خط صفر مرزی مبدأ تـعاریف

د. در باش مـرزی شـهر برای سـنجش میزانی تواندبر اساس مسافت و فاصله نمی و مقصدی صفر مرزی یا هر مبدأ

ن تعریف ای . درسوی مرز مـبنا بـاشدسوی مرز در اینتأثیرات مستقیم حاصل از آن باید مرزی تعریف امنیتی از شهر

 فیزیكی عـناصر ضـد امـنیتی باید نفوذ و مذهبی مناطق و همچنین میزان های فرهنگی، نژادیگسترش و مشابهت
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داشته  صـفر مرزی فاصله خـط ازتواند از یک کیلومتر تا صدها کیلومتر گردد؛ بنابراین فاصله شهر مرزی می منظور

 (.999؛ 0990، )جندقیان باشد

واحد متشكل سیاسی از واحـدهای دیگر است. در ضمن وجود  و جدایی مهم ترین عامل تشخیص مـرزهای سـیاسی

همین خطوط است که وحدت سیاسی را در یک سرزمین که ممكن است فـاقد هـرگونه وحدت طبیعی یا انسانی 

مـی سـازد. خطـوط مرزی خطوط اعتباری و قراردادی هستند که به منظور تهدید حدود یک واحد  مـمكنبـاشد، 

ولت یک د سرزمین سیاسـی بر روی زمین مشخص می شوند. چنانچه منظور از واحد سیاسی دولت باشد، خطوطی که

ای بین المللی در شكل و نوع مناسبات را از دولت همسایه جـدا مـی سازد، به مرزهای بین المللی معروف است. مرزه

دارند و مرزها، کنش متقابل مرز نشینان را به شدت تحت  برعهده نقش برجسته ای هاسیاسی، اقتصـادی میـان دولـت

 :کرد (. بـه طـور خالصـه مـی تـوان مـرز را این گونه تعریف١0-١5 :09٣1 -تـأثیر قـرار می دهـند)میرحیدر

فضایی اطالق مـی شود که منعكس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعد  یهاهمرز به پدید

 9(010 :09١١، 0و بلیک  درایسدل«)کند خـاصی در مـقابل حـرکت انسان، انتقال کاال و... مانع ایجـاد می

ه ای است که در آن یک نوع دارای یک نـقش و کارکرد است و آن تحدید حدود منطقـ مرز به تـنهایی که هرچند

مرزی به وجود آمد، نه تنها می تواند منظره  خط ؛ ولی بـه مـحض اینـكه یک منطقه مـرزی و یاشود می قدرت اعمال

و سیاست کشورهای مجاور را نیز تحت  عمران ، بلكهطبیعی را که جـزئی از آن به شـمار می رود

ـرخی از جغرافی دانان و کارشناسان، پنـج کـارکرد اساسـی و مهـم بـرای مرزها (. ب١0 :092٣تاثیرقراردهد)پرسـكات، 

 :در نظر می گیرند

 .ی مرز به شمار مـی رودها، از سنتی ترین نقشو نقش کارکرد کارکرد دفاعی: این – 0

اد پدافند امنیت و ایج تأمین در در این زمینه مرز با توجه به ساختار فیزیكی و ساختمان طبیعی، می تـواند عامل مهمی

 .و نفوذهای بیرونی باشد هادر برابر تهدیدها، هجوم

 کشورهای سیاسی بین المللی از تعدادی زیر سیسـتم تشـكیل شـده است که در بین آنها : سیستمسیاسی کارکرد – 5

ر خطوط مرزی از یكدیگ وسیله به هااقتدار از اهمیت بـیشتری بـرخوردارند. از آنجا کـه هریک از این سیستم دارای

 .دارند فراوانی اهمیت جدا می شوند، خطوط مرزی در سیستم بین المللی

از لحاظ اجتماعی  ییهایی را محصـور مـی کـننـد کــه دارای جمعیتهاهکارکرد اجتماعی: عمـال مرزهـا محـدود – 9

و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ملت خـود  هاویژگی زیكپارچه هستند. از آنجا که کشوری سـعی مـی کنـد ا

 .صـیانت کنـد بنـابراین مرزهـا دراین زمینه اهمیت می یابند

می یابند  هویت جهانی ی اقتصادها: کـشورها از طریق مرزهای بین المللی به عنوان زیر سیسـتماقـتصادی کارکرد – ١

ـیم را تنظ ، آنخـود ـادی مجزایـی است که نسبت به منافع و مصـلحتو هر کشوری دارای سیاست و برنامه اقتص

و تـهدیدهایی که اقتصادشان را به مخـاطره مـی انـدازد  هاهمــی کـنـد و از طـرفـی مرزهـا می توانند در مقابل بـرنام

 (.5١ :09٣٣مـانع ایجاد کنند)اخباری و نامی، 
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 امنیت مفهوم یی یک حكومت، تأمین امنیت کشـور اســت. در دنـیای امـروز: هدف غایی و نهاامنیتی کارکرد – 2

را  ماعیو اجت جانبه که همگی ابعاد امنیت سیاسی، اقتصادی هـمه امـنیت بسیار گسترده شده و فراهم آوردن و ایجاد

، ص 09٣9دهیم )سجادپور، نـظر قـرار  مـد شامل می شود مستلزم این اسـت که پیوند امنیت و سیاست خارجی را

 .امنیت عنوان کرد توان ترین دلیل ایجاد مرز را مـی اصلی اساس (. بر همین59

جدیدی از این  بـرداشت در هـر دوره تـاریخی تاریخ جهان دارد. در عین حال قدمت موضوع امنیت پیشینه ای به

ه خارجی شكل گرفت و امنیت بـه هــم مـرتبط امنیت داخلیمی آید؛ امنیت ملی از دو بخش کـامال  دست مفهوم به

شـور بـعد داخلی محافظت ک . دربه دنبال خـواهد داشـت را تقویت و تضعیف دیگری یكی و تضعیف است. تقویت

 مچنینه ، افــزایش خـشـونت، بـی ثبـاتی سیاسی وو مــرج ی داخلی، هرجهایی نظیر وقوع بحرانهاهدر مقابـل پدید

. در بعـد خـارجی در جـهت تـأمین استقالل کشور و افـزایش اقتـدار ملـی اسـت جهت در فضای مناسب ایجاد

 و تـعقیب و تـأمین کشور هجمه دول متعارض، حفظ تمامیت ارضی مقابـل ی ملی درهاحفاظت از منافع و ارزش

 با توجه به شـناختی کـه از اهـداف ملی خود دارند سیاست هاولتنفوذ خود است. د دایره ملی با افزایش منافع

را وادار می کند  های ملـی، دولتهاهمؤلفـ ترین مـهم از یكـی عنوان را تنظیم می کنند. امنیت ملی به شان خارجی

 .دامر بپردازن ، به ایناهکه از طریق درک نظام بین المللی، افـزایش قـدرت مـلی و نحـوة تعارض منافع ملی دولت

امروزه و در عصر جهانی شدن نـیز بـه دلیل یک دست شـدن جامعـه جهـانی همـه مسایل به یكدیگر مرتبط و نزدیک 

. بـه عبارت دیگر در چنین محیط جهانی، امنیت یک کشـور معـادل اسـت می شـود کـه یكـی از ایـن مسـایل امنیـت

س؛ یعـنـی مفهـوم امنیـت یـک مفهـوم متقابـل، مسـاوی و یكسـان بـرای همـه امنیـت همـه اســت و بــرعك

 .هـر رویدادی کـه در یک ناحیه اتفاق می افتد در نواحی دور و نزدیک تأثیر می گذارد دلیل ست؛ به اینهادولت

ز روزگارهای قدیم باعث شده . امنیـت اکـرد را مـی توان امنیت عنوان مـرز بر همین اساس اصلی ترین دلیل ایجاد

 خطوط یک حـد و قلمرویی بـرای سـرزمین خـود انتخاب کرده و از آن دفـاع مـی کـنند. امروزه نیز هاکه حكومت

سرزمینی کشـورها و منـافع آنـان را بـا کارکردهـای جدیـد دارنـد. ریشـه عمـده  امـنیت مرزی نقش امنیتی و حـفظ

هـرگونه  و خـروج کـه در داخـل کشور بروز می کند، بـاید در مـرزها جستجو کـرد؛ زیرا ورودیی را هاای از مشكل

اشخاص و کاالهای قاچاق، مواد مخدر و وسـایل مـنكراتی کـه باعـث اختالل در سیستم اقتصادی، فرهنگی، امنیتی 

 تنها امـنیت در شود، نه انـجام در مرزها و بهداشتی می شود، از طریق مـرزها انـجـام می گیرد و اگر واپایش مطلوبی

اورانه، ی جنگهاابزارهای نظامی و قابلیـت مـرز بلكه در داخل کشور هم تـأمین خـواهد شد. تأمین امنیت ملی، فراتر از

دهایی نظیر ن. حتـی فـراتـر از رشــد و تـوسـعه اقتصادی، باید بـه فـرایدارد نیز نیازمند توجه بـه عـوامل غیر نظامی

