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 چکیده
 تاهمیی که شود. هر کشورو توسعه یکی از راهبردهای هر کشوری محسوب می امنیتآمایش نواحی مرزی در بعد 

ی سی و علمل کارشناپارامترهای مؤثر در نواحی مرزی بر اساس اصو به توجه بااین موضوع را خوب درک کند و 
تولید  رزها محلمهد بود. پایدار برای کشور و توسعه در ابعاد مختلف خوا امنیتآن  نتیجهکند،  مدیریتمرزها را 

شکی و شوند. کشور ایران با عنایت به مرزهای طوالنی اعم از دریایی، خهای متعدّدی محسوب میتهدید و فرصت
 توجه با یرانژیک اای با همسایگان مختلف در این مورد یک استثنا است. یکی از مرزهای حسّاس و استراترودخانه

ور یایی در کشجغراف عقبهکشور و دارای  هستهت با های قومی ـ مذهبی متفاومحل زیست قوم کُرد با گرایش به
ارد و با دتوصیفی ـ تحلیلی  ماهیتی، حاضر مقالههای شوند. دادهمرزهای استان کردستان محسوب می ،عراق
 384نظرسنجی از  وسیلهبهاست. در روش میدانی  شدهدآوریگرها های میدانی و تحلیل آماری دادهآوری دادهجمع

بر  امنیتر تقدّم های اثرگذار دخصبه تبیین شا spssافزار نفر از کارشناسان و نخبگان بومی و با استفاده از نرم
 بااست. نتایج پژوهش  شدهپرداختهها شاخص بندیاولویتتوسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان و سپس 

ی اثرگذار اولویتدهد که ترتیب نشان می نامهپرسشدرصد و نتایج حاصل از  95با سطح اطمینان  tآزمون  توجه به
سیاسی ـ  هایخصشابر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان به ترتیب  امنیتعوامل مؤثر بر تقدّم 

 ریزها به اخصشاین  که هر یک از استژئوپلیتیکی، ژئوکالچر، ژئواستراتژیکی و در نهایت شاخص ژئواکونومیکی 
 .اندشده بندیاولویتبندی و سپس مختلفی تقسیم هایشاخص
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 مقدمه

در  هر کشوری مدیریت سیاسی فضا در در مهم عوامل ژئوپلیتیکییکی از  غرافیاییجـ  ییک پدیده فضای عنوانبهمرز 

ارتباط  نواحی مرزی و هوشمند بهینه مدیریتشود و محسوب می راستای توسعه و امنیت پایدار و همچنین تولید قدرت

ها و تهدیدهای متعدّد و فرصت تولیدکنندهپایدار دارد. مرزها  امنیتاجتماعی و همچنین  اقتصادی، توسعهمستقیم با 

در نواحی مرزی راه رسیدن به  مبتنی بر منافع ملی و امنیت ملی تهدیدها کاهشها و فرصت شناختهستند و  متنوعی

است. در  سعهدر راستای ایجاد انسجام و توازن در تو کشور و نواحی مرزی هستهپایدار و ایجاد پل ارتباطی بین  توسعه

با موقعیت  ایمنطقهیک قدرت  عنوانبه و مرزهای ایران طورکلیبه آسیا جنوب غربمنطقه این میان مرزهای 

بدون توجّه به  جغرافیای سیاسی منطقههای استعمارگر در ترسیم نقش قدرت دلیلخاص به  طوربه ژئوپلیتیکی حساس

 تأثیر تحت بیشتری هستند و حس واگرایی در نواحی مرزی حساسیتاندازهای قومی ـ فرهنگی و تاریخی دارای چشم

جنوب منطقه کشور ایران در در این میان جغرافیای شدید است.  وجود مرزهای پیچیده و تودرتو در ابعاد ذهنی و عینی

