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 چکیده

حسّاس و راهبردي در حیات سیاسی، امنیّتی، اقتصادي و توسعۀ یک کشور است و مانند ویترین براي  مرز یکی از پارامترهاي
ها با توجه به ماهیّتی که دارند محل جریان کاال، اندیشه، تهدید و فرصت و محل ارتباط با جهان بیرون کند. مرزکشور عمل می

هاي مهم در هر کشوري ستاي توسعه و امنیّت همواره یکی از دغدغههستند. با توجه به اهمیّت مرز آمایش نواحی مرزي در را
طور خاص با توجه به بافت قومی ـ مذهبی و رقابت بین طور کلّی و کشور ایران بهشود. مرزهاي خاورمیانه بهمحسوب می

عنوان بخشی از مرزهاي ن بهاند. مرزهاي استان کردستاها در منطقه همواره محل درگیري، کشمکش و مشکالت امنیّتی بودهقدرت
کنند و مذهب زندگی میشود. در نواحی مرزي استان کردستان کردهاي سنّیالمللی ایران نیز بخشی از این پازل محسوب میبین
دهد. در سوي مرز داراي فرهنگ، زبان و نژاد مشترك هستند که این وضعیّت اهمیّت نواحی مرزي استان کردستان را نشان میبا آن
 با و کاربردي نوع از پژوهش واحی مرزي استان کردستان شاهد تقدّم امنیّت نسبت به توسعه در آمایش نواحی مرزي هستیم. اینن

است و عوامل اثرگذار  پرداخته مورد بحث هايداده آوريجمع اینترنتی به اي ـکتابخانه منابع و تحلیلی توصیفی ـ روش از استفاده
هاي موجود تبیین کرده است. نتایج تحقیق نشان ایش نواحی مرزي استان کردستان را با استفاده از دادهبر رویکرد امنیّتی در آم

دهد که عوامل فرهنگی، سیاسی، ژئواکونومی و ژئواستراتژیکی بر رویکرد امنّیتی در آمایش نواحی مرزي استان کردستان تأثیر می
  داشته است. 
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 مقدمه

مانند مرز یکی از پارامترهاي حساس و راهبردي در حیات سیاسی، امنیّتی، اقتصادي و توسعۀ یک کشور است و به 
ها با توجه به ماهیّتی که دارند محل جریان کاال، کند. مرزها عمل میویترین یک کشور در برابر تهدیدها و فرصت

محل ارتباط با جهان بیرون هستند. آمایش و مدیریّت نواحی مرزي در راستاي توسعه و امنیّت  انسان، اندیشه، و
طور خاص با طور کلّی و کشور ایران بههاي مهم در هر کشوري است. مرزهاي خاورمیانه بههمواره یکی از دغدغه

ها و ها، کشمکشواره محل درگیريها در منطقه همتوجه به بافت قومی مذهبی، تأثیر استعمار و رقابت بین قدرت
سالۀ مشکالت امنیّتی بوده است و حیات سیاسی کشورها را با تهدید مواجه کرده است که نمونه بارز آن جنگ هشت

ها و خصایصی است کشور ایران داراي ویژگیایران و عراق، عراق و کویت، اعراب و اسرائیل و نظایر آن بوده است. 
ها قرار داده است. از یکسو داراي موقعیّت راهبردي در ها و قّوتها، تهدیدها، ضعفتکه آن را در کانون فرص

ثبات از وانتقال و ترانزیت جهانی است و از سویی دیگر در منطقۀ بحرانی خاورمیانه با همسایگان بیارتباطات، نقل
ها به داخل ایران وجود تشار این بحرانلحاظ سیاسی، امنیّتی و دفاعی و حتی سرزمینی قرار دارد که هر آن احتمال ان

اتّکا در توسعه بوده طرف کشور ایران از منابع و ذخایر عظیمی برخوردار است و داراي نیروي انسانی قابل دارد. از یک
یافته به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و غیره (نسبت به کشورهاي خاورمیانه و حتی اي نسبتاً توسعهو جامعه
تبع آن پراکنش نامناسب جمعیت، و م) دارد و از طرف دیگر داراي اقلیمی شکننده، منابع آب نامناسب و بهجهان سوّ

کند. محیط برخی تضادّهاي قومی ـ مذهبی در نواحی مرزي با نواحی مرکزي است که حس واگرایی را تقویت می
و خأل قدرت هستند که نواحی مرزي ایران را  پیرامونی ایران و اکثر کشورهاي همسایه ایران داراي مشکالت امنّیتی

کند. ایران در منطقۀ حسّاس خاورمیانه داراي اقوام و مذاهب متعدّدي در باردار براي چالش و کشمکش بیشتر می
سوي مرز نیز ها در آناند و اکثر آنپیکرة سرزمینی خود است که بیشتر این اقوام و مذاهب در نواحی مرزي قرار گرفته

اي با کشمکش و عنوان یک قدرت منطقهگسترة جغرافیایی هستند و این وضعیّت موجب شده است که ایران به داراي
رو باشد و امروزه با توجّه به وضعیّت جدید سیاسی و تهدیدات گسترده امنیّتی در نواحی مرزي در طول تاریخ روبه

اي در نواحی مرزي ایران هستیم که یدات گستردهها در منطقه شاهد به وجود آمدن تهدژئوپلیتیکی و رقابت قدرت
باعث رویکرد امنّیتی در آمایش نواحی مرزي شده است. نواحی مرزي استان کردستان نیز با توجه به دارا بودن تمام 

شود و در این نواحی نیز مانند اکثر نواحی مرزي کشور رویکرد زا جزئی از این پازل محسوب میفاکتورهاي آسیب
و تقدّم امنیّت بر توسعه حکمفرما است. این تحقیق درصدد پاسخگویی به این سؤال است که عوامل اثرگذار بر  امنیّتی

رویکرد امنیّتی در آمایش نواحی مرزي استان کردستان کدامند؟ تا با شناسایی این عوامل و مدیریّت آنها به سمت 
  برداشته شود. امنیّت و توسعۀ پایدار در مناطق مرزي استان کردستان گامی

  چارچوب مفهومی

  مرز، نواحی مرزي
گونه که با گسترة فعالیّت همسایه تداخل پیدا نکند، ناچار به انسان براي مشخّص ساختن پیرامون فعالیّت خود، آن

یافتۀ این مفهوم، زیست یا قلمرو خود است. گونه گسترشتعیین خطوطی قراردادي در بخش پایانی و پیرامونی محیط
کند که مرز اي سیاسی پیدا میسازد و جنبهرامونی است که بخش پایانی گسترة فعالیّت یک ملّت را مشخّص میخط پی

و یا ) مانند مرزهاي رسمی کشورهانی (مرز به دو مفهوم عی). 14: 1393الدین افتخاري، شود (پروري و رکنخوانده می
 یا ضعیف و یا قوي باشد بسته تواند باز،رود. همچنین میبه کار می) مانند مرزهاي عقیدتی( ذهنی

)Buchanan,1998 ؛Hansen,1978؛ Jones and Wild,1994.( شده  ها و مفاهیم زیادي شناختهمرز با واژه
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معنی حدود و  Boundaryة واژ معنی مرز سیاسی و رسمی است. به Borderة است. مفهوم اصلی مرز در مقابل واژ
در مرزهاي  به معناي جبهه و مرز مقابله و مواجهه نشانگر شرایط ستیز و جنگ Frontierة رساند. واژمحدوده را می
. این نواحی به دلیل وجود مبادالت و پیوندهاي فضایی در دو سوي مرز )62: 1388عندلیب و مطوّف، ( کشورها است

نیّت دارند. در نواحی مرزي ریزي، توسعه و اماي در فرآیند برنامهپذیري و تهدیدات مختلف، اهمیّت ویژهو آسیب
گیرد که از قبل هایی صورت میچون قدرت دولت وجود دارد، پیشرفت در این نواحی معموالً از طریق اعمال برنامه

نواحی مرزي، دورترین  ).15: 1393الدین افتخاري، ست (پروري و رکناشده و مورد پشتیبانی دولت ریزيطرح
هاي خاص نواحی مرزي باشند و عالوه بر ویژگی دوري از مرکز، داراي ویژگیینواحی پیرامونی از نواحی مرکزي م

  شوند.ها مینیافتگی آنباشند که در مجموع باعث تشدید گسستگی فضایی و در نتیجه توسعهمی

  آمایش و آمایش نواحی مرزي
معنی  است. بنابراینر زبان انگلیسی د Management معادل Amonegemantه در زبان فرانس مایشمعنی لغوي آ

نظر از توسعه و صرف است وتوسعه براي ریزي آمایش یک نوع برنامه ،واقع است. در »ت سرزمینمدیریّ«آمایش، 
تعاریف آمایش ترین مهمدر زیر  .توان از آمایش صحبت به میان آوردنمی برداشتی از آن هر نوع تعریف و ئهارا

-تسرزمین و فعالیّ تنظیم روابط بین انسان، تفضا و فعالیّ دادن انسان،سازمانریزي و برنامهاست:  سرزمین آورده شده
ت برداري درخور و پایدار از جمیع امکانات انسانی و فضایی سرزمین در جهت بهبود وضعیّمنظور بهرهبه هاي انسان