و یكپارچگی ملی و توسعه فرهنگی در تأمین  انسجام، توسعه سیاسی، مـشارکت مـردمـی، مشـروعیت رژیـم سیاسی

ی نظـامی، سـیاسـی، هاهمنطقی حضور تمـامی مـؤلفـ محصول ملی امنیت توجه داشـت. بـه عبارت دیگـر امـنیت

 ... اسـتاقـتصادی، فـرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و.
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کشور و کانالیزه  امنیت در مرز، جلوگیری از هرگونـه اعمـال خـالف قاعـده در طـول مرزهای یک مفهوم ایجاد

ی مـجاز مرزی است؛ بـنابراین هاهو حمل و نقـل بـا رعایـت ضــوابط قـانونی از طـریق درواز اشخاص کـردن تـردد

ت عـنوان امـنی انع در برابر حرکت انسان، کاال و افكار است که تحتمـهم ترین و اصـلی تـرین نقـش مرز ایجاد م

مـرز هم خوانده می شود. امنیت مرزی بـه مـعنای جـلوگیری از هـرگونه اعـمـال خــالف قـانون در طول مرزهای 

مجاز مرزی ی هاهو از طریق درواز قانونی یک کشور و قانونی کردن تردد اشخاص و حمل کاال با رعایـت ضـوابط

(. وقتی از امنیت مرزها صحبت می شود بـه معنی وجود ثبات در مرزها و نفوذ ناپذیری 0٣، ص 09٣5است )زرقانی، 

 .، آسایش و ایمنی مرزنشینان، فقدان تهدید در مرزها و... استقاچاق مرزهـا از حیـث ورود کاالی

ی هاها بـه چگـونگی بهره گیری از راهـكارها و شـیودر مدیریت مرزهای خشكی کشور، الگـوی تـأمین امنیـت مرزهـ

به عنوان راهبرد جاری  هامـرزی، اطـالق می شود. به طوری که این فعالیت امنیـت مختلف برای حفظ و تـأمین

رأس آنهـا  و در دولـت ی عامل در مـرزها از جـمله هیئـت محتـرمهامرزهای کشور قلمـداد مـی شود، همه سازمان

را دنبال می کنند. انسداد مرزها با دو نظام سنتی مبتنـی بر ایجاد موانع فیزیكی بـر  مرز انسداد یروی انتظامی طرحن

 را و جـدید همچـون تجهیزات الكترونیكی و راداری و... همه نقاط مرز پیشـرفته یهاهسـر راه تردد و همچنین سامان

ای طرح انسداد مرز، شناخت دقیق و کامل از مرز، منـاطق مـرزی، مناسـبات واپایش و مراقبت مـی کنـد. بـرای اجر

، بـه دلیل یک دست شدن و... ضروری است. در عصر جـهانی شـدن، باتوجه به معنـای آن هـمسایه یهامیـان دولت

 ست. به عبارت دیگـرا امنیت مسائل جامعه جهانی همه مسائل به یكدیگر مرتبط و نزدیـک مـی شـود؛ یكی از این

 ،امنیت همه کشورهاست و برعكس؛ یعنی امنیت مفهومی متقابـل بـا در چنـین جهـانی امنیـت یـک کشـور مـساوی

 (.0١0 :09١9)بصیری، مسـاوی و یكسان برای کشورهاست

 محور زدهدر کتابش ضمن ارائه الگویی از کشورهای محصور در خشكی، دوا« گتهاپیتر»مشهور  دان جغرافی

تشریح می کند  را شوند ی همسایههادردسـرساز را که می توانند موجب مشاجره و منازعه دولت جغرافیایی بـالقوه

 (.9١٣ :09١١)هاگت، 

آزاد از طریـق فضـای سرزمینی کشور یا کشورهای  یهاتـمایل دولت مـحصور در خشكی برای دسترسی به آب -0

 همسایه

 آب )آب پخشان( تقسیم خط دربـاره اختالف تفسیر -5

 تغییر مرز بین المللی به دلیلی تغییر مسیر رودخانه -9

 بهره بـرداری از دریاچـه مشترک و چگونگی مرز اختالف در تـعیین -١

 ی علیای رودهاربودن آب -2

 گروه واحد قومی در دوسوی مرز بین المللی یک گسترش سرزمین -١

 آن سوی مرز در اقلیت وابسته به گروه اکثریتحمایت از گروه  -١

 کوچ فصلی چادرنشینان دامدار در دو سوی مرز -٣

 مبنی بر تهدید شهرهای مرزی ارضـی ادعای -9
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 داخلی مورد حمایت همسایه یا همسایگان طلبانه جدایی جنبش -01

 نفتی امتداد یافته در دو سوی مرز منبع -00

 .سرحدی با موقعیتمنابع مهم معدنی  -05

ی غیرمحیطی هابوده و عامل هااو تنها شامل منشأ جغرافیایی تـنش فهرست که مـی کـند تأکید گت بر این نكتههاپیتر

؛ نـیست تمحدود به فهرست پیترهاگ نیز هاحتـی منشـأ جغرافیایی تنش کـه را در برنمی گیرد. البته باید توجه داشـت

 .در جهان به شرح زیر قابل احصا خواهد بود مشاجره بخـش دیگـری از منابعبـنـابراین 

و تهدیدهای خارجی شامل  هامشاجره بـین هـمسـایگان مشـخص خواهـد شـد کـه تـنش منابع با تأمل در سایر

راهم چند سویه را ف یه یای دوسوهابحران تكوین برای ییهاهزمینـ تواند که هر یک از آنها می است فهرستی طوالنی

 .اهـمیت است حـائز آورد؛ بنـابراین اشــاره بــه ســایر موارد تهدید زا میان کشورهای جـهان

 مرزی ی قابل کشتیرانیهاهرودخان حدود تحدید چگونگی اختالف نظر در مورد .0

 هاهی دیرینه بر سرمالكیت جزیره یا جزیرهااختالف .5

 چـگونگی تـحدید مـرزهای دریایی و خشكی .9

 ی همجوار در دریاهـاهادولت منافع و نیز تداخل منابع .١

 هاهصیدگا محدوده در تفسیر یا اخـتالف نظر .2

 ی همسایههای داخلی به خاک و سرزمین دولتهاورود آواره گان ناشی از جنگ .١

 بین المللی عقیب مخالفان تا آن سوی مرزهایایجاد نوار امنیتی در حـاشیه مـرز و تـ .١

 مداخله نظامی برای حـمایت از اتباع و هم کیشان .٣

 ی رادیو تلویزیونی به مخالفان دولت همسایههاهدر اختیار قراردادن ایستگا .9

 حـاشیه مـرز در ی نظامی، از جمله تأسیسات مـوشكیهاهتأسیس پایگا .01

 ی همجوار از نقطه نظر منشأ، ریشه و نیز نوع تنش، در ســه گــروههاه بین دولتمـنـابع جـغرافیـایی مشاجر

 :می گیرد جای کـلی

 اکونومیک ژئو اقتصاد جغرافیایی یا .0

 ژئو استراتژیک و ژئو پلیتیک .5

 (92 :09١0جغرافیای فرهنگی یا ژئوکالچر )کریمی پور،  .9

 آنها در از و قـرار دادن هر یک خـارجی جغرافیایی تـنش و تهدیـد شایان ذکـر اسـت کـه گروه بندی قطعی منابع

و « ژیکژئواسترات»ی مشترک هایک گروه بـه سـختی امكان پذیر است؛ چرا که برخی از این منابع می توانند ویژگی

ی هاهنب، می تواند جهاهمالكیت جزیر برسر داشــته بـاشـند. بـه عنـوان نمونه، اختالف نظر همسایگان« ژئوپلتـیـک»

چـندگانـه ای داشته باشد. الزم به یادآوری است که هریک از این مفاهیم به اختصار در مفهوم شناسی مورد بـررسی 

 .قـرار گـرفته اند
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 منطقه مورد مطالعه 

 جانیآذربا ،یشرق جانیآذربا ل،ی)اردب ینیاستان تنها مرز زم 9آنها،  انیهستند که از م یاستان مرز 0١ ران،یاستان ا 90

 ایآنها فقط از راه در یتا 9( دارند. یو خراسان جنوب یخراسان رضو ،یخراسان شمال الم،یکرمانشاه، کردستان، ا ،یغرب

 و ستانیگلستان، س الن،ی)گ ییایو در ینیها هم هر دو مرز زمتا از استان ١و  د)مازندران، هرمزگان و بوشهر( مرز دارن

 .باشندی( را دارا مبلوچستان و خوزستان

 به شمال از استان این. استشده واقع مربع کیلومتر ١9١ و هزار 5١ حدود مساحتی با ایران، غرب در کرمانشاه استان

 می محدود عراق کشور به غرب از و همدان استان به شرق از ایالم، و لرستان یهااستان به جنوب از کردستان، استان

 نرود،جوا پاوه، غرب، آباد اسالم: از عبارتند استان این مهم شهرهای و است کرمانشاه شهر کرمانشاه، استان مرکز. شود

 (.0992ای و همكاران،  میرههریس) غرب، گیالن کنگاور، شیرین، قصر صحنه، سنقر، ذهاب، سرپل