ایران از لحاظ  است.و جهانی  ایمنطقهمهمی در معادالت ژئوپلیتیکی استراتژیکی و ژئوپلیتیکی  موقعیتآسیا دارای  غرب

های مرزی در متنوّع و در اغلب موارد متضاد و تعدّد در استان ها و ساختارهای سیاسیدّد در همسایگان با ایدئولوژیتع

اعم از مرزهای خشکی، دریایی و  و مرز مشترک استان مرزی 16سطح منطقه و جهان یک استثنا است. ایران داری 

امنیت ملی و منافع در نواحی مرزی تمام پارامترهای  امنیتلذا توجّه به توسعه و  ؛تاس پیرامونیکشور  15با  ایرودخانه

دهد. یکی از مرزهای حسّاس و مهم از لحاظ قرار میمستقیم  تحت تأثیردر ایران را  ملی و همچنین تولید قدرت ملی

یک  عنوانبه مرزهای استان کردستان اخص طوربهو  اعم طوربه ردنشینبرای ایران مرزهای نواحی کُو سیاسی  امنیتی

ی و تمدّنجغرافیای عنوان بخشی مهم و تاریخی از است. کردها به استان با موقعیت استراتژیک از منظر عینی و ذهنی

و در طول  ایفرا منطقه هایقدرتمنافع  بر اساس ایفرا منطقهای و های منطقهرقابت قدرت لیبه دلایرانی  فرهنگی

ردی و حس ناسیونالیسم کُ اندشدهتقسیمبین چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه عثمانی  هایرقابتتاریخ مبتنی بر 

، جغرافیای کردها در نواحی مرزی کشورهای و سیاسی کرده است امنیتی ژئوپلیتیکی، هایبحرانهمواره منطقه را آبستن 

ای این کشورها پیچیدگی و اهمیت زیادی بخشیده است و یکی از این نواحی مرزی دارای جمعیت کردی به ماهیت مرزه

امنیت و توسعه در نواحی مرزی استان کردستان دارای اهمیت  ؛ لذااستراتژیک نواحی مرزی استان کردستان است

را بیشتر  مدتکوتاهدر نواحی مرزی معموالً راهکارهای  امنیتها برای ایجاد حکومتاستراتژیک است. در این میان 

 بازخوردهای منفی مردم با توجه بهبر توسعه  امنیتشوند و تقدّم دهند و از توسعه این نواحی غافل میمدنظر قرار می

 جانبههمهو مدیریت  یزیربرنامهراهبردی در جهت ، یش نواحی مرزیشود. آمامی یافتگینتوسعهموجب تشدید  محلی

 همدیگر با، دارند یه نواحی مرزک و کارکردی ساختاردر  ملی و محلی امنیترا با  ییفضا ه توسعهکاست  نواحی مرزی

و  امنیته در آن ک دهدیمارائه  با هسته کشور ینواحی مرز و پیشرفت همسان توسعه یبرا یهایارکو راه کندیم تلفیق

ی امنیتی، تهدیدها کهینابا عنایت به (. 62: 1388)عندلیب و مطوّف،  کنندیمهمدیگر را تولید و باز تولید توسعه 

زیر در  هاکشور نواحی مرزی مدیریت زیربنای رونیازا، ندسته هاتر از فرصتدر نواحی مرزی بیش اقتصادی و سیاسی

قوای نظامی و  تسلطدر  امنیتیعنوان نواحی نظامی و به نواحی مرزیگیرد و شکل می امنیتیشدید رویکرد  سیطره

، در این میان سایر ابعاد توسعه شودیماصلی مدیریت نواحی مرزی تبدیل  میپاراداو امنیت به  قرارگرفته امنیتی نهادهای

بر در این چارچوب . گیرندیمامنیت قرار  تحت تأثیرو آمایش  محیطییستزاعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 

 گیردیم قرارنظامی و انتظامی  نهادهای تحت تأثیر، نواحی مرزی مدیریتبرای  مبتنی بر تهدید استراتژِیمبنای 