ق منظور تحقّ  یستی بهزفرهنگی و محیط اجتماعی، دهی اقتصادي،ازمانس. نطول زما ي و معنوي اجتماعی درمادّ
فرآیندي . )22: 1384، توفیق( حفاظت فضا یا سرزمین ظارت بر عمران،. ندر فرانسه) 1998 تا 1992( اي مطلوبآینده

  دهد.هاي آن نشان میاي را براي هر بخشی از سرزمین با توجه به فعالیّتاست که زیبندگی هر نوع استفاده

در چارچوب  مرزي نواحیاز نیازهاي  ت و دفاعي است که توسعه را با امنیّریزنوعی برنامه ،مرزي نواحیآمایش 
 کند که در آنفی میمعرّ نواحی ۀ ایندهد و راهکاري براي توسعبه یکدیگر پیوند می مرزي دارند نواحیشرایطی که 

مرزي  نواحیه آمایش چ گرا بنابراین،). 62: 1388(عندلیب و مطّوف،  شودت و توسعه الزم و ملزوم یکدیگر میامنیّ
که ضمن تحلیل و  ی متکی استهاي نظري و متدولوژي علمی خاصّاما خود بر پایه ریزي است،یک نوع فن برنامه

 هايحلها راهت را توأمان در نظر گرفته و براي آنموانع توسعه و یا امنیّ مرزي، نواحیهاي تفسیر شرایط و ویژگی
را » آمایش« توانلذا می ت در نواحی مرزي را بر یکدیگر منطبق سازد.توسعه و امنیّ دهد تا اهدافاي ارائه مییکپارچه

ریزي راهبردي در فضاهاي مرزي نوعی برنامهرا » آمایش نواحی مرزي« فضایی ودي ـ ریزي راهبرنوعی برنامه
از الگوي نظام سیاسی  تبع مرکزي بهنواحی به نسبت  مرزي نواحی). 185: 1390(عزّتی و همکاران،  دانست اکشوره

-ویژگی، هابه دلیل شرایط جغرافیایی و سیاسی حاکم بر آن مرزي د. نواحینباشپیرامون میـ  صورت مرکزموجود به

، توجه قرار نگیرند ها موردچنانچه این ویژگی؛ دارد هاآنکه تأثیرات مستقیمی بر روند توسعه  ی دارندهاي خاص
عنوان تهدیدي در برابر توسعه و آمایش آن عمل د و بهنگذارمی این نواحی امنّیت تأثیراتی منفی بر روند توسعه و

اپایداري سکونت و جابجایی مداوم ، ننزواي جغرافیاییز، اوري از مرکد ز:ها عبارتند اخواهند کرد. این ویژگی
، یت سیستمدیّض، کشورقومی و مذهبی با نواحی داخلی  هاي فرهنگیفاوتت، هاي غیرقانونی مرزيبادل، تعتجمیّ
ازنظر ساختار فضایی نیز، این نواحی عالوه بر ویژگی دوري از مرکز،  ).1388(عندلیب و مطوّف،  هدیدات خارجیت

باشند که در مجموع باعث تشدید گسستگی فضایی و در نتیجه هاي کالبَدي خاص نواحی مرزي میداراي ویژگی
ویژه در ارتباط هاي مختلف بهگونه ساختار فضایی در سطوح و مقیاس شوند و بدین رو هرها مینیافتگی آنتوسعه

: 1391(احمدي و دادجو، اي به نام مرکزیّت است بین فضاهاي مرزي و دیگر نواحی، مستلزم برخورداري از پدیده
64(.  
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 مبانی نظري

 این به حاکمان نگاه نوع هستند. برخوردار واالیی اهمیّت از انسانی و جغرافیایی هايویژگی دلیل به مرزي نواحی
 وجود متفاوتی هاينگاه نواحی این به نسبت سرزمین آمایش راهبردي هايریزيبرنامه در هست، متفاوت نواحی
 بر توسعه تقدّم ،توسعه بر امنیّت تقدّم از: عبارتند که حکمفرماست قضیه این بر کالن دیدگاه چهار کلّی طوربه  دارد.
در ادامه با توجه به ماهیّت  .یکدیگر از امنّیت و توسعه بودن جدا و گسستگی ،امنیّت و توسعه متقابل ۀرابط ،امنیّت

  گیردطور اختصار مورد بررسی قرار میپژوهش دیدگاه اوّل که مرتبط با تحقیق است، به

 امنّیتی هايدغدغه که شودمی شامل را کسانی عموماً سرزمین، آمایش از مدل این طرفداران: توسعه بر امنیّت تقدّم
 بنابراین افتد،نمی  اتفاق توسعه ،نباشد حکمفرما ناحیه یک در امنیّت که مادامی معتقدند گروه این دیگر عبارتبه دارند،
 اتفاق توسعه فکري گروه این نظر از .دانندمی )پلیسی و قهري حتی( مکانیسمی هر با امنیّت تثبیت را مسلم اصل
 باید ابتدا راهبردي اهمیّت دلیل به مرزي نواحی معتقدند فکري طیف این باشد، حکمفرما امنیّت اینکه مگر ،افتدنمی
 بندياولویّت نگاه از  .کرد خواهند پیدا توسعه که است آرامش و امنیّت این لواي در سپس و دشو تأمین شانامنیّت
 اینان هستند، احینو این امنیّت تأمین درصدد صرفاً و ندارند توسعه به اعتقادي گروه این پردازاننظریّه از برخی

 به آسوده خیال با مرزنشینان که کرد تأمین را شانامنیّت باید صرفاً و کشورند بیرونی هايلبه ،مرزها کنندمی استدالل
 دلیل به گروه این هستند.  امنّیتی سیاسی هايطیف بیشتر لاوّ ۀنظریّ طرفداران یابند. توسعه سپس و رسیده آرامش
 و آمیزتردید نگاه با را توسعه حتی فکري طیف این دارند، ايویژه هاينگرانی امنّیتی هاينبحرا وجود از دقیق اطالع
 بخشی ،هنظریّ این طرفداران بین در که است این نکته .کنندمی معرّفی نواحی این در مخالف گروه به خدمت جهت در
 خواهد شکل توسعه خودکار طوربه امنیّت ینتأم بستر در معتقدند آنها عبارتیبه .معتقدند توسعه سپس و امنیّت به

 »توسعه بر امنیّت تقدّم« کردستان استان در آمایشی مدل ،مرزي نواحی در سرزمین مایشآ مدل چهار به توجه با .گرفت
  است. بوده

  شناسی تحقیقمحیط
دقیقه عرض  30و درجه  36دقیقه تا  44درجه و  34است که بین هاي مرزي ایران یکی از استاناستان کردستان 

النهار گرینویچ قرار دارد. مرکز این استان، دقیقه طول شرقی از نصف 16درجه و  48دقیقه تا  31درجه و  45شمالی و 
مساحت کل کشور ایران است و از نظر وسعت رتبۀ  % 1,7کیلومتر مربع معادل  29137شهر سنندج و مساحت استان 

هاي پراکندة سلسله ها و دشت). این استان که در دامنه1396تان کردستان: را در کشور دارا هست (استانداري اس 16
هاي آذربایجان غربی و زنجان، از شرق به همدان و زنجان، از جبال زاگرس میانی قرار گرفته است از شمال به استان

) و جدول 1شۀ شمارة (طور که در نقجنوب به استان کرمانشاه و از غرب به اقلیم کردستان عراق محدود است. همان
هاي کیلومتر مرز مشترك دارد که شهرستان 230) نشان داده شده است؛ استان کردستان با کشور عراق حدود 1شمارة (

هایی از سقز و سروآباد است. مردم نواحی مرزي استان کردستان هاي بانه، مریوان، و قسمتمرزي آن شامل شهرستان
که تأثیرات ناشی از مذهب امام شافعی هستند. با توجه به اینز نظر مذهبی پیروان سنّیکنند و ابا زبان کردي تکلّم می

دهی مرز روي گسترة زیادي از مردم نواحی مرزي اعم از شهري و هاي مرز و رویکرد امنیّتی در آمایش و سازمانمؤلفه
  است. شدههاي مرزي در نظر گرفته گذارد، محیط پژوهش شهرستانروستایی تأثیر می
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 : محدودة مورد مطالعه1نقشۀ                                                    

 )1398ترسیم از: (نگارندگان،                                                        

 انهاي مرزي استان کردست: آمار شهرستان1جدول 

 منبع: (وزارت کشور و مرکز آمار ایران)

 هاي توسعه در استان کردستانشاخص
 نواحی سطح در یافتگیتوسعه هايشاخص تحول و تغییر و پراکندگی چگونگی فضایی، هايتفاوت تحلیل و بررسی

 موزون توسعۀ رهیافت به توجه. است فضایی هايریزيبرنامه مهم کارهاي از یکی بخشیتوازن و تعادل منظوربه
. است سرزمین آمایش و ايناحیه ریزانبرنامه هايفعالیت از یکی ايناحیه هاينابرابري و ناهمگونی کاهش اي،ناحیه

 و امکانات ساختاري، هايویژگی برحسب که هاییهدف تحقق براي ايناحیه ریزيبرنامه و گذاريسیاست
 سیستم کل در آن به جایگاه توجه با ناحیه هر خصوصیات اختشن مستلزم گیرد،می شکل ناحیه هر هايمحدودیت