 
 کرمانشاه استان -1نقشه 

 (http://www.ostan-ks.irمنبع: )

. است شده واقع النهرین بین جلگه و ایران فالت بین که آید می شمار به کشور کوهستانی نواحی جزو کرمانشاه استان

 وششپ تحت منطقه شده،سراسر باعث همین که گرفته قرار زاگرس کوه غربی شمال قسمت در استان این همچنین

 زمین مختلف یهادوران در کرمانشاه استان شناسان؛ زمین نظریه اساس بر. گیرد قرار کوه رشته این ارتفاعات و هاهقل

 رسوبات و خوردگی چین پیدایش نتیجه در و ایران صفحه سمت به عربستان، –آفریقا صفحه حرکت اثر بر شناسی،

 یرتاث تحت پیدایش، از بعد منطقه، در موجود یهاهچال و ارتفاعات. است شده تشكیل سوم دوران اوایل و دوم دوران

 ونهنم که است آهک نوع از و رسوبی اغلب ،هاناهمواری دهنده تشكیل مواد جنس. است گرفته قرار فرسایشی عوامل

 (. 0995 هاشمی،است) پرآب یا پرآو کوه بیستونوکوه بیستون کوه آن بارز

 ،پایین خانی هزار زرد، کمر شاهو، کوه پرآب، یا پرآو یهاهکو داالهو، یهاهکو توان می استان این یهاهکو ترین مهم از

 استان، در موازی یهاهکو رشته از ای مجموعه وجود .برد نام را سر سه کوه و دراز بازی سیروله، بدر، کوه داالخانی،

 توان یم استان هموار پهنه ترین مهم از. است شده هاهکو رشته این میان در کوهستانی مرتفع یهادشت پیدایش باعث
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 باد،آ حسن دشت به توان می استان سرسبز وسیع یهادشت دیگر از. کرد ذکر را کرمانشاه غرب جنوب در ماهیدشت

  .کرد اشاره سومار و ذهاب پاطاق، بشیوه کرند، و آباد اسالم چمال، چم دینور، دیره، گواور،

 کلی ورط به که دارد قرار کوهستانی مناطق و ای مدیترانه هوایی جریان عبور تاثیر تحت کرمانشاه استان هوای و آب

 وعن چهار توان می وجود این با ولی. شود می تقسیم نواحی سایر در سردسیری و غرب در گرمسیری منطقه دو به

: چون یهاشهرستان در خشک و گرم تابستان و مالیم زمستان: از عبارتند که کرد بیان استان برای را متفاوت اقلیم

 خشک مهنی اقلیم. کرند و جوانرود پاوه، در خنک تابستان و سرد زمستان. ازگله دهستان و ذهاب سرپل شیرین، قصر

 کنگاور، رد گرم استپی و خشک نیمه هوای و آب. دربند پشت دهستان و سنقر: مانند ییهاشهرستان در خنک استپی و

  .(099٣هرسین)استانداری استان گرمانشاه،  و صحنه

 از: عبارتند کرمانشاه استان مهم چمچالبادهای

 اغلب و شود می منطقه در بارندگی باعث و داشته همراه را مدیترانه و اطلس اقیانوس نسبی رطوبت که غربی بادهای

 بآ اعتدال در و وزند می تابستان فصل در بادها این که هستند شمال بادهای دوم؛ نوع دارد، جریان بهار و زمستان در

 نوار منطقه در فقط هستند؛ بادها سوم نوع سموم یا سام بادهای موثرند، آن گرمای کاهش و استان از بخش هوای و

 یم جا به زیادی یهاخسارت و ساخته تحمل قابل غیر و گرم بسیار هاتابستان در را منطقه هوای و وزند می مرزی

 .گذارد

 آب شامل سیروان آبریز حوضه: است زیر شرح به ییهاهرودخان با آبریزی حوزه چهار دارای کرمانشاه استان همچنین

 ای و گاماسیاب یا آبریزگاه حوضه شمشیر، آب و وهره گاو یا علیا رود، گاو خلیل، مره زرشک، آب زیمكان، لیله،

 ر،رازآو سو، قره رودخانه بر مشتمل سو قره آبریز حوضه دینور، و جامیشان گاماسیاب، یهاهرودخان شامل گاوماسی

 است الوند آبریز حوضه آبریز، حوزه چهارمین اما و هزارخانی و رود اروند رود سیمره، آبریز حوزه از قسمتی و مرگ

 دیگر از. شود می ماهیت آو یا ماهیت آب حسن، امام چم سو، قوره غرب، گیالن دیره، الوند، یهاهرودخان شامل که

 .است نعمت آب و کنگر هواسان، استان این یهاهرودخان

 در یجمعیت مهم مراکز از و انسان یهاهزیستگا اولین جزو کرمانشاه، استان شناسی، باستان مدارک و شواهد اساس بر

 یلتشك تا تاریخ از پیش تمدن یهاهدور و سنگی دوره از انسان زندگی ادوار تمامی. رود می شمار به میانی، زاگرس

 شناسی، باستان موجود مدارک براساس. است کرده طی محدوده این در را خود تحول سیر بزرگ، یهاحكومت

 ار منطقه این نشینی، جا یک به آوردن روی و غارنشینی زندگی ترک از پس پیش سال هزار 9 حدود اولیه، یهاانسان

 اورمیانهخ روستای نخستین گفت؛ توان می بنابراین؛ شدند ساکن جا آن در و کرده انتخاب خود سكونت محل عنوان به

 آریایی اقوام مهاجرت از است. پس گرفته شكل منطقه این در م،. ق ١١11 تا م. ق 9٣11 سال از نوسنگی دوران در

. شد تبدیل بازرگانی و تجاری مهم مراکز از یكی به منطقه این زاگرس یهاهکو دامنه م،. ق چهارم و سوم هزاره در

 به بعدها تاریخی مهاجرت این. داشتند کاال تبادل و ستد و داد النهرین بین و شوش بازرگانان با منطقه این بازرگانان

 ادشاهپ سارگن یهاهکتیب در اند داشته سكونت زاگرس در که طوایفی ذکر .شد مشهور «کاسی» یا «گوتی» مهاجرت
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 شامل منطقه این ساکنان. است آمده داشت، حكومت النهرین بین جنوب بر م،. ق 51١٣ تا 5191 سالهای در که اکد

 گذشته رد که هستند ایران لرهای اجداد از هالولوبی. هستند پارسوا آمادا، نایری، منابی، گوتی، لولوبی، نام به طوایفی

 بودند)یسازمان میراث فرهنگی ساکن شد، می محسوب ایران از بخشی که عراق کردستان سلیمانیه و ذهاب سرپل در

 .(099٣و گردشگری، 

 انیساس شهریاران. بود برخوردار خاصی رونق و اعتبار از دیگری دوره هر از بیش کرمانشاه استان ساسانی، دوره در

. گذراندند می قهمنط این ییالقی قصرهای در را تابستان ایام تیسفون یعنی هاآن پایتخت به منطقه این نزدیكی علت به

 بسیار ثارآ ماندن جا به باعث همین و بود حكومت توجه مورد ساسانیان پایتخت دومین عنوان به گذشته در استان این

 پهلوی کهن تونم در کرمانشاه .است شده آناهیتا معبد و بیستون کتیبه بستان، طاق مانند استان این در ارزشمندی و زیاد

 نشاهکرما نام. است شده آورده «شاه کردان» نام به است جهان پهلوی سند ترین مهم که بابكان اردشیر کارنامه جمله از

 999 تا  9٣٣ سال از -داشت عهده بر را ساسانی حكومت سال، 00 مدت به که ساسانی چهارم بهرام را شاه کردان یا

 همان از ادشاهیپ شهرها تمامی که بود گونه این به باستان ایران حكومتی سیستم. است گذاشته منطقه این بر -میالدی

 اختس ایران باستانی کتب. بودند شده می نامیده شاهنشاه که شاهان شاه نظر زیر پادشاهان این همه و داشتند منطقه

 (.099٣است)فرمانداری کرمانشاه،  داده نسبت بند دیو طهمورث به را کرمانشاه

 از و ویران کلی به منطقه این کرمانشاه، فتح و م ١١1 سال در جریر سعد فرماندهی به ایران به اعراب حمله از پس

 دوم قرن اوایل از آن از بعد و کردند مهاجرت دینور شهر به کرمانشاه مردم حمالت این درپی شد، کاسته آن جمعیت

 یکاستراتژ موقعیت علت به عباسیان حكومت زمان در و ساختند سو قره رود حاشیه در شهری کرمانشاه مردم ق،. هـ

 .آمد می حساب به عجم عراق مهم شهر چهار از یكی خود

 0551 سال در ایران به مغول سپاه حمله با. شد نامیده کردستان رسمی طور به هاسلجوقی حكومت دوره در کرمانشاه

 دوران در .شد متحمل را زیادی خسارات بغداد به هالکوخان لشكرکشی زمان در و شد ویران منطقه این دیگر بار م،

 سال در ذهاب قرارداد انعقاد با عثمانی دولت و ایران دولت میان یهاجنگ صفی، شاه حكومت زمان در و صفویان