کند و باعث توسعه در نواحی مرزی را با رکود مواجه می وضعیت( و این 114: 1390، یکوهشاهو میرزاده  فردیشگاهیپ)



 1191                                                         ...        ی المللنیب یدورهایدر کر رانیا یکیتینقش ژئوپل یواکاونورعلی و احمدی / 

مشکالت  یدکنندهتولنابرابر فضایی و  توسعهشود و خروجی آن سرزمینی کشور می پهنهتوزیع نابرابر قدرت و ثروت در 

زا جزئی از تمام فاکتورهای آسیب دارا بودن به توجه بانواحی مرزی استان کردستان است.  سیاسی یهابحرانو  امنیتی

بر توسعه  امنیتشود و در نواحی مرزی استان کردستان، تقّدم محسوب می مدیریت نواحی مرزی یهایدگیچیپاین 

متوازن در نواحی مرزی استان کردستان شناسایی دقیق عوامل تهدید  توسعهپایدار و  امنیتست. راه رسیدن به ا فرماحکم

است  سؤالاست. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این  یامنطقهی و محلی، ملّ یهااسیمقدر  این عوامل مدیریتو 

 اندماکدی سیاسی مرز بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان از منظر جغرافیا امنیتکه عوامل اثرگذار بر تقدّم 

 اثرگذاری چگونه است؟ درجهبرحسب  هاآن بندیاولویتو 

 یاگسترده یهاپژوهش طوربهو نواحی مرزی استان کردستان  طورکلیبهپیرامون آمایش نواحی مرزی و ماهیت مرز 

 :شده استپیشینه پژوهش آورده  عنوانبه هاآناست که به مقتضیات بحث بخشی از  گرفتهانجام

تحت عنوان عوامل اثرگذار بر رویکرد امنیتی در آمایش نواحی مرزی استان  یامقاله( در 1398) انهمکاری و ـذک

، اندپرداختهعوامل اثرگذار بر رویکرد امنیتی در آمایش نواحی مرزی استان کردستان  لیوتحلهیتجزکردستان به 

در  امینتنویسندگان معتقد هستند که عوامل جغرافیای سیاسی، ژئوکالچر، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی باعث رویکرد 

در  مؤثرتحلیل عوامل تحت عنوان  یامقاله( در 1397) همکارانواثق و  .اندشدهآمایش نواحی مرزی استان کردستان 

در آمایش نواحی  مؤثرعوامل ژئوپلیتیکی  وتحلیلتجزیهژئوپلیتیک به آمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان از منظر 

مهاجرت، مواد مخدر، تروریسم و حضور  عوامل. نویسندگان معتقد هستند که اندپرداختهمرزی ایران و افغانستان 

آبادی و کل ینانکل در آمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان هستند. رگذاریتأثغربی عوامل ژئوپلیتیکی  یهاقدرت

مطالعه موردی: استان ) تحت عنوان تحلیلی بر اقتصاد غیررسمی در توسعه اقتصاد روستایی یامقاله( در 1400) همکاران

اند و ارتباط با فضای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بیرونی پرداخته به دلیلکردستان( به اهمیت مناطق مرزی 

نویسندگان این مقاله معتقد هستند که ساکنان نواحی مرزی استان کردستان با اشتغال غیررسمی موافقت کامل دارند و 

تحت عنوان  یامقاله( در 1393) همکارانشاطریان و  نسبت به وجود اقتصاد غیررسمی در نواحی مرزی رضایت دارند.