 متعادل فضایی توزیع و اجتماعی عدالت با مستقیمی رابطۀ یافتگیتوسعه موضوع این به توجه با. است ايناحیه
 فرهنگی ـ آموزشی، هاي مرزي معیاردر استان کردستان بخصوص در شهرستان .دارد نواحی سطح در خدمات

 کهطوريبه. زیربنائی و غیره در سطح نامطلوبی قرار دارد ـ کالبدي و اقتصادي درمانی، ـ داشتیبه اجتماعی،
  نیافته قرار دارند.توسعه سطح در مریوان و سروآباد بانه، مرزي سقز، هايشهرستان

 آبادي بخش طول مرز مساحت محدوده
جمعیّت 

 روستایی

جمعیّت 

 شهري

جمعیّت 

 کل

 195263 151188 44074 153 3 90,79 2308,04 مریوان
 158690 115325 43365 194 4 77,68 1561,56 بانه
 226451 168359 58092 274 3 30,28 4469,63 سقز

 44940 8297 36643 76 2 13,28 1055,4 سروآباد
 62533 443169 182174 697 12 212,01 9394,6 کل
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  هاي استان کردستان: توسعۀ انسانی در شهرستان2نقشۀ 

 )124:1395منبع: (شمّاعی و احمدي، 

هاي هاي مرزي ایران در ابعاد مختلف توسعه و نابرابرينیافتگی استانشتر آمارها و نمودارهاي دلیلی بر عدم توسعهبی
نیافته قرار اي در سطح توسعهکه نواحی مرکزي از سطح توسعۀ مطلوب و نواحی حاشیهطوريتوسعه فضایی است؛ به

ران نسبت به مرکز باعث تشدید مشکالت امنیّتی و تقویت هاي فضایی در توسعه نواحی مرزي ایدارند. نابرابري
 نیروهاي مرکزگریز شده است. 

 روش پژوهش

 به اینترنتی و اسناد باالدستی اي ـکتابخانه منابع و تحلیلی توصیفی ـ روش از استفاده با و کاربردي نوع از پژوهش این
ر رویکرد امنیّتی در آمایش نواحی مرزي ایران و به است و عوامل اثرگذار ب پرداخته مورد بحث هايداده آوريجمع

 هاي موجود تبیین کرده است.ویژه استان کردستان را با استفاده از داده

 هایافته
-به کردستان استان و اعم طوربه ایران در »توسعه بر امنیّت تقدّم«اي در اتّخاذ رویکرد آمایشی از نوع عوامل چندگانه

ها در پژوهش حاضر در قالب عوامل جغرافیاي سیاسی، ژئواکونومیکی، ند. این مؤلّفهآفرین هستطور اخص نقش
 ) مورد مداقه قرار گرفته است.1ژئوکالچري و ژئواستراتژیکی (نمودار شمارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



       ن)ایرا یالمللی انجمن جغرافیایو بین یـ پژوهش  یجغرافیا (فصلنامه علم                                             48

 
 : مدل مفهومی پژوهش1نمودار             

 )1398ترسیم از: (نگارندگان،                                                                         

 عوامل جغرافیاي سیاسی

 شکل بسیط متمرکز در ایران:
سازي اصل است و آرایش فضایی ـ سیاسی قدرت در کشور براي کنترل بهتر ساخت، یکپارچهدر الگوي بسیط یا تک

شود اي نادیده گرفته میهاي ناحیهتفاوت شده وشود. در این الگو قدرت سیاسی از یک کانون اعمالنواحی اعمال می
صورت متمرکز انجام ها بهریزيکند و تمام برنامهاي و محلّی مداخله میو حکومت مرکزي در کلیۀ شئون ملّی و منطقه

شود: الگوي بسیط متمرکز که نظام سیاسی و اداري تمرکزگرایی شود. الگوي بسیط خود نیز به دو بخش تقسیم میمی
گذاري متمرکز، ولی از نظر اداري و است (نظیر ایران) و الگوي بسیط غیرمتمرکز که از نظر سیاسی و قانونرا دار

خدماتی غیرمتمرکز هست (نظیر ژاپن و فرانسه). البته ذکر این نکته حائز اهمیّت است که فارغ از الگوي سیاسی 
شود؛ تمرکز قدرت در یک کشور را سبب میا عدمها، این الگوي مدیریّت اجرایی آن است که میزان تمرکز یحکومت

تمرکز توان کشورهایی با سیستم سیاسی بسیط چون فرانسه، سوئد و نروژ را که از سطح باالي عدمبراي مثال می
رسد قدرت و توسعۀ سیاسی در برابر کشورهاي فدرالی چون پاکستان، برزیل، آرژانتین و نیجریه نام برد که به نظر می

 ها، مشکالتی را براي کشور ایجاد کرده است. ایی شدید و افراطی در ساختار سیستم سیاسی آنتمرکزگر
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 : الگوي مدیریّت سیاسی فضا در ایران2 جدول

 مبناي تقسیمات کشوري حکومت و الگوي مدیریّت فضا مقطع

 قبل از اسالم

 مالحظات قومی و نژادي فدرال هخامنشیان
 نشیانهمانند تقسیمات هخام

ملکداري خاندان مالحظات نظامی و بزرگ
 ساسانی

 الطوایفیملوك اشکانیان

 متمرکز ساسانیان

 گیري و مقتضّیات نظامیمالیات نشینوالی صفویه از اسالم تا مشروطه

 مشروطه تا انقالب اسالمی
 آوري مالیات و تأمین سپاهجمع ممالک محروسه قاجاریه

با نیروهاي سیاسی سازي و برخورد یکپارچه
 محلّی

 متمرکز پهلوي

 متمرکز جمهوري اسالمی  بعد از انقالب اسالمی
ها و هاي سازمانهماهنگی در فعالیّت

 مؤسّسات 
 دولتی و محلّی

 )108: 1392منبع: (میرشکاران،

قومی و فرهنگی از  هاي مختلف زبانی، مذهبی،الگوي نظام حکومتی در ایران با وجود تنوّع جغرافیایی و کثرت گروه
 :است و نتایج سرزمینی آن عبارتند از» بسیط متمرکز«نوع 

ها هاي سیاسی مردم و نوسان داشتن میزان مشارکت آن. کاهش سطح دموکراسی و به دنبال آن محدود شدن آزادي1
 در امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي؛

 اي و محلّی؛، ناحیه. بوروکراسی زیاد و تأخیر در انجام امور ملّی2
هاي فضایی و گیري نابرابرياي و محلّی و اوجهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ناحیه. ناباروري توانمندي3

 اي محروم؛هاي شهري برخوردار و نواحی پیرامونی و حاشیههاي جغرافیایی مانند پیدایش قطبعدالتیبی
هاي حکومتی سطح پایین جتماعی مردم و همچنین عدم توانایی دستگاههاي رشد قواي فکري، فنّی و ا. فقدان زمینه4

 ها؛هاي باالتر و فقدان قوّة ابتکار در این مجموعهها و در نتیجه اّتکاي همیشگی به ردهدر پذیرش مسئولیّت
) که 1381یا، نصالحیّت مرکز نسبت به مسائل محلّی و مغفول ماندن مسائل محلّی از دید مسئوالن مرکز (حافظ. عدم5

 است.  ساخته هایی اساسی مواجهکشور را با چالش

هاي اخیر، ایجاد یک سیستم کارآمد حکومتی ها و نظریّهدهد که در دیدگاههاي نظري نشان میدر همین راستا بررسی
ارتباط  ر اینتوسعه و از جمله ایران ذکر شده است. دعنوان اوّلین چالش در مدیریّت محلّی در کشورهاي در حال به

-هاي مرکزي باید بتوانند کارکردهاي اصلی میان سطوح متفاوت حکومتی (دولت مرکزي، ایاالت، نواحی، استاندولت

 ۀرابط، ت سیاسی فضااز مدیریّیمی هامفچنین با تبیین ها) را به طرز کارآمد و مؤثر توزیع کنند. ها، شهرها و حومه
اند که هایی اجتماعی ـ فضایی؛ چرا که نواحی، نظاموجود دارد فضایی نواحی توسعۀت سیاسی و تنگاتنگی بین مدیریّ

اند که دو مورد پایانی به دلیل شدهاز ابعاد مختلف طبیعی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نهادي تشکیل 
لیل مناسبات مدیریّت داشتن قدرت و ساز و کار کنترل دیگر ابعاد از اهمیّت بیشتري برخوردار هستند. به همین د

 یابد.اي میسیاسی و تأثیرات آن در توسعۀ فضایی اهمیّت ویژه
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 ضعف توسعۀ سیاسی در ایران

هاي اجتماعی در زندگی سیاسی خود مستلزم تحقّق لوازم بالفصلی است که اجزاي تعریف مشارکت و رقابت گروه
ها و نیروهاي اجتماعی، آزادي در مشارکت و یابی گروهدهد که این لوازم شامل: سازمانتوسعۀ سیاسی را تشکیل می

زدایی از زندگی سیاسی و هاي حل منازعۀ نهادي در درون ساختار سیاسی، خشونترقابت سیاسی، وجود مکانیسم
-13: 1389آید (بشیریه، غیره است که چنین فرجامی تحت شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی خاصّی به وجود می