 با مراهه آرامش از دورانی صفویه دوره پایان تا صفی شاه عصر از کرمانشاه ترتیب بدین و یافت پایان ش،. هـ 010٣

 این اهکرمانش در نادری توپخانه وجود دلیل به افشاریه؛ عصر گذراند. در را فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، پیشرفت

 اهلل ط،توس منطقه این زندیه، دوران درشد.  تبدیل عثمانی دولت با شاه نادر جنگ جبهه به و یافت نظامی اهمیت شهر

 و تاج به دستیابی برای قدرت، مدعیان از یكی عنوان به وی خان، کریم مرگ پی در ولی شد می اداره زنگنه خان قلی

  .شد منطقه در فراوان یهاخسارت آمدن وارد و جنگ بروز باعث تخت

 سال در هاعثمانی دست کردن کوتاه برای قاجار فتحلیشاه. آوردند ارمغان به کرمانشاه برای را خدماتی نیز قاجار دولت

 کرمانشاهان حكومت به عثمانی تجاوزهای سرکوب برای را دولتشاه میرزای علی محمد خود فرزند ش،. هـ 00٣١

 ،هامامح دیوانخانه،: جمله از بسیاری بناهای و داد قرار خود پایتخت را شهر این وی انتصاب، این پی در. کرد منصوب

 شهر آبادانی راه در و بود کرمانشاه حاکم سال 52 السیاحه، بستان دولتشاه فرزند. ساخت را دیگر بسیاری و مساجد

 به دوم و اول جهانی جنگ در اوست. کرمانشاه یادگاری عمادالدوله مسجد و فعلی مسقف بازار بنای. نمود کوشش
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 یحت و کرمانشاه به شده وارد یهاخسارت و صدمات. شد تخلیه جنگ پایان از پس و درآمد خارجی نیروهای تصرف

 دهبو دوره آن در منطقه این الجیشی سوق موقعیت و اهمیت جریان؛ این ولی دهنده نشان بیستون جهانی کتیبه

 (. 099٣است)استانداری کرمانشاه، 

 خود قدرت و نفوذ ایاندازه تا توانست مرکزی حكومت پهلوی رضاشاه آمدن کار روی با 0951 تا 0911 یهاسال در

 جنگ سال ٣ مدت طول در شد. متأسفانه افزوده دوره این در منطقه این آبادانی به و نماید تامین ایران سراسر در را

 رمتم جنگ از بعد هاىسال طى؛ که گردید فراوانى هاىخسارت متحمل استان این دیگر بار ایران، علیه عراق تحمیلى

 که کردها ار استان این ساکنین. شودمی محسوب کشور کردنشین استانهای از یكی کرمانشاه. استان شدند بازسازى و

 لک و رل عرب، ترک، ارمنی،: چون دیگری اقوام بومی، ساکنین از غیر. دهند می تشكیل هستند آریایی اصیل اقوام از

 استان رد استفاده مورد یهازبان ترین رایج از بنابراین؛ اند شده ساکن آنجا در و آمده منطقه این به مهاجرت پی در نیز

 است دهش شماری بی گویشهای پیدایش موجب کردها تاریخی سابقه. هستند کرمانشاهی فارسی زبان و کردی زبان

 انلكی. زب گویش سورانی، کردی گویش اورامی، کردی گویش کلهری، کردی گویش: از عبارتند آنها از برخی که

: شامل کردی زبان اصلی شاخه چهار که گیردمی بر در را گویشی گونه شصت و اصلی شاخه چهار دارای کردی

 شامل را خاصی گویشهای یک هر که است گوران و اورامی کرمانشاهی، کردی جنوب، کرمانجی شمال، کرمانجی

  .شودمی

 ترین مهم. است شده گرفته ایران اوستایی و پهلوی از ای شبه و شک هیچ بدون کردستان و کرمانشاه مردم کنونی زبان

 از و باشد می محلی لهجه به که است ایران آوازه بلند شاعر عریان باباطاهر یهاهسرود کردی زبان پهلوی ریشه سند

 مختلف اقوام مهاجرت دلیل به ،هاگویش این از است. جدای کرده استفاده امروزی کوردی همان یا پهلوی یهاهواژ

سازمان لری) و عربی ترکی، ارمنی، زبانهای: از عبارتند که گیرد می قرار استفاده مورد استان در نیز دیگری یهازبان

 (. 099٣میراث فرهنگی و گردشگری کرمانشاه، 

 و ینینش کوچ زندگی قدیم، از استان این ساکنین. شود می محسوب کشور عشایر جامعه مهم مراکز از کرمانشاه استان

 یلا سنجابی، ایل گوران، ایل: از عبارتند منطقه این ایالت و عشایر ترین مهم. اند داشته دامداری با همراه عشایری

 و جمهور یا میرج قبادی، باباجانی، ثالث زردبالن، یا بالوند کمرند، ذوله، بیستونترکاشوند، حرارتی نیروگاه ایل کلهر،

 یهاهدامن رد غنی مراتع وجود حال؛ عین در و است وابسته دام پرورش به استان عشایر و ایل معیشتی اقتصاد .زدره بان

 در کشاورزی و دامپروری مهم قطب از یكی ردیف در را آن خاک و آب زمینه در ویژه یهااستعداد داشتن زاگرس،

  .است داده قرار کشور سطح

 جهت مناسبی شرایط هاتاالب و هاآبگیر ،هاهچشم دایمی، یهاهرودخان جمله؛ از فراوان آبی منابع وجود همچنین

 در .تاس طیور پرورش و داری زنبور استان اقتصادی منابع دیگر از. است نموده ایجاد استان در ماهی پرورش توسعه

 فراوان، آب مرغوب، زراعی یهاخاک وجود و اقلیمی خاص شرایط داشتن علت به کرمانشاه استان کشاورزی، بخش

 اناتامك که آید می شمار به کشور در کشاورزی مستعد نواحی از یكی طوالنی و حاصلخیز یهاهدر و وسیع یهادشت
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: توان یم استان این کشاورزی محصوالت ترین مهم از. است برخوردار کشاورزی توسعه برای باالیی بسیار بالقوه

 را رکباتم و گردو سیب، خرما، بادامكوارتزیت، انار،: قبیل از ییهاهمیو و سبزی صیفی، برنج، قند، چغندر جو، گندم،

 نیرو ت،نف پاالیشگاه صنعتی یهاواحد. دارد چشمگیری یهافعالیت صنعت، بخش در همچنین کرمانشاه استان .برد نام

 برق، کابل و یمس انواع تولید کارخانه کشمیر، بافی پشم غرب، ریسی پشم غرب، نساجی کارخانه بیستون، حرارتی گاه

 کرمانشاه، پتروشیمی همچنین؛. ستهاآن جمله از طیور و دام خوراک نایلون، تولید کارخانه سازی، رنگ کارخانه

 از کرد کاشی و ستونبی کاشی کرد، چینی غرب، سیمان گستر،غرب کیمیای و بیوشیمی باختر بیستون، شیمیایی مجتمع

 نهاآ ترینعمده که باشدمی اهمیت حائز استان این نیز معدنی ذخایر نظر است. از استان صنعتی واحدهای ترینمهم

  .(099٣کوارتزیت)وزارت صنعت، معدن و تجارت،  آلومیت، گوگرد، سرب، آهن، از عبارتند

 استان کردستان  -2

کیلومتر مربع در غرب ایران، قرار دارد. این استان از شمال با  592هزار و  5٣استان کردستان با مساحتی حدود 

ی همدان و زنجان، از جنوب با استان کرمانشاه و از غرب با هاهای آذربایجان غربی و زنجان، از شرق با استاناستان

های بانه، کشور عراق همسایه است. مرکز استان کردستان، شهر سنندج است و از شهرهای مهم آن می توان به شهر

 بیجار، دیواندره، سقز، قروه، کامیاران، مریوان اشاره کرد.

یع در ی وسهاهی مرتفع و درهااستان کردستان از لحاظ اقلیمی و طبیعی، یكی از مناطق کوهستانی کشور با دشت

رق ادامه می ی زنجان جنوبی در شهاهسراسر منطقه است. این استان از مریوان شروع شده و تا دره قزل اوزن و کو

یی موازی، تمامی پهنه استان را در بر گرفته و محدوده طبیعی آن هاهی غرب کشور به صورت رشتهاهیابد. رشته کو

اهمواریهای این استان با عنوان ناحیه کوهستانی کردستان مرکزی شامل دو بخش غربی و شرقی ن را تشكیل می دهند.