ضربه ای مرزی استان کردستان( به اهمیت راهبردی قاچاق کاال در مطالعه موردی شهره) تحلیل راهبردی مناطق مرزی

، نویسندگان معتقد هستند که تنها اندپرداختهبه اقتصاد ملی و جلوگیری از بسترسازی برای ایجاد اقتصاد مولد و پویا  زدن

از  یبرداربهرهنان است. راهکار برای جلوگیری از قاچاق و ایجاد توسعه فضایی بهبود وضعیت اقتصاد و اجتماعی مرزنشی

ه ناحیموجب ارتقای وضعیت اقتصادی  تواندیممعدنی و کشاورزی با استفاده از نیروی بومی با رویکرد صادرات  تیظرف

تحت عنوان واکاوی سازمان اقتصادی فضا  یامقاله( در 1399) همکارانبیگی و هقر کند. رنگکمده و پدیده قاچاق را ش

مرزی استان کردستان( به  یهاشهرستان یموردبررسی ) چند شاخصه یریگمیتصم یهاروشاز  یریگبهرهبا 

. نویسندگان معتقد هستند که عدم اندپرداختهدر راستای توسعه اقتصادی و سازمان سیاسی فضاهای مرزی  یزیربرنامه

 .خوردیممرزی استان کردستان به چشم  یهاشهرستاندر توزیع و توسعه امکانات در  یاگستردهتعادل و ناهماهنگی 

 در مناطق مرزی زاتیامنتوسعه  یهاشاخصتحت عنوان بررسی و تحلیل  یامقاله( در 1400) حمیدیرحمتی و محمدی

. اندپرداخته هاتیظرفمطالعه موردی مناطق مرزی غرب کشور( به اهمیت رابطه امنیت با توسعه و توزیع امکانات و )

هنوز از محرومیت و نبود  یاگستردهزمان بعد از گذشت  مرزی استان کردستان هاشهرستاننویسندگان معتقد هستند که 

این . گرددیمبستر ناامنی در این مناطق حساس از کشور فراهم  وضعیت موجود با توجه بهو  برندامکانات توسعه رنج می

جهت جلوگیری از عدم تعادل در مناطق کشور  ؛ لذاگردیده استکشور باعث عدم تعادل توسعه در میان مناطق  شرایط

 های مکفی جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعیاعطای تسهیالت و بودجه و به این مناطق نیمسئوللزوم توجه جدی 
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و عوامل  ونقلحمل یهارساختیزتحت عنوان  یامقاله( در 2021) وندت، جان آ. و همکاران الزم و ضروری است.

ی به قیتطب لیتحل کی مار امورشو  هور یب یدر منطقه فرامرز یتوسعه گردشگر کنندهنییتععوامل  عنوانبه یاسیس

مستقیمی بر تسهیل در ارتباطات مرزی دارد و با ایجاد  ریتأث ونقلحمل یهارساختیزکه ایجاد  اندیافتهدستاین نتایج 

( در 2021) او نکو،یدو  او پووا،یلیف .گرددیمتبادالت فرهنگی تبادالت اقتصادی نیز تسهیل  تحت تأثیر هارساختیز

 یرهنگفی ـ قوم یهاگروهکه  اندیافتهدستسیاست هویت در مناطق مرزی اوکراین به این نتایج تحت عنوان  یامقاله

هستند  غیر نهادی یایپو گرانیباز هاآن .ستندیتوسط نخبگان ن شدهتحمیل یتیهو یمنفعل معان کنندگانافتیدرمختلف 

 کنندیم مطالبهو حقوق خود را  یتیهو یو معان کنندیمشرکت  تیهو استیروزمره در س یآموزش یهاوهیش قیکه از طر

 تیگسترش قوم به دلیلکنترل و حفظ مرزها به  یامقاله( در 2021) همکارانو  پرورجان .کنندیمدفاع  مبانی خودو از 

 رگذاریعوامل تأث نیترمهم ریمتغ 10که  دهدیمنشان  مزبورپژوهش  جیتا، ناندپرداخته و عراق رانیکرد در دو طرف مرز ا

مرز با مرکز، تمرکز  یدر دو سو یمرز هستند. عدم انسجام فرهنگ یبر کنترل مرزها بر مناطق استقرار قوم کرد در دو سو

 تیوضع ،یاسیس ضیبعت ،یطلباستقالل سم،یترور ت،یجمع ،یاسیس یثباتیبمرزها،  یزیربرنامه ،یکاریب دات،یتهد

 رهایآن متغ نیمناطق کردنش یدر کنترل مرزها یتیامن یهامؤلفهو  یاسیمسائل س تیو اهم یمنطقه مرز یتوپوگراف

 هستند.