عات در کنار هم به خود دیده نشیبی را از زیست تنوّ و ر و نامتوازن، تاریخ پرفرازثّعنوان یک ساختار متکبه یران). ا12
 ۀگرایی تجربیویژه با رشد ملّاما از صفویه به بعد و به ؛آمیزي از همزیستی بودتقبل از اسالم نمونه موفقیّ  ةاست. دور

گرایی) در پی دستیابی به اتوپیاي خود یر از این اندیشه (ملّست متأثّتر آنکه سیازیست فوق کنار گذاشته شد. جالب
 ۀمثاببه از آنگرا یرگرایی بود که ایرانیان ملّاصلی اقتدار ایران باستان در تکثّ  ةیعنی ایران باستان بود، غافل از آنکه شالود

مچون تبعیض، کوچ اجباري و تبعید، به هاي ناپایدار هضعف اساسی خود در این راه تعریف کرده بودند. قالب نقطه
د و در نهایت توسعۀ سیاسی تجربه کر را هاهایی بودند که در این دوره، ایران آنوضعیّتنظایر آن  یکرنگ درآوري و

 به سیاسی، توسعۀ بسط و قبض است ). بدیهی23:  1394در ایران را با مشکل مواجه ساخت (اخباري و دیگران، 
 اهم از. اندکرده مقاومت آن بالندگی و پویش برابر در تاریخ معاصر ایران در که بوده هاییالشچ و موانع وجود سبب

 حقیقت این از حاکی تاریخی شواهد و قراین. است ذکرقابل  رانتی، دولت حاکمیّت و جامعۀ مدنی ضعف موانع، این
شده و از تمرکز  مردم مالیات از نیازبی و مستقل و پیدا کرده تحصیلدار خصلت دولت، اي،دوره در هرگاه که است

قدرت برخوردار شده است عرصه را بر جامعۀ مدنی بسته است و مانع توسعۀ سیاسی در کشور شده است (عبداللهی 
 اساسی هايویژگی عنوانبه سیاسی مشارکت گسترش و ایدئولوژیک رقابت پیدایش تردید،). بی57:  1388و راد، 
. است جامعه فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادي، هايحوزه در ايعمده تحّوالت مندنیاز خود سیاسی، توسعۀ
 گسترش و پیدایش مساعد بیشتر خاص، فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، سیاسی، ساختار نوعی وجود اینکه دستکم

 ساختار نینچ ایران، جمله در آن از و خاورمیانه خیزنفت جوامع اغلب در اما. است سیاسی رقابت و مشارکت
 بر تحصیلدار دولت انحصاري اتکاي و تمرکز کشورها، قبیل این در نیست. موجود سیاسی توسعۀ براي مساعدي

 فراهم سیاسی بستۀ نظام استقرار براي را زمینه عمالً مدنی، جامعۀ و گراییکثرت با آن ذاتی ضدیّت و نفت درآمدهاي
 رقابت و مشارکت میزان و دهدمی دست از را مردم ارادة تجلّی و سیدموکرا لوازم از بسیاري سیاسی، نظام و کندمی

 نهایتاً وضعیّت، همین و یابدمی تنزّل ممکن سطح ترینپایین به مجلسی، و انتخاباتی حزبی، فعالیّت عرصۀ در سیاسی
انجامد و رویکرد سیاسی می نااستواري نابسامانی و آن متعاقب و گریز از مرکز نیروهاي واگرا و مشارکت بحران به

شود که حکومت به نیافتگی سیاسی موجب می). توسعه36کند (همان: امنیّتی را بخصوص در نواحی مرزي تشدید می
اقوام و مذاهب با دید تهدید نگاه کند و کمترین استفاده را از نیروهاي بومی در مدیریّت نواحی قومی ـ مذهبی داشته 

 شوند.شناخت کافی از ناحیۀ تحت اختیارشان، موجب تشدید رویکرد امنیّتی میبه عدمباشد که افراد غیربومی با توجّه 

 کردي و فعالیّت احزاب ضد انقالبهاي تاریخ جنبش
نژاد، هاي مربوط به نیروهاي گریز از مرکز است (مصلیهاي سیاسی در ایران مؤلفهترین عامل پیچیدگیاصلی

هاي سیاسی در ایران را تحت تأثیر واحی پیرامونی و نواحی مرزي همواره کنش). نیروهاي گریز از مرکز در ن25:1393
ویژه کردهاي سورانی و اورامی که در ناحیۀ اند که نمونۀ بارز آن کردها هستند. در ناحیۀ کُردنشین ایران و بهقرار داده

داده است که بعضاً به  ي تاکنون رخهاي سیاسی و امنیّتی زیادجوار قرار دارند، جریانمورد مطالعه و در نواحی هم
هاي مختلف براي چندین دهه هاي آن در سطوح مقیاستشکیل حکومت خودمختار نیز منجر شده است و بازتاب

تا  1920هاي مانده است. تحرّکات اصلی در ناحیۀ کردستان ایران از زمان اسماعیل آقا سمیتقو (سمکو) در سال باقی
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هاي بازمانده از شوروي دست به لشکرکشی در غرب آذربایجان و شمال با سالح م. شروع شد. سمیتقو 1925
ه.ش توسط رضاشاه  1309کردستان ایران زد و مدّتی خود را شاه کردستان نامید. شورش سمیتقو سرانجام در سال 

عی و سرکوب شد. رضاشاه از ابزارهاي نظامی و ساختار قدرت نیروهاي مسلّح براي سرکوب نیروهاي اجتما
هاي ناسیونالیسم افراطی با اعمال ). سرکوب فیزیکی رضاشاه و سیاست91: 1393نژاد، ها بهره گرفت (مصلیشورش

فشار، نیروهاي واگرا را براي مقطع زمانی کوتاهی غیرفعّال کرد. بعد از برکناري رضاشاه و در دوران خأل قدرت 
که طوري)، به249:1388امیري، دوباره زنده شدند (صالحی سیاسی در ایران این نیروها بخصوص در نواحی کردنشین

بنیاد نهاده شده بود که  »ت احیاي کردجمعیّ«سال پیش از تأسیس حزب دموکرات کردستان ایران، گروهی با عنوان  سه
بعد از سه  جمعیّت احیاي کُرد شود؛در ایران یاد میبا افکار ناسیونالیستی رد از آن با عنوان نخستین گروه سیاسی کُ

 نواحیم وجود پایان جنگ جهانی دوّ حزب دموکرات در شرایطی که با. داد ماهیّت تغییرحزب دموکرات سال به 
ه.ش  1324ت کرد و توانست در دوم بهمن اعالم موجودیّ  ،در اشغال ارتش شوروي قرار داشت همچنان رانیاشمالی 

اي که کمتر کردنشین غرب ایران بنیاد نهد، جمهوري نواحیر نام گرفت د »جمهوري مهاباد«رد را که نخستین دولت کُ
سرنگون ه.ش  1325را در شانزدهم آذر  »جمهوري مهاباد«با خروج ارتش شوروي، ارتش ایران . عمر کرداز یازده ماه 

 قاضی محمد، رئیس این جمهوري و رهبر حزب دموکرات همراه با شماري از سران حزب به دار آویخته .ساخت
وزیري ت علنی آن در کردستان منحصر به دوران نخستایران، فعالیّ 1357کرات تا زمان انقالب سال وحزب دم .شدند

در جریان انقالب، . ت سرکوب شدشدّه آن بود که ب از هایی مقطعی پسهاي کوتاه درگیريمحمد مصدق و دوره
ردنشین غرب ایران پایگاهی گسترده براي ک نواحیحزب دموکرات توانست به رهبري عبدالرحمن قاسملو دوباره در 

 هاي کردستان و کرمانشاهاستان نواحی کردنشینخود فراهم آورد و با سقوط حکومت شاهنشاهی، کنترل بخش اعظم 
اما . احزاب فعّال در این دوره بودندردي به معنی توده)، حزب دموکرات و حزب کومله (در زبان کُبگیرد. در دست  را

روي حکومت  در روبا توجه به ایدئولوژي  از روي کار آمدن حکومت انقالبی، حزب دموکراتاندك زمانی پس 
جدید قرار گرفت و مخالفت خود را با نظام جمهوري اسالمی اعالم کرد، ارتش جمهوري اسالمی نیز همراه با 

بدین . دنرد خارج کنهاي کُکردنشین را از دست گروه نواحیتا کنترل  ندنیروهاي سپاه پاسداران و بسیج وارد عمل شد
. انجامید عراق خونین آغاز شد که به سرکوب حزب دموکرات و حزب کومله و پناه بردن آنان به ترتیب درگیري

داد و  قرار »دموکراسی براي ایران، خودمختاري براي کردستان«حزب دموکرات کردستان ایران از آغاز شعار خود را 
این احزاب از تفکرات سکوالریزم پیروي . تغییر داد »ایران دموکراتیک و فدرال«ود به سیزدهم خ ةاین شعار را در کنگر

کنند و دخالت دین در حکومت را قبول ندارند. این احزاب حکومت جمهوري اسالمی ایران را که بر اساس می
ها که از خارج ایر رسانهوسیلۀ تلویزیون، رادیو و س حکومت دینی است، قبول نداشته و در نواحی کردنشین ایران به