می شود و شكل پستی، بلندی و جنس زمین در این دو بخش با یكدیگر متفاوت است. بخش کوهستانی غربی از 

ی گنبدی شكل، شیب یكنواخت و مالیم هاهویژگی کولحاظ یكنواختی و سستی جنس زمین دارای اشكال مشابه با 

تا جنوب کردستان و ناحیه  های باز است. قسمت وسیعی از سنندج، مریوان، سرزمینهای اطراف آنهاههمراه با در

)استانداری کردستان، کوهستانی چهل چشمه در بین مریوان و سقز، جزو این بخش کوهستانی محسوب می شوند

 (.kurdestan.msy.gov.ir: ر. ک 099٣
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ی این ناحیه از جنوب و شرق شروع شده و تا دامنه غربی در هاهمچنین باید اضافه کرد که دنباله پستی و بلندی 

یک حصار بخش کوهستانی شرقی که با بخش کوهستانی غربی متفاوت است، از . داخل کشور عراق ادامه دارد

ی مرتفع هموار های دگرگونی و رسوبی تشكیل شده است. این بخش از منطقه بیشتر به وسیله دشتهاکوهستانی سنگ

ی حاصلخیز می توان از: مریوان، اوباتو، ئیالق یا دهگالن، های ماهوری احاطه شده که از مهم ترین این دشتهاهو تپ

 و ربیغ ناحیه فاصل درحد دربرمیگیرد، را سنندج شرقی یهاقسمت که شرقی بخش قروه و دشت کامیاران نام برد.

 بیجار، یهاهوک استثنای به ناحیه این در. آورد می وجود به را جنوبی -شمالی آتشفشانی ارتفاعات از رشته یک شرقی،

بخش  یهاهخوانده می شود. بلندترین کو« هوهتو»ی وسیعی وجود دارد که مرتفع ترین دشت این ناحیه هادشت

ی مهم هاهکوهستانی شرقی، شاه نشین در شمال بیجار، شیدا در مرکز و پنجه علی بین قروه و سقز است. از دیگر کو

استان می توان به کوچسار، شیخ معروف، کانی چرمه، حلقه مسیر، سنا سره، میانه، مسجد میرزا، مال کاوو، حسین بک، 

در کل؛ مرتفع ترین قسمت  ه، چرخ الن و کوه سراج الدین اشاره کرد.پیازه، تخت، هو عالی داغ، چهل چشمه، هوار برز

و  آب متر است. 911متر و کم ارتفاع ترین منطقه، منطقه آلوت در بانه با ارتفاع  9،911استان، کوه شاهو با ارتفاع 

ی هوای گرم و مرطوب مدیترانه ای قرار دارد که این توده هوایی باعث هاههوای استان کردستان تحت تاثیر تود

در بهار و ریزش برف در زمستان می شود. این توده هوا از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه با برخورد به  هابارندگی

ی پراکنده برف و باران در این منطقه نشان می هاارتفاعات زاگرس بخش قابل توجهی از رطوبت را به صورت بارش

ه زریوار تاثیر فراوانی در اعتدال و مرطوب شدن ی مرطوب زمستانی و بهاری در مریوان و دریاچهاهدهند. نفوذ تود

 ستانا منطقه در. دارد قرار سرد و گرم هوایی و آب جریان هوای این ناحیه دارد. این استان به طور کلی تحت تاثیر دو

ن ستاتاب و سرد زمستان :است صورت این به مختلف نواحی در آن انواع که دارد وجود گوناگونی یهااقلیم کردستان

 طوالنی یهایخبندان با سرد زمستان سقز، –معتدل در دره میرآوا یا امیرآباد، زمستان معتدل در دشت اوباتو مسیر سنندج
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 ناحیه در معتدل و مرطوب هوای و آب دزلی، دربند –مریوان مسیر در خنک یهاشب و روز طی در گرم تابستان و

در استان کردستان به علت وجود  .مریوان –وب در مسیر سنندج مرط نیمه و خشک نیمه اقلیمی آخر در و اورامانات

ی زیاد رودهای پرآبی جریان دارند که اراضی وسیعی از این منطقه را در بر می گیرند و های متعدد و بارندگیهاهکو

چم، تلوار، شور، عبارتند از: قشالق، گاو رود، گزان در سنندج، قم چقا، قزل اوزن، کوه زن، اوزن دره،  هامهم ترین آن

طهماسبی، رود سقز، آنیان و سنته در سقز، رنجالن، گاران، نگل، کالترزان، چاولكان، کوماسی سیروان؛ که از میان این 

ی رود قزل اوزن در نواحی کوهستانی غربی و رود سیروان در شرق و شمال شرقی، از مهم ترین هاهشعب هاهرودخان

 (.kurdestan.msy.gov.ir: ر. ک 099٣)استانداری کردستان، ندرودهای جاری استان به شمار می آی

سیله یی که بوهااستان کردستان بخشی از سرزمینی است که تحت حاکمیت مادها قرار داشت. مرز تاریخی سرزمین

می و در جنوب و جنوب غربی به ایالم و سومر منتهی « آشور»، در غرب به «اوراتو»مادها اداره می شده، در شمال به 

« کامیاران»اجداد طوایف لرها، « لولوبیان»، «هوریان»ی هاشد. قبل از تشكیل دولت مادها درایران چهار طایفه به نام

اجداد مادها و گوتیان زندگی می کردند. تاریخ اقوام کرد تا قبل از اسالم چندان روشن نیست. بر اساس اسناد و مدارک 

قرار می گرفتند. این قوم بعدها با  هاودند که بارها مورد تاخت و تاز آشوریب« طایفه گوتیان»به جا مانده کردها از 

دولت ماد متحد می شوند و آشوریان را منقرض کردند. همچنین بر اساس متن نوشته کتیبه داریوش در تخت جمشید 

ق. م، در قلمرو دولت هخامنشیان قرار داشته است در عصر سلجوقیان و به ویژه  221و بیستون: دولت ماد در سال 

در عهد حكومت طغرل بیگ تمامی ناحیه کوهستانی غرب ایران یعنی کردستان، به عراق عجم نام گذاری شد و در 

. م برده شده استنا« ملوک العراقین»هـ. ق، از طغرل بیگ سلجوقی به عنوان  ١9١منشوری از خلیفه عباسی، در سال 

« سفر جنگی گزنفون»به نظر می رسد که در دوره ایلخانان مغول، کردستان جزو عراق عجم محسوب می شد. در کتاب 

ی میان عراق و ارمنستان و به خصوص هاهو در هاهبرای اقوام کرد اشاره شده است. این قوم در کو« کردوخوی»به نام 

شود قرار دارد، ساکن بودند. هرچند تاریخ اقوام کرد در پیش از اسالم تاریک و نامیده می « زخو»در محلی که امروزه 

در اوایل قرن هفتم هجری، سلیمان شاه از ترکمانان . مبهم است ولی در دوره پس از اسالم پیشینه ای روشن تر دارد

 «شرف نامه»کتاب  ایوه بر آن حكومت کرده است. شرف الدین بدلیسی حدود کردستان را در روزگار صفوی و در

خود با افزودن والیت لرستان یک جا ذکر می کند و در شرف نامه سرزمین لرستان و قوم لر را با کردها یكی می 

هـ. ق، که سپاه عرب  59و استحكامات کردها را تصرف کردند. در  هاههـ. ق، قلع 51یا  0١اعراب در تاریخ  شمارد.

 های فارس در دفاع از فسا و دارابجرد شرکت داشتند. فتح شهر زور و داراباذدر ایالت فارس مشغول فتوحات بود، کرد

هـ. ق، کردها را  52 سال در اشعری ابوموسی. گرفت صورت ق، هـ 55که از شهرهای کردنشین بودند، در سال 

 جانب «(ع)علی امیرالمؤمنین» برضد راشدابن خریت قیام اهواز،در ناحیه کردهای ق، هـ 9٣سرکوب کرد. در سال 

هـ. ق،  91در سال  .شدند کشته آنان از زیادی عده و سرکوب قیام این «خریت» قتل از پس اما گرفتند، را خریت

وسیله حجاج ابن یوسف ثقفی سرکوب شد. در سال کردهای منطقه فارس سر به شورش برداشتند و این شورش به

عباسی، خالد برمكی را برای سرکوبی آنان به آنجا فرستاد و هـ. ق، کردهای موصل قیام کردند و منصور خلیفه  0١٣

هـ. ق. یكی از پیشوایان کردهای اطراف موصل به نام جعفر ابن  55١وی نیز شورش کردها را سرکوب کرد. در سال 
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ر د را به جنگ او فرستاد.« آیتاخ»فهرجیس برضد خلیفه معتصم سر به شورش گذاشت خلیفه سردار معروف خود 

 یهاهكومت صفویه قسمت وسیعی از کردستان آن روز تحت تسلط دولت ایران قرار داشت که شامل دامندوره ح

ه سلطنت ای کرد نژاد بی زاگرس بود. با تشكیل سلسله زندیه، برای نخستین بار در تاریخ ایران سلسلههاهشرقی کو

تصرف طایفه دنبلی که یكی از طوایف  رسید به طوری که در اواخر حكومت زندیه، قسمتی از آذربایجان غربی به

در قرن نوزدهم میالدی . بزرگ کرد بودند، درآمد و شهر خوی را به عنوان مرکز حكومت و قدرت خود انتخاب کردند

بارها کردها در خاک عثمانی میل باطنی خود را برای رسیدن به استقالل و تشكیل دولتی کرد زبان ظاهر کردند. در 

یخ عبیداهلل نقشبندی به فكر تاسیس کردستان مستقل تحت حمایت دولت عثمانی افتاد در پی میالدی، ش 0٣١٣سال 

میالدی، اطراف ارومیه، ساوجبالغ، مراغه و میاندوآب را به تصرف خود  0٣٣1این تصمیم، طرفداران وی در سال 

قاضی محمد  درآوردند که این خود باعث متحمل زحمات زیاد سپاهیان ایران برای به دست آوردن این منطقه شد.