 انددادهقرار  موردبررسیزیادی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی اهمیت نواحی مرزی را  یهاپژوهش

بررسی  ،کندیمجدا  هاپژوهش، آنچه این پژوهش را از سایر شده استاستفادهدر ساختارمندی پژوهش  هاآنو از نتایج 

فیای سیاسی مرز با محوریت مبانی و مفروضات ژئوپلیتیکی مرزهای استان کردستان از منظر جغرا جانبههمهعمیق و 

 .شده استبررسیمختلف جغرافیایی  یهااسیمقدر مرزهای استان کردستان در  رگذاریتأث ملواعاست و 

 

 مبانی نظری

 مرز و نواحی مرزی

. مرز خط پیرامونی کندیمیک پدیده جغرافیایی ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را از همدیگر جدا  عنوانبهمرز،  

کند )پروری و و زیربنای سیاسی پیدا می سازدیماست که انتهای یک پهنه کنشگری سیاسی یک ملّت را تبیین 

ت و یا ذهنیات قابل تبیین است (. ساختار و کارکرد مرز بر اساس عینیا14: 1393افتخاری،  نیالدرکن

(Buchanan,1998 Hansen,1978; Jones & Wild,1994;.)  واژهساختار فلسفی مرز در مقابل Border معنی  به

رساند را می هایامپراطورو  هاقدرتمعنی حدود و محدوده  Boundary واژهمرز سیاسی و رسمی میان کشورها است. 

ماهیت  با توجه به. پدیده مرز (62: 1388عندلیب و مطوّف، مبتنی بر قدرت نظامی دارد )ی تاریخی و سیاسی اجنبهکه 

و فرم و فرایند این نواحی را در ابعاد مختلف  دهدیمخود قرار  تحت تأثیرخود در ابعاد ساختار و کارکردی نواحی مری را 

شور هستند و عالوه بر ماهیت دوری از هسته . نواحی مرزی، دورترین مکان از هسته سیاسی و اقتصادی ککندیم متأثر

مجموع این  درنواحی مرزی هستند که  فردمنحصربههای ها، دارای ویژگیشور و عدم کنترل دقیق سیاسی بر آن

ی آن نواحی افتادگعقبی و افتگینتوسعهوضعیت باعث تشدید گسیختگی فضایی در ابعاد عینی و ذهنی و درنتیجه 

 ٔ توسعهدر آن،  کهی یک ساختار سیاسی دیگر هستند مرزهاترین نواحی جغرافیایی به نزدیک ی مرزی،نواحشود. می

بسته، سخت یا نفوذپذیر باشند، از ماهیت مرز و چگونگی رویکرد به مدیریت مرزها تأثیر  مرزها کهنیا بهفضایی، بسته 

و  هابرنامه تحت تأثیر طرفکیاز(. نواحی مرزی 524: 1395؛ به نقل از بدیعی و میراحمدی، 18: 2003پذیرد )نیومن، می

تحت ی مرز این نواحی را سوآناندیشه در  و از سوی دیگر جریان کاال و رندیگیمی ساختار سیاسی قرار هایاستراتژ
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ی ریپذبیآسوجود مبادالت و پیوندهای فضایی و جغرافیایی در دو سوی مرز و  لیبه دل. نواحی مرزی دهدیمقرار  تأثیر

ی، توسعه فضایی و امنیت ملی دارند. در نواحی مرزی چون زیربرنامه ندیفرای در اژهیودر برابر تهدیدها مختلف، اهمیت 