کنند. حزب دموکرات بعد از ساکن شدن در شوند بر ضد منافع جمهوري اسالمی ایران تبلیغات میاز کشور پخش می
وجود آمدن داعش و آشفته شدن اوضاع در منطقه این عراق در استان اربیل در حالت انزوا قرار داشته است. بعد از به

اند و باعث تشدید رویکرد امنیّتی در رزي استان کردستان با نیروهاي سپاه داشتههایی در نواحی محزب درگیري
 است.  نواحی مرزي استان شده

 ها در مناطق کُردنشین ایرانهاي رهبران جنبش: خصوصیّات و ویژگی3جدول 

 نام جنبش
عبیداهللا  شیخ

 شمذینانی
 عبدالرحمن قاسملو قاضی محمد اسماعیل آقا سمکو

 1979 -1989 1945 -1946 1920 -1926 1880 -1881 انیمقطع زم

 ايعوامل زمینه
برکناري روساي قبایل 

 18770کرد، جنگ 
قتل جعفر برادر 
سمکو، آشفتگی 

آشفتگی ناشی از 
جنگ جهانی دوم، 

سقوط رژیم 
شاهنشاهی، جنگ ایران 
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 نام جنبش
عبیداهللا  شیخ

 شمذینانی
 عبدالرحمن قاسملو قاضی محمد اسماعیل آقا سمکو

روس و عثمانی، آزادي 
 مذهبی

داخلی، شورش شیخ 
خزعل، افکار 

 هاطلبانه ملّتاستقالل

تشکیل کومله، نفوذ 
 ر مارکسیستیافکا

 و عراق

 استقالل خودمختاري آزادي مذهبی مطالبات
خودمختاري در 
 چارچوب ایران

 موقعیت جغرافیایی

 مهاباد مهاباد چهریق شمذینان هسته

 مهاباد و پیرامون پیرامون

دژ، اشنویه، شاهین
زوزان، سقز، بانه، 
ترگور، میاندوآب، 

 ندجسلماس تا سن

میاندوآب، بانه، 
سردشت، سقز، 

بوکان، نقده، اشنویه، 
 دیواندره

غربی، جنوب آذربایجان
استان کردستان و 

هاي جوانرود، شهرستان
نوسود، سرپل ذهاب، 

 پاوه

 قبایل و شیوخ منطقه قبایل و شیوخ منطقه حمایت مردم و طوایف

عشایر و قبایل منطقه، 
بازرگانان شهري، 

هاي منطقه، فئودال
 هابارزانی

مناطق کردنشین و 
نشین بخصوص سنّی

هاي، کردستان و استان
 کرمانشاه

 ناسیونالیسم ملّی ـ مذهبی ناسیونالیسم گرااسالم دیدگاه رهبر یا نخبگان

 هاي درگیرقدرت
 عراق روسیه، عراق ترکیه، روسیه، عراق عثمانی، روسیه ايمنطقه

 ـ انگلیسآمریکا،  انگلیس بریتانیا ايفرامنطقه

 )108:1392منبع: (بدیعی و دیگران، 

 پس از انقالب و است اسالمی جمهوري مخالفان از سازمان این. است ایران کردستان در گراچپ سازمانیکومله: 
 کردستان استان در هاآن فعالیّت بیشترین و شده مسلّحانه جنگ وارد اسالمی جمهوري نیروهاي با ه.ش ایران 1357
در حال حاضر اردوگاه این حزب در کردستان عراق قرار دارد و به فعالیّت تبلیغی علیه جمهوري اسالمی . است ایران

شده است. فعالّیت این  دهد. این حزب در دهۀ اخیر دچار انشقاق شده و به سه حزب کوچک تبدیلایران ادامه می
گرایی کمتري برخوردار ات از درجۀ ملّیحزب بیشتر در زمینۀ افکار چپ و مارکسیسم است و نسبت به حزب دموکر

که دامنۀ تبلیغات این حزب فراتر از نواحی کردنشین است و بیشتر احزاب چپ که اوایل انقالب طوري است، به
کنند. این حزب با ایدة مارکسیستی درصدد تبلیغات براي ایجاد انقالب فعالیّت داشتند، امروزه در این حزب فعالیّت می

 در ایران است.سوسیالیستی 

م در کردستان ایران تشکیل  2004نظامی است که در سال حزب حیات آزاد کردستان (پژاك) یک گروه شبهپژاك: 
هاي سیاسى و نظامى خود را علیه جمهورى اسالمى ایران شروع کرد و خود شد. این حزب از این سال به بعد تالش

واقع  ایران يمرز نواحیآنان در فعالیّت تمرکز  .فى نمودك معرّ .ك.ایران حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ ۀرا شاخ
. است» لنینیسم ـ ناسیونالیسم قومی و مارکسیسم«صورت تلفیقی از هاي قندیل است. مرامنامه این گروه بهدر کوه

ات حزب اقدام کند. اینت میهاي تیمی فعالیّصورت گروهغرب ایران بهپژاك، مکان ثابتی ندارد و در مرزهاي شمال
هاي مرزي کردستان، آذربایجان غربی، ایالم و کرمانشاه، شهرهاي مرزي خوي، خود را بیشتر در استان مسلّحانۀ

شده اي تشکیلهاي اطالعاتی کشورهاي فرامنطقهکند. پژاك با حمایت مستقیم سرویسدهی میسلماس و ماکو سازمان
). 1396 رمضانی، و زارعی( کندی جمهوري اسالمی ایران تجاوز میت ارضغربی به تمامیّو در جدار مرزهاي شمال

پردازد و با حمله به هاي چریکی در نواحی کردنشین ایران با محورّیت نواحی مرزي میاین حزب به فعالیّت
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ها در نقطۀ هاي متعدّدي شده است. پژاك قسمتی از کوهدرگیري آوردنوجود هاي نظامی سپاه باعث بهپادگان
تراتژیک قندیل را که مرز بین ایران، عراق و ترکیه است، محل اسکان خود قرار داده است. این حزب چندین بار اس

مردم عادي را به بهانۀ همکاري با حکومت به ترور رسانده است و اثرات زیادي بر رویکرد امنیّتی حاکمیّت نسبت به 
واحی مرزي استان کردستان بر روند آمایش و توسعۀ این هاي مذکور در نفلذا حضور گروه نواحی مرزي داشته است.

 شود. می »توسعه بر امنیّت تقدّم«گیري الگوي آمایشی نواحی اثرگذاري مستقیمی دارد و به طور مشخّص منجر به شکل

 رنگ در انتخابات در نواحی کردنشین:مشارکت کم
ن یا تعیین ناظرانی براي مهار کردن قدرت، تدبیر شده اتی است که در جهت گزینش فرمانروایاانتخابات، مجموعه عملیّ 

هاي مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاري است که است. از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه
یان اعمال اقتدار سیاسی مداخله گیري نهادهاي سیاسی و تعیین متصدّشهروندان را در شکل ةتوان ارادوسیله آن میبه

یکی انتخاب رئیس  :اي برخوردارنددر حال حاضر در چارچوب این مبحث دو گونه انتخابات از اهمیّت ویژه .داد
لحاظ  اهمیّت این دو نوع انتخابات از .نههاي جمهوري و دیگري انتخابات نمایندگان مجالس مقنّ در رژیم دولت
ی را رقم ملّ ۀواقع سرنوشت جامع ، ضمن رأي دادن، دروندعنوان شهرکه هر فرد بهسیاسی ویژه آنهاست و این ةجوهر

ی ها و حتّها، استانها، شهرستانکه امروزه، ابزار انتخابات در سطوح جغرافیایی گوناگون مانند بخش حالی زند. درمی
گونه نرود و برقراري ایی به کار میها و روستاها براي تعیین مشاوران و کارگزاران محلّدر موارد بسیاري شهر

مشارکت در انتخابات سیاسی، نوعی کنش اجتماعی . شودی میوسعت میدان دموکراسی تلقّ ۀعنوان نشانانتخابات به
رساند و بدین ترتیب این کنش اجتماعی با ابعاد ذهنی و عینی خود است که به قوام و بقاي نظام اجتماعی یاري می

هاي ساخت نظام اجتماعی را ي پنهان از تعامالت فرهنگی و پویشگیرد و زوایات سیاسی کنشگران برمیپرده از هویّ
ت نظام سیاسی است. بدیهی است که هاي مشروعیّسازد. بنابراین میزان مشارکت سیاسی مردم یکی از مؤلفهعیان می

تحت تأثیر  رفتار انتخاباتی. ویژه مشارکت در انتخابات استمردم در مشارکت سیاسی به ةرهاي مختلفی انگیزانندمتغیّ
گیرد. برخی به عوامل سیاسی، برخی به عوامل اقتصادي و برخی دیگر هم به عوامل اجتماعی دي شکل میعوامل متعدّ

. رفتار شودصورت ترکیبی مطرح اي از عواملرا بهسعی بر آن است تا مجموعهتحقیق ه دارند در این و تبلیغاتی توجّ
هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و زمینهنظران با پسقاد بسیاري از صاحبانتخاباتی نوعی کنش سیاسی است که به اعت