ق میالدی در ایران و با حمایت دولت روسیه شوروی، جمهوری خل 09١١همزمان با حضور قوای متفقین در سال 

کردستان را که مرکز آن مهاباد بود، تشكیل داد. پس از تخلیه کامل ایران از قوای متفقین و اعزام ارتش دولت مرکزی 

ماره بنا به پیش نویس ش این شورش و جمهوری ناشی از آن نیز از هم متالشی گردید. به نواحی آذربایجان و کردستان،

غربی شامل شهرهای کردستان، کرمانشاه،  هایم شده بود. استان، ایران به شش بخش تقس090١/9/9در سال  05١2

هـ. ش، با توجه به فرمان شورای وزرا، کردستان از  099١لرستان، همدان، خوزستان و کهكیلویه بود. باالخره در سال 

 (. 099٣)وزارت کشور، پنجمین استان جدا شد و استان کردستان را تشكیل داد

ند که در هزاره دوم قبل از میالد از هست ستناد شواهد و مدارک مستند تاریخی، قوم کرد یكی از نژادهای آریاییبه ا 

ی زاگرس آمده و با غلبه بر قدرت آشوریان در نینوا، امپراطوری مادها را در هاهی دریای خزر به سلسله کوهاهکنار

ی کردنشین در غرب ایران است. اکثر هاقرن هفتم قبل از میالد در ایران پایه گذاری کردند. این استان یكی از استان

 باورند این بر شناسان مردم از گروهی. کنند می صحبت مختلف یهاهلهج به که هستند ساکنان این استان، کرد زبان

زبان کردی در استان کردستان و همچنین در  .است ایرانی و اروپایی و هند گروه یهازبان از یكی کردی زبان که

ی گوناگونی دارد اما هاهی ایالم، کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی و شمال خراسان و دیگر کشورها، لهجهااستان

است، شاخه سورانی در استان « سورانی»و « کرمانجی»ی کردی شامل دو شاخه هاهین این لهجمهم ترین و پر تكلم تر

و  ی کرانی شهرستان بیجارهابه غیر از زبان کردی مردم برخی از بخش. کردستان لهجه رایج در ادبیات مكتوب است

هار دولی زبان لكی در بخش چبخش مرکزی شهرستان قروه به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می کنند. همچنین تكلم 

 در شهرستان قروه نیز رواج دارد.

جامعه عشایری در ترکیب اجتماعی استان کردستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عشایر این استان از طوایق  

ته و یا به یافقدیمی کرد ایران هستند که بیشتر آنان در مناطق بانه سقز، مریوان، دیواندره، سنندج و اورامانات اسكان 

استان کردستان از نظر کشاورزی در  صورت محدود و کوتاه کوچ می کنند و در اغلب مواقع به دامپروری می پردازند.

سطح کشور از اهمیت باالیی برخوردار است. وجود منابع آبی کافی، وجود منابع خاک کافی، بارندگی مناسب، وجود 



 9911ای(، سال یازدهم، شماره اول، زمستان ریزی منطقهپژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  555

ز چون دشت مریوان و قروه باعث توسعه و افزایش توان بخش کشاورزی ی حاصلخیهامراتع غنی و زیاد و وجود دشت

ه دو دهد که دو بجو و حبوبات تشكیل می استان شده اند. تولیدات کشاورزی این استان به ترتیب اهمیت، گندم،

 دی اصلی دامداری کشور به حساب می آیهادر بخش دامپروری، یكی از قطب پذیرد.صورت دیمی و آبی صورت می

 گیرد،هایی که در این استان انجام میترین اهمیت و تعداد را دارد. از دیگر فعالیتگوسفند و بره بیش ها،و از میان دام

سبت های صنعتی استان کردستان نفعالیت. پرورش زنبور عسل است که در کردستان از رونق بسزایی برخوردار است

ع این استان رود. صنایت و از مناطق توسعه نیافته صنعتی کشور به شمار میهای کشور بسیار محدود اسبه سایر استان

ی صنایع کانی هاهصنایع ماشینی استان مشتمل بر گرو :شوندبه طور کلی، به دو گروه ماشینی و دستی تقسیم می

یز در حال ن غذایی، برق و الكترونیک هستند. در بخش صنایع دستی غیرفلزی، شیمیایی، سلولزی، نساجی و چرم،

ی گوناگون دستی که هم مصرف خانگی و هاحاضر در نقاط شهری و روستایی کردستان عده زیادی به تولید محصول

کاری بافی، نساجی، نازکند از: فرش بافی، گلیماهم ارزش تجاری دارند مشغول هستند. اهم این صنایع دستی عبارت

)سازمان آالت محلیدوزی و ساخت زینتمنجوق دوزی،ی، پولکدوزدوزی، قالبدوزی، خراطی، سوزنچوب، گیوه

 (. 099٣گردشگری و میراث فرهنگی کشور، 

 ی پژوهش هاهیافت

 اند از؛ ترین تهدیدات امنیت ملی ایران در مرزهای کرمانشاه و کردستان عبارتمهم

 سیاسی و امنیتیتهدیدات  -0

سابقه تنش و مشاجرات مرزی را در کارنامه خود دارند و کشور مرزهای هر کشور خصوصاً آن دسته از کشورها که 

ی هاهمسایه و همجوار را منبع تهدید و دشمنی تلقی می نمایند؛ قلمروهای مرزی میان خود و دیگران را از کانون

د. وی مرزی، با نگاه امنیتی و سخت افزاری رو به رو می شهاهجدی مناقشه تلقی نموده و هرگونه تحرکی در محدود

در کشورهای با ترکیب ناهمگون، همواره مرزها از اهمیت سیاسی و امنیتی برخوردار می گردند و اگر مرزها محل 

ی قومی در کشورهای دیگر کشیده شده هاهپراکنش قومی خاص باشند و منطقه دارای اقلیت اکولوژیک باشد و زبان

 . این منطقه که دراستاین مسئله، کردستان ایران  باشد؛ وضعیت امنیتی مرزها دو چندان می گردد. نمونه مشخص

چهار استان آذربایجان غربی، کردستان، کرماشان و ایالم گسترده می باشد؛ منتهی الیه قلمرو سیاسی و حكومتی ایران 

ردستان ک»محسوب می گردد. این منطقه که از وضعیت اکولوژیكی و پیوندهای تاریخی ملموسی برخوردار می باشد؛ 

، بر این پهنه ی جغرافیایی میالدی 09نامیده می شود. این جای نام از زمان سلطان سنجر سلجوقی در قرن « نایرا

 020١ی میان صفوی و عثمانی در سال هااطالق گردیده است. اولین مرحله تقسیم خاک کردستان به دنبال هماوردی

ه دنبال آن بخش اعظم کردستان، در محدوده ی و بعد از شكست سپاه ایران در منطقه چالدران صورت پذیرفت که ب

ی از نوع تریتوریالی و یا سرزمینی به وقوع هاقلمرو سرزمینی عثمانی واقع شد. این مرحله از تقسیم، در زمان حكومت

یكو، کردستان پ-پیوست. مرحله بعدی تقسیم، بعد از شكست عثمانی در جنگ جهانی اول و برپایه مفاد قرارداد سایكس

ی کردستان در محدوده ی قلمرو های در میان کشورهای ترکیه، عراق و سوریه تقسیم گردید و هرکدام از بخشعثمان
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ی دست نشانده ی های فاتح جنگ و دولتهامدنظر قدرت (Nation-State) ی جدید و با الگوی معیوبهادولت

 .کشورهای تازه تاسیس واقع شدند

ی سیاسی و امنیتی خاک کردستان را در کشورهای های آن، حساسیتهاخشهمپوشانی اکولوژیک کردستان در تمامی ب

چهارگانه به دنبال داشته است. در این میان مرزهای همجوار که با محدوده ی نشیمنگاهی کردها مطابقت می نماید، 

تی که با امنیی خاص و با ضریب سیاسی و امنیتی باال، طبقه بندی می شوند. کارگزاران سیاسی و هاهبعنوان محدود

خوانشی صدرصد تمرکز گرایانه به مقوله مرز می نگرند؛ به تصور باال بردن ضریب امنیتی، نگاه انقباضی در برخورد 

 یهاهی انسانی در جوامع مرزی را سرلوحه کار خود قرار می دهند. انقباض مرزها در ادوار مختلف و به بهانهاهبا پدید

تحلیل و بررسی است. مسئله کردستان و مرز در کشورهای چهارگانه باید به عنوان واقعیتی گوناگون، از این زاویه قابل 

ی انبساطی و واقع گرایانه، مفهوم امنیت و سیاست در برخورد با این هامنحصر به فرد قلمداد گردد و با اتخاذ سیاست

 رزم مسئله با مواجهه در دیگر هم از تیامنی برداری الگو. شود واقع جدی بازنگری مورد قلمرو، با نگاهی چند بعدی

 مودهنن کمک منطقه این در قلمروی و هویتی یهاخوانش کردن فروکش به تنها نه چهارگانه، کشورهای در کردستان و