، درنتیجه دهندیمیاسی خود قرار سی امنیتی ـ هاتیاولواقتدار در مرزها را جزو  هاتیحاکمقدرت حکومت وجود دارد و 

شده و ریزیکه از قبل طرح ردیگیمیی و راهبردهایی صورت هابرنامهتوسعه و پیشرفت در این نواحی از طریق اعمال 

(. نواحی مرزی، 15: 1393ست )پروری و افتخاری، ای دولت هاگفتمانو  هایاستراتژو حمایت  دییتأمورد پشتیبانی، 

که  هستندهای خاص و عالوه بر ویژگی دوری از مرکز، دارای ویژگی هستنددورترین نواحی پیرامونی از نواحی مرکزی 

برای ایجاد امنیت در ها شود. حکومتنواحی می آننیافتگی باعث تشدید نابرابری فضایی و تقدّم امنیت بر توسعه و توسعه

 به توجه بای الحظهی هامیتصممدت و نواحی مرزی و جلوگیری از بروز و ظهور تهدیدهای ملی معموالً راهکارهای کوتاه

این نواحی و اهمیت  توسعهدهند و از وضعیت ژئوپلیتیکی و معادالت سیاسی در کشورهای پیرامونی را مدنظر قرار می

بازخوردهای  به توجه باشوند و تقدّم امنیت بر توسعه نیت برای ساختار سیاسی کشور غافل میاستراتژیک آن در تولید ام

ی هاتیواقعمبتنی بر  نگریکلی به توسعه فضایی و نبود دیدگاه توجهیبشود، این فرایند در صورت منفی مردم تشدید می

 .شوندیمی امنیتی تبدیل هاحفرهجغرافیایی در مدیریت مرزها، نواحی مرزی به 

 

 ناحیه گرایی 

و فضاهای جغرافیایی است. هر  هامکاننواحی در  کنندهنییتعی ذهنی، عامل اصلی هاانگارههویت فرهنگی مبتنی بر  

ی جغرافیایی و هویت مکانی هاداده تحت تأثیر فردمنحصربهی تعدادی نماد، انگاره و ارزش معیّن و داراناحیه جغرافیایی 

های یکسان و ی با نمادها و ارزشاهیناحاست، لذا از میان نواحی سیاسی در جغرافیای سیاسی کشورهای جهان دو 

ی طبیعی و فرهنگی یا هاارزشها و ی ویژگیدارا(. هر ناحیه جغرافیایی، 56: 1389، رادیانیکاوتوان یافت )همگن نمی

آن را از دیگر نواحی در ابعاد عینی و ذهنی جدا  وساختار و کارکرد این نواحی است  کنندهنییتععینی و ذهنی است که 

ی هستند. در بعد االعادهفوقکند. در این میان عینیت و ذهنیت در تمایز و تفاوت بین نواحی جغرافیایی دارای اهمیت می

مکانی و ... آن  اندازچشماقلیم، زمین، منابع طبیعی، مکان جغرافیایی همچون  کی کالبدی مربوط به یهاهیرو بهعینیات 

ی جغرافیایی در تکوین ابعاد ذهنی اجتماعات انسانی مبتنی بر هادهیپد عنوانبهاندازهای طبیعی . چشمداردتوجّه 

شدن و ی متکی بر هویت مکانی و فضایی مؤثر هستند و چارچوبی در راستای ساختارمند هاانگارهو  هاتیهوی ریگشکل

دارای کارکردهای بیرونی  هاهیناحشوند. ساختار جغرافیایی ضایی میف تکوین فرایندهای فرهنگی و هویت مکانی ـ

هستند و یکی از کارکردهای نواحی جغرافیایی مبتنی بر خصوصیات عینی و ذهنی ناحیه گرایی و برجسته کردن تمایزات 