ترین پذیرد. برگزاري انتخابات آزاد، سالم و مبتنی بر قانون از مهمها تأثیر میجامعه مرتبط است و از آن امنیّتی فرهنگی
رخاسته از مردم، ارکان اصلی ها نهادهاي بساالري در کشورها و جوامعی است که در آنهاي آزادي و مردمشاخصه
ها در غیاب مردم اجازه ندارند سرنوشت کشورشان را رقم بزنند. بنابراین یکی از ند و کارگزاران آنهست يگیرتصمیم

طور معمول . بههاي سیاسی در سراسر جهان، میزان مشارکت سیاسی مردم در آن استت نظامهاي مشروعیّفهمؤلّ
 ).2تر از متوسّط کشوري بوده است (نمودار شمارة ن پایینمشارکت در استان کردستا
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 : مقایسۀ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوري در استان کردستان با متوسّط کشوري2نمودار 

 )1398، تهیه و تنظیم از: (نگارندگان

 عوامل ژئوکالچري

 هاي قومی ـ مذهبی کُردها با مرکزتفاوت

 هاي بسیار) که لهجه2: 1386هاي ایرانی است (مرادي، غربی خانوادة زبانهاي شاخۀ شمالزبان کردي یکی از زبان
هاي ها و لهجهترین عواملی است که منجر به ایجاد زیرشاخهزیادي دارد. شرایط اقلیمی، فرهنگی و سیاسی از مهم

هاي ایالم، کرمانشاه، در استانبسیار متفاوت در این زبان شده است. زبان کردي در استان کردستان و همچنین 
هاي عمدة زبان کردي، هاي گوناگونی دارد. اما به لحاظ تعداد گویشآذربایجان و شمال خراسان و دیگر کشورها لهجه

ترین و یا به عبارتی لهجۀ رسمی و ترین، پرتکلّم). در واقع مهم15: 1381باشند (الزریف، کرمانجی و سورانی می
زبان انجی و سورانی است. در استان کردستان، لهجۀ رایج در ادبیّات مکتوب شاخۀ سورانی است. ادبی، دو شاخۀ کرم

لحاظ  گیرد و داراي قوانین خاص ازاروپائی قرار می و هاي گروه هندزبان همانند زبان فارسی در مجموعهکردي، 
ات آن تدریس ادبیّ ی و خاورمیانه،یاهاي معتبر اروپدانشگاه از بسیاري در اکنونهم  و دستوري و نوشتاري است

هاي زیادي است که این هاي اصلی و زیرلهجهاین زبان داراي لهجه، ت وسعت زیاد نواحی کردنشینعلّشود. بهمی
ات و موسیقی شعر و ادبیّ ۀعرصکلمات،  آهنگین و وزن و لفظ غنی رااین زبان کلمات،  حجم از لحاظع لهجه تنوّ

که در  کنندی صحبت میانسور ۀبا لهج مرزي استان کردستان هايمردم شهرستان ساخته است. غنیر و ثّأکردي را مت
کنند. زبان کردي اساس مطالبات نواحی مرزي عراق در استان سلیمانّیه نیز مردم با همین گویش کردي تکلّم می

هاي گراییبسیاري از ناحیه فرهنگی و ابزار توانمندسازي فرهنگ، سیاست و هویّت در نواحی کردنشین است و پایۀ
). زبان نواحی کردنشین ایران در 67:  1389راد، فرهنگی در این نواحی ریشه در ناسیونالیسم زبانی دارد (کاویانی

بیرون از مرزهاي ملّی زبان رسمی در کنار زبان عربی در کشور مجاور عراق است که نوع رویکرد دولت مرکزي را 
 ).67(همان:تحت تأثیر قرار داده است 

 دین و مذهب

در نواحی مرزي استان کردستان مردم پیرو کند و باورهاي مذهبی در ایجاد اختالفات فرهنگی نقش اصلی را بازي می
هاي مکتب قران، سلفی، دعوت و اصالح و ... هستند که هر کدام داراي برنامه و مذهب شافعی هستند و شامل گروه
گرایی است که ترین شکل ناحیهگرایی مذهبی و زبانی در نواحی کردنشین عمیقهفلسفۀ وجودي خودشان هستند. ناحی

هاي اثرگذار در تعیین گرایی سیاسی منجر شده است. در طول تاریخ ایران مسائل مذهبی یکی از مؤلّفهبه ناحیه
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ثر نبوده است که باعث امرزهاي کنونی بوده است و مذهب سنّی در واگرایی و گرایش کردها به امپراتوري عثمانی بی
هاي بزرگی از کردستان از ایران شده است و این وضعّیت بر رویکرد دولت مرکزي در آن نواحی جدا شدن بخش

نشین بوده است گرایی در نواحی کردنشین ایران اکثرًا در نواحی سنّی). ناحیه199:  1389راد، مؤثر بوده است (کاویانی
گرایی سیاسی بدین ترتیب سابقۀ ناحیهاند. ها و حرکات واگرایانه از مرکز نداشتهجنبش نشین تأثیري درو نواحی شیعه

منفی در نواحی مرزي همواره بر ذهنیّت دولتمردان کشور سایه انداخته و به نوعی غلبۀ رویکرد امنیّتی در آمایش این 
 نواحی را تشدید کرده است.

 ان با مرزهاي قومیعدم مطابقت مرزهاي است

شوند و دو فرهنگ مختلف را از همدیگر هاي فرهنگی مرزهایی هستند که بین دو تمدّن یا دو فرهنگ کشیده میمرز
آغاز شد.  .شه 893مرداد سال  31در روز است که جنگ چالدران کنند اما مرزهاي استان کردستان، خروجی جدا می

یلومتري شهر خوي میان قواي ارتش نوین عثمانی ک 20 غربی دری به همین نام در شمال آذربایجاناین جنگ در محلّ
جمله همدان،  غربی ایران ازهایی از شمالنتیجه آن بخش غرب کشور به وقوع پیوست که درتی شمالو سپاهیان سنّ

 ۀنخستین نتیج .بکر، مرعش و البستان به دست امپراتوري عثمانی افتادآذربایجان و کردستان شامل نواحی چون دیار
دران جدا شدن نواحی کردستان باختري شامل کردستان ترکیه، کردستان عراق و کردستان سوریه کنونی از جنگ چال
هاي بزرگی از سرزمین ایران جدا شود و کردها را به دو ناحیۀ تحت این شکست ایران، باعث شد که قسمت ایران بود.

عنوان بخشی از نواحی کردنشین ایران با کشور هحاکمیّت ایران و عثمانی تبدیل کند. مرزهاي استان کردستان نیز ب
اند و این مرز از لحاظ قومی و زور قدرت نظامی ترسیم شده است و مردم در تحدید آن هیچ نقشی ایفا نکرده عراق به

فرهنگی و حتّی روابط زناشویی نتوانسته که مردم نواحی مرزي استان کردستان در ایران و عراق را خیلی محدود کند. 
شدن مرز و  بوده است و این موضوع بر امنیّتی» مرزهاي تحمیلی«نابراین سیماي حاکم بر مرزهاي این ناحیه از نوع ب

 افزاید.نواحی مرزي می

 شدن و اقوامجهانی
هاي انسانی تأثیر گذاشته است و تکنولوژي اطالعات و ارتباطات اي است که روي تمامی مؤلفهشدن، پدیدهجهانی 

شدن قرار گرفته است، فرهنگ و هایی که مورد هدف جهانیرا کوتاه کرده است. یکی از اوّلین سیبلها فاصله
هاي ها و هویّتفرهنگشدن موجب افول و اضمحالل خردهموضوعات مرتبط با آن است. گروهی معتقدند که جهانی

نخواهد  هاها و قومیّتفرهنگخردهرفتن تنها باعث از بین شدن نهاما گروهی دیگر معتقدند که جهانیشود؛ قومی می
منجر به  ساخته وخودآگاهی قومی را فراهم  و دهد، موجبات رشدها قرار میشد، بلکه با ابزاري که در اختیار آن

شدن، فضاي مجازي است و اقوام و مذاهب در فضاي شده است. یکی از کارکردهاي جهانیهاي قومی تقویت جنبش
هاي فرهنگی، تاریخی، زبانی و قومی خود را تولید، بازتولید و بازنشر یشتري دارند و مؤلفهمجازي آزادي مانور ب

کند. رو میهاي مرکزي را با تهدید واگرایی روبهپردازند که دولتکنند و به قلمروسازي ذهنی در فضاي مجازي میمی
هاي توانند جریان. مرزها دیگر نمیالمللی استشدن مشبّک کردن مرزهاي بینیکی دیگر از کارکردهاي جهانی

فرهنگی، اقتصادي و نظایر آن را با کشورهاي خارج سد کنند و در نتیجه همیشه مرزها در معرض تهدیدات متنوّع 
گیرند که اگر اقوام و مذاهب در نواحی مرزي زیست داشته باشند و نوع مرز نیز دو تا فرهنگ را از هم جدا قرار می

شود. بر این اساس نواحی مرزي استان کردستان داراي تمام از پیش تشدید می حاکمیّت، بیشنکند، شدّت تهدید 
موارد باال است و همین امر در کنار دیگر عوامل ذکر شده غلبۀ رویکردِ اولویّتِ امنیّت در این نواحی نسبت به توسعه 

 زند. را رقم می
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 عوامل ژئواستراتژیکی