ی منطقه ای و فرامنطقه ای گردیده و زمینه دخالت را فراهم نموده و به هابندی بلوک گیری شكل موجب بلكه است

ای انسانی در منطقه دامان زده است. این کشورها به جای الگوبرداری حذفی در مواجهه با مسئله بغرنج شدن مسئله 

را از کشورهای با چنین مسائلی اتخاذ  Good Government ای مطالبه ای و انسانی، می بایستی الگوی دولت خوب یا

ه نمونه ی آزمون شده آن در الگوی می نمودند. عملیاتی نمودن الگوی تفویضی در حوزه ی ساختار سیاسی فضا، ک

ساتراپ نشینی هخامنشی، به خوبی جوابگو بوده است؛ می تواند برای امروز ایران بسیار کارآمد و موجب همگرایی و 

انبساط خاطر برای تمامی باشندگان سرزمین مشاع قلمداد گردد. واگذاری قلمرو به باشندگان هر منطقه، توهم امنیت 

را در فضای واقعی و ملموس عینیت می بخشد. « مرزداران غیور»چید و مفهوم ذهنی و پرطمطراق مرزها را برخواهد 

 .کشور در این پهنه ی سرزمینی برگردند-حكومت بهتر است حكومتگران در ایران به فلسفه تشكیل

 اقتصادیتهدیدات  -5

و خصوصاً ایران، به دلیل خوانش ی جدید در منطقه هااز لحاظ اقتصادی نواحی مرزی، از زمان شكل گیری دولت

تمرکز گرایانه سیاسی و امنیتی، از جمله عقب مانده ترین مناطق در کشور محسوب می شوند. بنیان توسعه اقتصادی 

در یک منطقه، بر پایه بستر امنیتی و روانی برپا خواهد شد که متاسفانه به دلیل نگاه تک بعدی درحوزه سیاست و 

ی فرهنگی با مرکز را به یدک می کشند، دچار آسیب پذیری هامناطق حاشیه ای که تفاوت امنیت، کردستان و دیگر

جدی گردیده اند. کردستان ایران از زمان شكل گیری دولت شبه مدرن، چه در دوران حكومت پهلوی و چه در 

ان به شمار می حكومت چهل ساله جمهوری اسالمی، از جمله مناطق عقب نگه داشته شده در پهنه ی سرزمینی ایر

رود. این منطقه ی جغرافیایی که همپوشانی اکولوژیک با دیگر بخشهای کردستان را داراست در مقایسه با دیگر مناطق 

ند و ی سرزمینی می بایستی از مناطق ثروتمهاایران از کمترین توسعه اقتصادی برخوردار بوده و با توجه به توانمندی

 .آمدبرخوردار کشور به حساب می
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مشكل می  ی فرهنگی بسیارهاهتوسعه یافتگی کشورها بدون توجه به ساختار فضایی و پراکنش انسانی از لحاظ انگار

ور ی یک کشهای طبیعی و انسانی و دادن فرصت عرض اندام به تمامی بخشهانماید. شناخت کشور از لحاظ بنیان

راده ی معطوف به عمل و باور عمیق به مقوله ی عدالت ی خدادادی، مستلزم اهاو پتانسیل هادر باز انكشاف توانایی

جغرافیایی است. کردستان ایران به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی، شرایط مساعد آب و هوایی، بارش فراوان، غنی 

 ی زیستی )آب و خاک(، منابع غنی زیر زمینی، مراودات تجاری، پتانسیل باالی توریستی و نیروی انسانیهابودن بنیان

کارآمد، از جمله مناطقی محسوب می شود که درصورت اهتمام و توجه همه جانبه، از توانمندی باالی توسعه یافتگی 

 .استبرخوردار 

ی ی توسعه یافتگهای اقتصادی و شاخصهاهکردستان ایران خصوصاً نواحی و شهرهای مرزی این منطقه، از لحاظ انگار

ی زیستی، معدنی و بازرگانی دارای پتانسیل هااند. مرزهای که از لحاظ بنیان در انتهای جدول شهرهای ایران واقع شده

بسیار قوی در راستای تغییر وضعیت معیشتی و اقتصادی ساکنان خود می باشد؛ قربانی موقعیت جغرافیایی شده است. 

ا زمانی که نخواهد بود. ت توسعه اقتصادی کردستان ایران بدون توجه به مقوله ی سیاست و نگاه باال دستی امكان پذیر

ی مختلفی هاهکردستان از زاویه تنگ تمرکز گرایانه نگریسته شود و هرگونه تحرکی در راستای سرمایه گذاری به بهان

منفی شود، این مناطق  یهتوج هاهمچون مجاورت با مرزها، عدم امنیت، وضعیت توپوگرافیكی و نبود زیرساخت

انتهای جدول استانهای ایران باقی خواهند ماند. مردمان ساکن در کردستان ایران  همچنان از لحاظ توسعه یافتگی در

به دلیل همجواری با اقلیم کردستان و مناطق کردنشین ترکیه به خوبی و با نگاهی موشكافانه به بررسی و تطبیق توسعه 

رک بخشی به مقوله توسعه یافتگی مناطق خود و همجوار می پردازند. یكی از مهمترین فاکتورهای اساسی در تح

ی های ارتباطی استاندارد و آبرومند است. متاسفانه کردستان ایران خصوصاً شهرستانهاهاقتصادی، بهبود و توسعه ی را

ردنشین ی کهامرزی فاقد هرگونه راه استاندارد و آبرومندی می باشند این درحالی است که بیشترین منابع ارزی استان

 .گیردانها سرچشمه میایران از همین شهرست

اقلیم کردستان با وجود تمامی مشكالت ساختاری، درگیری با داعش، قطع بودجه کردستان توسط دولت مرکزی عراق 

و بیش دو میلیون آواره از وضعیت به مراتب بهتری از لحاظ معیشت برخوردارند و اقتصاد کردستان عراق در مسیر 

ی دسترسی به مرز بین المللی باشماق در دو سوی مرز بسیار تامل هاهنمونه را پیشرفت و بهبود گام بر می دارد. برای

برانگیز است. در حالی که میزان درآمد ارزی جمهوری اسالمی از عایدات مرز باشماق مریوان بسیار هنگفت و چشمگیر 

و غیر استاندارد است و ی منتهی به مرز باشماق از سمت کردستان ایران بسیار بد، خطرناک، دو طرفه هاهاست؛ را

نفر از هموطنان عزیزم دچار سوانح جدی جاده ای می گردند این در حالی  هاهساالنه از ورودی مرز ایران تا سنندج، د

است که کردستان عراق با وجود تمامی مشكالت، هم اکنون اتوبان سلیمانیه به مرز باشماق در مراحل اتمام و بهره 

ی ارتباطی استاندارد زمینی، ریلی هاهت توسعه اقتصادی یک منطقه بدون وجود انواع رابرداری است. آنچه مسلم اس

ی ارتباطی کردستان، از مهمترین و هاهو هوایی امكان پذیر نخواهد بود، لذا توجه اساسی و ساختاری به مسئله را

ن کردنشین ایران به هیچ عنوااورژانسی ترین مطالبه ی اقتصادی مردمان این سرزمین است. سیمای اقتصادی مناطق 

معرف توسعه اقتصادی در قرن بیست و یكم نیست. درصد بیكاری این مناطق، همواره چند برابر میانگین رسمی 
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کشوری است و اشتغالی که در منابع رسمی از آن تحت عنوان شغل نام برده می شود، اشتغال از نوع فصلی و مقعطی 

تا زمانی که مرزها بعنوان حواشی و مناطق پیرامونی در  استتگی در یک کشور مرزها سیمای واقعی توسعه یاف .است

ای قلمداد گردند، مفهوم واقعی توسعه در یک کشور، گمان آلود و ناپدیدار جلوه گر خواهد های توسعهبرنامه ریزی

ه است، میزان توسعشد. همانطور که محتویات یک مغازه از لحاظ جنس و کیفیت در سیما و شمایل ویترین آن هوید

 .نمایدیافتگی و کامرانی باشندگان یک کشور و سرزمین نیز در سیما وقامت مرزهای آن جلوه گر می

 نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی

نست. توان جدای از یكدیگر دامسائل امنیتی یک کشور به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شوند که این دو را نمی

کند توان گفت که امنیت داخلی غالباً متوجه مرزهای داخلی کشور است و بیشتر تهدیداتی را بررسی می می همهبا این 

تواند در حوزه امنیت داخلی کشور مسائل مختلفی می تواند امنیت را در داخل مرزهای کشور به خطر اندازد.که می

ئله بندند؛ اما در نگاه به مسداخلی خود به کار میی متعددی برای حفظ امنیت هاهآفرین باشد. کشورها نیز برنامنقش

امنیت داخلی، نقاط مرزی مورد توجه بیشتری قرار می گیرند، لذا برای تأمین امنیت نقاط مختلف کشور باید اول 

 مود.ریزی و اقدام نتهدیدات امنیتی مرزهای آن منطقه را شناسایی و پس از آن برای برقراری امنیت کل کشور برنامه