ی از کنش و واکنش اجتماعات انسانی و اوهیشونی است. ناحیه گرایی در تعامل با نواحی دیگر با محوریت نواحی پیرام

ی ساختار سیاسی و نهادهای تصمیم گیر معترض هستند و آن هاکنش بهکه  استهویت مکانی مردم درون یک ناحیه 

ن دو ناحیه گرایی (. ای59: 1389، رادیانیکاو) کنندیم خودارزیابیتصمیمات را در تضاد ساختار و کارکردی با منافع محلی 

ی فضاهاو  هامکانی ناحیه گرایی در هاگونهناحیه گرایی سیاسی است و در صورت همپوشانی  وجودآمدنبه تسهیلگر

ی مرز هستند باعث ایجاد سوآنجغرافیایی ناحیه گرایی در  عقبهدر نواحی مرزی که دارای  خصوصبهجغرافیایی 

ی نهادهای تصمیم گیر در مقطع زمانی توجهیبو در صورت  شودیمی نظام سیاسی برای سیاسی ـ امنیتی هاحفره

و رجوع به مبانی و مفروضات  نگریکلمبتنی بر واقعیات جغرافیایی، مدیریت  درازمدتی زیربرنامهی به توجهیبطوالنی و 

سطح ممکن  نیترنازکن نواحی به ی مردم محلی چتر حاکمیت در آسازاقناعجغرافیای انسانی و طبیعی منطقه همراه با 

 .خواهد رسید
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 آمایش نواحی مرزی

 و کنندمی عمل تطبیق یافته و شیوه هماهنگ بهکه  است جدید هایاز دانش ایمجموعه سرزمین، امروزه آمایش 

و مشورت در  یجمعدسته ییافزاهم با اعم از علوم اجتماعی، مهندسی و علوم جغرافیایی گوناگون هایرشته کارشناسان

 مربوط به آمایش مسائل توانند، درهای مطالعاتی مختلف مییشگراسازی منطقی مبتنی بر رویکردهای متعدد در یمتصم

آمایش  از سازی کنند. منظوریمتصمو  ریزینامهبر در نواحی مرزی مطالعه، خصوصبهسرزمین در یک ناحیه خاص 

 در یک ناحیه جغرافیایی است های جغرافیای در ابعاد انسانی و طبیعییتظرف محیطی و بالقوّه هاییتظرف تعیین نیسرزم

 از اییهناحهر  برای را یبرداربهره نوع هر قابلیت و توان که است سرزمین فرایندی جغرافیایی شیآما گریدعبارتبهیا 

و  نژادیحاتمدهد )می نشان ی با سایر نواحی جغرافیاییلیتکمهمآن ناحیه در راستای  هاییتظرف به توجه با سرزمین

ی هادادهای منطقی از شناخت رفتار انسانی در ابعاد مختلف متکی بر یوهش(. آمایش سرزمین، 49: 1389، همکاران

های توان بهکانی در نواحی جغرافیایی بر اساس توجّه م - ، اجتماعات فضاییپایدار فضایی توسعهجغرافیایی در راستای 

های نواحی یتظرفهای محیط جغرافیایی است. بدون در نظر گرفتن یتقابلها و ریزی بر اساس ظرفیتمحیطی و برنامه

در  کهشود یمیابد و همچنین ساختار جغرافیایی با چالش روبرو های مختلف افزایش میدر کنشگری هانهیهزجغرافیایی، 

های بالقوه آن نواحی به یتظرفشود و های جغرافیایی میی عمیق در جوامع محیطهاچالشسبب بروز  مدتیطوالن

نسان و ا - مکانی فلسفهمیق مبتنی بر شوند. راهبرد ذاتی آمایش سرزمین پیوستگی و وابستگی عیمفراموشی سپرده 

نوعی تعامل پایدار در راستای توسعه فضایی  هرکدامها و اقتضائات توان با توجه به کهفضای سرزمینی به یکدیگر است 