 ايهاي منطقهقدرتهانی و رقابت هاي جحضور قدرت

ها را برهم بزند و بدین رو از اهمیّت باالیی برخوردار است تواند موازنه قدرتمنطقۀ خاورمیانه از نظر ژئوپلیتیکی می
انگلیس،  همچنین است، هاي درجۀ یکبه عنوان قدرت آمریکا و روسیه مانند هاي بزرگ جهانیرقابت قدرتو محل 

. هدف )6:  1390فرد و رحمانی، (پیشگاهی دارند منطقه نایبه عنوان بازیگران فرعی در الی فرانسه و چین نیز نقش فعّ
 جوییدر حالی که روسیه به دنبال کاهش برتري ؛تر در خاورمیانه استماندن به عنوان قدرت خارجی برآمریکا 
اي ایران و هسته ۀ. برنامترین جنگ نیابتی در چارچوب این رقابت استست. جنگ در سوریه، روشنها اییآمریکا

است. کشور ایران همواره از هاي بین روسیه و چین از سویی و آمریکا از سوي دیگر بخشی از این رقابت اختالف
سوي ایاالت متحدة آمریکا مورد تهدید قرار گرفته است و حرکات و اهداف آمریکا در نواحی پیرامونی ایران مورد 

اي در این رقابت بر سر این است که کدام قدرت منطقهي اهاي منطقهقدرتد نگرانی ایران بوده است. در مور
هاي اصلی این رقابت بودند، ولی اکنون ترکیه و اي، ایران و عربستان سعودي قدرتباشد. در دورهمیتر خاورمیانه بر

رسید که به نظر میقبالً است.  ها هم در حال تغییرحاد بین این نیروقطر نیز به دنبال جایگاهی براي خود هستند. اتّ
هاي گوناگون مخالف دولت سوریه با یکدیگر به ها بر سر حمایت از گروهحد هستند ولی اکنون آنعربستان و قطر متّ

بین شیعه ی رقابت مذهب. کندالمسلمین و عربستان از ارتش حمایت میاند و در مصر نیز قطر از اخوانرقابت برخاسته
ها در ولی این رقابت ،هم بین ایران و عربستان سعودي است وجود دارد؛ هرچند رقابت اصلی بازی در منطقه و سنّ

با عراق درون مرز کشورهایی چون عراق، بحرین، عربستان و لبنان هم وجود دارد. همین رقابت است که همراهی 
هست و در داخل هر یک از مذاهب نیز  الیه نیزدهد. این رقابت الیهاهللا در مسائل سوریه را توضیح میایران و حزب

در کل منطقۀ خاورمیانه محل نزاع، درگیري و کشمکش  .کنندمیهاي رقیب براي کسب برتري با یکدیگر رقابت گروه
هاي جهانی مانند روسیه، امریکا، چین و اتحادیّۀ اروپا است که با هم در منطقه تضاد منافع دارند (همان: بین قدرت

شود نیز اي در خاورمیانه که شامل ایران، ترکیه، عربستان سعودي و رژیم صهیونیستی میمنطقه هاي). قدرت255
اند و همواره موقع ایجاد بحران از اقوام و مذاهب در هاي استراتژیکی و ژئوپلیتیکی بودههمواره با هم در رقابت
وپلیتیکی مختلف براي یکدیگر امنیّت ملّی ژئ هايبرداري کرده و با تولید چالششان بهرهراستاي اهداف و منافع

 اند.همدیگر را به مخاطره انداخته

 اقلیم کردستان و کردها در منطقه موقعیّت

کردها پس از سقوط رژیم بعث، فرصت آن را یافتند که در قدرت سیاسی آن کشور یکی از شرکاي اصلی باشند 
ارایی باال، کردها توانستند بیشترین منافع را درروند سیاسی ). با توجه به انسجام، هماهنگی و ک16: 1383نقی، علی(

هاي خود را بر مبناي هاي کلیدي در عراق را از آن خود سازند و خواستهجدید عراق نصیب خود کنند، پست
هاي دهوك، اربیل، سلیمانیه، و فدرالیسم و تقسیم قدرت، قانونی کنند. منطقه فدرال کردستان عراق که استان

گیرد و از یک وضعیّت خودگردانی در چارچوب الدین، موصل و کرکوك را در برمیهاي صالحایی از استانهبخش
اي کردستان که منتخب مجلس محلّی این منطقه هست، مرزهاي کشور عراق برخوردار بوده است و حکومت منطقه

حکومت «چارچوب  تان عراق دردر طی این مدّت به ادارة آن پرداخته است، شیوه و چگونگی خودگردانی کردس
هایی دارد. در رابطه با تشابهات ها و تفاوتشباهت» فدرالیسم«با الگوهاي کالسیک خودمختاري و » اي کردستانمنطقه
اي کردستان در مواردي نظیر دارا بودن مرکزیّت سیاسی، مجلس و قوّة مجریّۀ محلّی، حکومت منطقه توان گفتآن می

هاي غیرمتمرکز شباهت دارد، اما در ارتباط با نمایندگانی در پایتخت فدرال با سایر حکومت بودجۀ محلّی و داشتن
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اي کردستان در مواردي نظیر برقراري ارتباط خارجی با سایر بازیگران نظام تفاوت شیوة خودگردانی حکومت منطقه
-هستند (امیري» ارتش«اقلیم که در حکم  یا حافظان» پیشمرگه«الملل، در اختیار داشتن نیروهاي نظامی موسوم به بین

ها و اختیارات مجلس کردستان در زمینۀ وتوي قوانین مجلس و حکومت فدرال و چنین صالحیّت) و هم1389مقدم: 
هاي مدل حکومتی کردستان عراق با الگوها و موارد دیگر با سایر الگوهاي غیرمتمرکز تفاوت دارد. با عنایت به تفاوت

توان براي این اقلیم وجود مستقلی در چارچوب الگوهاي مدیریّتی فضا قائل بود. تاري و فدرال، میهاي خودمخمدل
اي آن با وجود داشتن اشتراکات فراوان با الگوهاي که الگوي حکومتی در کردستان عراق و حکومت منطقهنتیجه این

هایی که در چارچوب قانون را اختیارات و صالحیّتگیرد؛ زیها قرار نمیکدام از آنزمرة هیچ خودمختار و فدرالیسم در
اي کردستان اعطا شده است، باعث شده که مدل کردستان عراق در مرحلۀ باالتري از اساسی عراق به حکومت منطقه

-نامید (قربانی »فراایالتی«توان نام این الگوي حکومتی را مدل خودمختاري و فدرالیسم قرار بگیرد. بر همین اساس می

دهی خود در ). بعد پیدایش داعش و خأل قدرت در کشورهاي منطقه، کردها توانستند با سازمان215:  1387اد، نژ
ها در مبارزه با تروریسم موفق عمل کنند و وارد فاز جدیدي در حیات سیاسی خود شوند. سوریه و با حمایت قدرت

تّحاد و انسجام بیشتري به کردها بخشید و هاي داعش به نواحی کردنشین در سوریه و عراق احمالت تروریست
شکست گروه تروریستی داعش در منطقه باعث افزایش مطالبات سیاسی و امنیّتی کردها در عراق و سوریه شد؛ 

پرسی استقالل را انجام داد و کردهاي سوریه نیز به سمت فدرالیزم در حرکت که اقلیم کردستان عراق همهطوري به
ت سطح مطالبات را در نواحی کردنشین ایران باال خواهد برد. نتیجه آنکه شرایط بغرنج حاکم بر هستند که این وضعیّ

شود که در کردستان ایران شرایط منطقه و کشورهاي داراي اقلیّت کرد اعم از سوریه، ترکیه و به ویژه عراق موجب می
دهاي اطالعاتی و امنیّتی در چارچوب تقدّم امنیّتی خاصّی شکل بگیرد و نگرانی و هراس تاریخی دولت مرکزي و نها

 هاي مرزي شکل بگیرد.و اولویّت امنیّت در نواحی و شهرستان

  قدرت و پدیدة تروریسم در منطقهخأل
بعد از حملۀ آمریکا به کشورهاي همسایۀ ایران در اوایل قرن بیست و یکم شاهد به وجود آمدن پدیدة تروریسم و 

هاي تروریستی در این کشورها و قدرت یافتن گروه تروریستی حضور گروهایم. ودهایجاد خأل قدرت در منطقه ب
و خأل قدرت در کشورهاي همسایه  هاي موجودۀ ایران با توجّه به رقابتداعش و حمایت برخی کشورهاي همسای

دي را شکالت متعدّها، مو دیگر تروریست گیري این پدیدة شوم داعشدر آغاز شکل کامل با داعش ۀبراي مقابل ایران
تروریسم . نمودانسانی و اقتصادي را به کشور تحمیل  ۀهاي زیاد و ناخواستبه ارمغان آورده و هزینه ایرانبراي کشور 

اجتماعی  ـیافته و این امر نظم و ثبات سیاسی  هاي اخیر افزایشگرایی مذهبی و قومی در منطقه در طول سالو افراط
عنوان یک ایدئولوژي گري بهت و سلفی. وهابیّداده استتحت تأثیر قرار  به نوعیرا و پیشرفت اقتصادي کشورها 