کار سخت و حساسی را  مهوری اسالمی ایران به دلیل گستره مرزی و وجود کشورهای ناآرام در همسایگی خود،ج

ها و تهدیدات متنوعی در مرزهای خود روبرو است. در مسئله تأمین در تأمین امنیت خود دارد و در این مسیر با چالش

های خاصی است؛ جنوب غرب و شمال غرب ویژگی امنیت مناطق کشور، دو منطقه مهم که از لحاظ امنیتی دارای

ی کشور ما آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق و برخی از کشورهای حوزه هاهکشور است که در این مناطق همسای

هایی را از لحاظ امنیتی دارا می باشند و از همین رو کشور ما را نیز از ها چالشخلیج فارس هستند که هر کدام از آن

ی تروریستی در این کشورها و قدرت یافتن گروه تروریستی هاهحضور گرو منیتی تحت تأثیر قرار می دهند.لحاظ ا

داعش و حمایت برخی کشورهای همسایه از این گروه در کنار ضعف برخی از همسایگان برای مقابله کامل با داعش 

ی زیاد و ناخواسته انسانی و هاهه و هزینها، مشكالت متعددی را برای کشور ما به ارمغان آوردو دیگر تروریست

 کند.اقتصادی را به کشور تحمیل می

های آن طرف مرزها و ضرورت جلوگیری از تهدیدات احتمالی حساس بودن مرزهای غربی کشور، به دلیل ناامنی

ننده به عنوان تأمین کآینده از این نواحی، تأمین امنیت این منطقه را برای ایران ضروی کرده است. لذا سپاه پاسداران 

ود جالب توجه اینكه به دلیل وج ی مختلف نقش آفرین تأمین امنیت باشد.هاهامنیت این منطقه تالش دارد که در حوز

های زیادی برای برهم زدن امنیت این مناطق فعالیت هاههای مذهبی، برخی از گروهای متنوع و وجود اقلیتقومیت

شد، های قومی و مذهبی به عنوان یک تهدید نگریسته میدهند. پیش از پیروزی انقالب اسالمی به این اقلیتانجام می

گرد نها و مذاهب به عنوان یک فرصت برای تأمین امنیت میاما جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران به این قومیت

ها ایران در محیط پیرامونی خود همواره با چالش کند.ها امنیت بخشی از مناطق را تأمین میگیری از توان آنو با بهره

ی این محیط امنیتی باز تولید شده است. هاهو مشكالت متعدد و متداومی روبه رو بوده و این مشكالت در تمام حوز
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های شد به اشكال متفاوتی وجود داشت و از ناامنیمحیط پیرامونی آن ناشی میهای امنیتی ایران که از در گذشته، چالش

گرفت. اکنون نیز این مسئله در های طوالنی مدت نظامی را در بر میهای موقت تا حمالت و جنگثباتیمرزی و بی

های تن اقتدار و وجود دولگرایی، بحرادر حال حاضر، تروریسم و افراط ی مختلفی تجلی یافته است.هاهها و مؤلفقالب

شود که با چالش امنیتی در محیط پیرامونی ایران محسوب می ١ای، های فرامنطقهضعیف و همچنین مداخالت قدرت

و  های ضعیف و بحران اقتداررسد وجود دولتیكدیگر ارتباطی چند بعدی و تنگاتنگ دارند. در این میان، به نظر می

 گرایی مذهبی و قومی دراعث تحریک دو مؤلفه دیگر یعنی اشاعه تروریسم و افراطهای فرامنطقه ای بحضور قدرت

های ضعیف و شكننده در حوزه جنوب غرب و شمال غرب باعث گسترش تروریسم و دولت این مناطق باشد.

ازد. سمی ای بخصوص آمریكا را نیز فراهمهای فرامنطقهگرایی شده و عالوه بر این، زمینه تداوم حضور قدرتافراط

ا را برای همكاری نامتقارن ب ها، زمینهدر کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز بحران اقتدار و ضعف دولت

های خارجی فراهم ساخته است. این مسائل با ای )بخصوص آمریكا( و افزایش مداخالت قدرتهای فرامنطقهقدرت

. شودیم امنیتی شرایط پیچیدگی باعث سازی،ملت –ص دولتتوجه به ساخت قومی و اجتماعی منطقه و تجارب خا

 داقتصا همراه به مدنی نهادهای و دموکراسی وجود عدم مشروعیت، بحران اقتدارگرا، هایدولت وجود قومی، اختالفات

منی ثباتی و ناارخی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله عوامل دیگری است که موجب بروز بیب در ضعیف

های اخیر افزایش گرایی مذهبی و قومی در منطقه در طول سالتروریسم و افراط ر محیط امنیتی ایران خواهد شد.د

دهد. یشورها را به شدت تحت تأثیر قرار مک اقتصادی پیشرفت و اجتماعی –یافته است و این امر نظم و ثبات سیاسی

باشد ی میهای مذهبافراطی، منبع عمده گسترش تروریسم و تنشگری به عنوان یک ایدئولوژی مذهبی وهابیت و سلفی

تری ای و برخی مالحظات سیاسی بازیگران ذینفع، فضای گستردهکه این ایدئولوژی به واسطه آشفتگی کلی منطقه

 برای انتشار و تأثیرگذاری پیدا کرده است.

ای تقویت شده، اما اکنون خود به لی و منطقهگرایی در عراق هر چند به واسطه عوامل مختلف داختروریسم و افراط

 ای در خاورمیانه به دلیل عواملی چون نفتهای فرامنطقهثباتی و ناامنی تبدیل شده است. حضور قدرتمنبع عمده بی

عد از های بشده است، اما در سالای محسوب میو موقعیت ژئوپلیتیک منطقه، همواره از عناصر ساختار امنیتی منطقه

دهد. آمریكا بعد از یازده سپتامبر، رویكرد ای را نشان میای افزایش قابل مالحظهه سپتامبر، مداخالت فرامنطقهیازد

بان های طالامنیت هژمونیک در خاورمیانه را مطرح کرد و بر این اساس با افزایش حضور نظامی خود به براندازی رژیم

ین راستا واشنگتن سعی دارد تا با جدا کردن صف متحدین و و صدام در افغانستان و عراق مبادرت ورزید. در ا

های غیرهمسو و کسب حداکثر همكاری از کشورهای متحد، امنیت های مخالف، تحت فشار قرار دادن دولتدولت

نوان عهژمونیک را به عنوان ساختار امنیتی اصلی در منطقه در اولویت قرار دهد. بهانه مبارزه با تروریسم نیز از ابتدا به 

 یكی از اهداف اصلی آمریكا در گسترش حضور خود در منطقه و تقویت الگوی امنیت هژمونیک دنبال شده است.

ای، زمینه را برای های منطقهالعملتر آمریكا در منطقه و اشغال افغانستان و عراق، همراه با عكسحضور گسترده

وزاییكی قومی و مذهبی در غرب آسیا در کنار اقدامات گرایی و تروریسم مهیا ساخت و وجود بافت مگسترش افراط



 519... مرزی مناطق در ملی امنیت تهدیدات

و استراتژی معطوف به مبارزه با تروریسم در چارچوب امنیت هژمونیک امریكا، در عمل به گسترش تروریسم منجر 

 شده است.

های یرای در محیط پیرامونی ایران، تأثیرگذاری بر نظم طبیعی و همكاهای فرامنطقهتأثیر دیگر ناشی از حضور قدرت

 یافرامنطقه قدرت اهداف و منافع هژمونیک، امنیت رویكرد در که آنجا از قابل توافق میان کشورهای منطقه است.

های و مشارکت دولت شوند، همكارییم میتقس دشمن و دوست به هادولت همچنین و دارد قرار اولویت در هژمون

های جهت ایجاد ساختار امنیتی پایدار و مبتنی بر همكاری با دشواریای بر مبنای منافع طبیعی و بلندمدت خود در منطقه

ای های امنیتی مشترک که در بلند مدت برای بخش عمدهشود. در این راستا، برخی تهدیدات و چالشجدی مواجه می

ر دالیل ذکدر این میان به  توجهی قرار خواهد گرفت.آفرین خواهد بود، مورد غفلت و بیاز کشورهای منطقه مشكل

دهد نیز هر روز در حال گسترش است و مراکز شده، مسئله قاچاق نیز که بدنه اقتصادی کشور را هدف قرار می

ون های گوناگاقتصادی جامعه ایران را نیز با چالش روبرو کرده است و موضوع قاچاق در حوزه خلیج فارس و در شكل

 د.کنت است که ساالنه سرمایه هنگفتی را از کشور خارج میبروز و ظهور یافته که یكی از موارد آن قاچاق سوخ

یابی روز افزون داعش با حمایت کشورهای همسایه، بخصوص ترکیه و رفتارهای دوگانه آمریكا با داعش، باعث قدرت

پاه ای را انجام دهد. در این میان سشده است که جمهوری اسالمی ایران برای تأمین امنیت این منطقه اقدامات ویژه

کند و هر روز با گسترش هر چه بیشتر تروریسم، بر اهمیت نقش پاسداران انقالب اسالمی نقش ویژه ای را ایفا می

 امنیتی این سازمان انقالبی افزوده می شود.
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