اي ی منطقهآشفتگی کلّ ۀواسطهاي مذهبی بوده و این ایدئولوژي بهگسترش تروریسم و تنش ةمذهبی افراطی منبع عمد
تروریسم  کرده است. اري پیداتري براي انتشار و تأثیرگذنفع، فضاي گستردهو برخی مالحظات سیاسی بازیگران ذي

 ةشده اما اکنون خود به منبع عمداي تقویتواسطه عوامل مختلف داخلی و منطقهچند به گرایی در عراق، هرافراط
عوامل سیاسی  ۀواسطگرایی و تروریسم همچنان بهشده است. در افغانستان و پاکستان نیز افراط ثباتی و ناامنی تبدیلبی
و وضعیّت  سازدر میشدت متأثّاي را بهدهد و ثبات و امنیّت منطقههاي بیرونی ادامه حیات میفهاجتماعی و مؤلّ ـ

دهد. بالطبع در این بین نابسامان محیط پیرامونی ایران و نواحی مرزي داخلی را از لحاظ امنیّتی تحت تأثیر قرار می
تحت حاکمیّت نامشروع داعش حالت و وضعیّت  هاينواحی مرزي استان کردستان با توجه به مجاورت با سرزمین

امنیّتی پیدا نمود. این امر به همراه سایر عوامل مذکور بیش از پیش در اتّخاذ رویکرد امنیّتی در نواحی مرزي استان 
 آفرین بوده و هست. کردستان نقش
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  عوامل ژئواکونومیکی

 قاچاق کاال در نواحی مرزي

 از مناسب گیريبهره از مانع و کندمی تخریب را کشور یملّ تولید و اقتصاد ايمرزه که است مذمومی ةپدید ،قاچاق
 هايرانت ایجاد ۀعرص در که هاستسال پدیده این .شودمی اقتصادي هبالقوّ و بالفعل استعدادهاي و هاتوانمندي
 درآمدي و اجتماعی تتعادال ةزنند برهم ةعمد عوامل از یکی و دارد بسزایی نقش بادآورده درآمدهاي و اقتصادي

ر چه بسیا و اندشده ايافسانه هايسرمایه صاحب طریق این از کوششی و کار هیچبی که کسانی بساچه .است
 به زیرزمینی تجارت یا و کاال قاچاقة پدید .اندهشد راه این قربانی خود، معیشتی نیازهاي رفع دلیلبه  که هاییانسان

 که است هايدغدغه از یکی پدیده این .شودمی گفته بازرگانی سود و گمرکی عوارض پرداخت بدون کاال وانتقالنقل

 است ناپذیرکتمان تیواقعیّ امر این نیز ما کشور در ).196:  1393پور، (یحیی درگیرند آن با توسعهحال در کشورهاي

. سازدمی وارد کشور اقتصادي نظام بر را باريزیان و نامطلوب آثار سیاسی و اجتماعی اقتصادي، مختلف دالیل به که
 شرایط دلیل به همچنین دهش واقع کشور مرکز از دور که یخاصّ جغرافیایی شرایط دلیل به مرزي نواحی میان این در

 ةزمر در و نیستند اشتغال براي کافی هايتظرفیّ ۀعرض به قادر اقتصادي، ۀنیافتتوسعه تماهیّ و ی، کمبود منابعطبیع
 سیاسی هايضرورت باالخره و اجتماعی و قومی اتخصوصیّ اقتصادي، هايویژگی .روندمی شمار هب منزوي نواحی

 سطح در و باشد برخوردار ايالعادهفوق ویژگی و تماهیّ از اشتغال و انسانی نیروي که کندمی ایجاب نواحی گونهاین

 اتعملیّ انجام براي زیادي هايفرصت ارايد مرزنشین نواحی حال این با. شود موضوع طرح یملّ هايگذاريسیاست

 جمله از و بوده مرزي نواحی مرسوم اشتغاالت تریندیرینه و ترینرایج از عمل ةشیو این. باشندمی قاچاق زیرزمینی

 نسبی تمزیّ نوعی را قاچاق امر در مشارکت مرزنشین نواحی ساکنان اغلب .رودمی به شمار نواحی گونهاین امتیازات

 نواحی). 3: 1391زاده و سحابی، (اسماعیل قائلند آن براي امتیازي و کنندمی یتلقّ خود سرزمین تیکییژئوپل فرصت و

 در خصوصبه مرزي نواحی غیرحاصلخیز و منزوي طبیعت .آیندمی شمار به کشور راهبردي و اسحسّ نقاط از مرزي

 ساززمینه زندگی، براي الزم هايانگیزه نبود و فاهر فقدان دلیل به پیوسته ایران، بیابانی و کوهستانی هايعرصه

 اشتغال، فقدان تولید، در هبالقوّ هايناتوانایی. است بوده وقت هايدولت براي امنیّتی و اقتصادي سیاسی، مشکالت

 مینهز که است نواحی این اجتماعی ي ـاقتصاد صۀمشخّ ترینعمده لیه،اوّ نیازهاي به دسترسی عدم و درآمد بودن نازل

 بزرگ شهرهاي به مرزنشینان و مهاجرت سکنه از مرزها شدن خالی .آوردمی فراهم نواحی این در کاال قاچاق براي را

 آن تأثیر که است داشته افزایشی به رو روند تقریباً  گذشته در نواحی این در زندگی براي الزم هايانگیزه فقدان اثر در

 . ودب لمس قابل وضوح به مرزها امنیّت رب

 گیرينتیجه

اند که حاکمیت رویکرد امنیّتی نسبت به این عوامل متعدّدي در نواحی مرزي استان کردستان دست به دست هم داده
نواحی داشته باشد و این نواحی را تهدیدي براي ثبات و امنیّت و اقتدار خود بداند. چهار تا عامل اصلی در رویکرد 

احی مرزي استان کردستان مؤثر هستند که شامل عوامل: سیاسی، فرهنگی، راهبردي امنیّتی نسبت به آمایش و توسعه نو
کنند که از لحاظ قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی علیرغم و اقتصادي هستند. در استان کردستان قوم کرد زندگی می

ل متمرکز حکمرانی ها با اکثریت ملّت ایران است. ضعف توسعۀ سیاسی و شکسري تفاوتبرخی تشابهات، داراي یک
در ایران باعث شده که به این نواحی اهمیّتی داده نشود و اقوام و مذاهب اجازه حضور و مشارکت سیاسی نداشته 

عنوان جزئی از نواحی کردنشین ایران باشند و همواره احساس تبعیض داشته باشند. نواحی مرزي استان کردستان به
پژاك بوده است که رویکرد امنیّتی در آن نواحی را تشدید کرده است. در دهۀ هاي تروریستی مانند محل فعالیّت گروه
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اي بوده اي و فرامنطقههاي منطقهاخیر نواحی پیرامونی ایران در مرزهاي غربی محل رقابت و کشمکش بین قدرت
نواحی مرزي  است و پدیدة تروریسم همواره تهدیدي در نواحی مرزي ایران بوده است که دولتمردان را نسبت به

شدن و با توجّه به تحوّالت نواحی کردنشین در عراق و سوریه به برخی از حسّاس کرده است. در عصر جهانی
اند و توسعۀ سیاسی و فرهنگی در نواحی کردنشین عراق سطح مطالبات در نواحی کردنشین مطالبات خود دست یافته

یکرد امنیّتی نسبت به توسعه و آمایش در نواحی مرزي استان ایران را باال برده است. مجموعۀ این دالیل باعث رو
است. با توجّه به اینکه رویکرد امنیّتی همیشه براي کشور  و توسعه در این نواحی را تحت تأثیر قرار داده کردستان شده

ود و آمایش در جایگزین رویکرد امنیّتِی صِرف ش» درك متقابل امنیّت و توسعه«شود که بَر است، توصیه میهزینه
همراه داشته باشد و نواحی  محیطی را بهنواحی مرزي استان کردستان توسعۀ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و زیست

  مرزي استان کردستان به سمت امنیّت پایدار سوق داده شود.

 پیشنهادها
 عۀ مراودات با بدنۀ کشور.هاي زمینی، هوایی و ریلی استان کردستان با مرکز کشور در راستاي توستوسعۀ راه -
 ایجاد اعتماد بین دولت و نخبگان محلّی جهت حضور و فعالیّت نخبگان بومی در مدیریّت امور محلّی. -
 اي محدود.هاي مرزي و جلوگیري از تعلّق گرفتن سودهاي کالن به عدّهمدیریّت بهتر بازارچه -
 هاي مرزي.هاي مرزي با توجه به پتانسیل شهرستاننهاي دانشگاه کردستان به شهرستاانتقال برخی دانشکده -
 هاي پرمحتواتر با توجه به فرهنگ بومی ناحیه. تقویت رادیو و تلویزیون محلّی با ایجاد برنامه -
 ایجاد ردیف بودجۀ بیشتر با توجه به اهمیّت نواحی مرزي جهت ایجاد شغل و درآمد.  -
 هاي عمرانی با تأکید بر روستاها و شهرهاي کوچک.زیرساختتوسعۀ نواحی مرزي استان از طریق بهبود  -
 ایجاد رابطۀ دیپلماتیک و دوستانۀ سیاسی، فرهنگی و اقتصادي با اقلیم کردستان عراق. -
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