ی است که توسعه فضایی را زیربرنامهعنوان بخشی مهم از آمایش سرزمین، نوعی آمایش نواحی مرزی بهگیرد. شکل می

ی مربوط به امنیت در چارچوب کارکردهایی که ساختار نواحی مرزی دارد، به یکدیگر پیوند هامؤلفهو  با مفروضات

 کنندیمکه در آن امنیت و توسعه همدیگر را تولید و بازتولید  کندیمی برای توسعه نواحی مرزی معرفی راهکارو  دهدیم

ی و کارکردی متعددی هستند که اهمیت ساختاری هایژگیونواحی مرزی دارای (. 62: 1388، مطوف)عندلیب و 

دوری از هسته مرکزی کشور، انزوای جغرافیایی، ناپایداری سکونت و  ؛دهدیمی در نواحی مرزی را نشان زیربرنامه

، کشور هستهتمایزهای فرهنگی، قومی و مذهبی با ، یی ساکنان، قاچاق و جریانات کاالهای غیرقانونی در مرزجاجابه

 (.64: 1391)احمدی و دادجو،  ی هستندهایژگیواختارهای سیاسی خارجی و... جزو این تهدیدات س

 

 امنیت و مرز

و راهبردهایی که در جهت  ی امنیت گردیدهپردازمفهومباعث تغییر ماهیت در  المللنیبآمده در نظام  به وجودتحواّلت  

. امنیت مرزی به مفهوم جلوگیری از ردیگیبرمگردد را نیز در یابی به امنیت توسّط واحدهای سیاسی وضع میدست

غیرقانونی در گستره مرزهای یک کشور و نهادی کردن جریان انسان و کاال با رعایت ضوابط قانونی از  اعمالهرگونه 

ی متنوّع در گستره هامؤلفهبا امنیت انسانی با  سوهمزی است. امنیت نواحی مرزی طریق مجاری مجاز در نواحی مر

تواند در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی ی در مرز میناامن هرگونهسرزمینی کشور است و 

رزی و داخلی کشور سهم بسیار تواند در امنیت ممی جانبههمهداخل کشور خلل ایجاد کند. در مقابل امنیت پایدار و 

تهدیدات  اگرویترین در جغرافیای سیاسی کشورها کارکردی دارند که  عنوانمرزها بهخود اختصاص دهد.  بهای را برجسته

کنند و امنیت امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور را هدف قرار دهد، آن تهدید را ابتدا نواحی مرزی لمس می

جدا از  غیرقابل مقولههای مهم در راستای حفظ امنیت کشور است. امنیت و مرز دو پایدار در نواحی مرزی یکی از پایه

 نیاست؛ بنابرامرز، موضوع امنیت در برابر تهدیدات بوده  آمدن به وجود ی وجودیهافلسفههمدیگر هستند و یکی از 

در کنار ارتباط ارگانیک  .شوندیمامنیت ملّی با امنیت در نواحی مرزی جزء اجزای الینفک در یک کشور در نظر گرفته 
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ستری امن در فضای سرزمینی امنیت نواحی مرزی با امنیت ملی، امنیت با توسعه نیز ارتباط عمیقی دارد و بدون ایجاد ب

امکان توسعه فضایی نیز میسر نخواهد شد. توسعه، دارای ابعاد مختلفی در زمینه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

از این ابعاد بر همدیگر مؤثر هستند و جامعه را به سمت امنیت، رفاه و آسایش سوق  هرکداممحیطی است که زیست

ی برای تک عاملتا رویکردها و توجّه امنیت در نواحی مرزی دارای ارتباطی نزدیک هستند و دهد. توسعه، آمایش و می

با  .(Hansen,1978: 254)نیافتگی این نواحی باقی خواهد ماند ایجاد امنیت نسبت به نواحی مرزی تغییر نکند، توسعه

ی در امنیت ملی اگستردهی نواحی مرزی درنتیجه ماهیت امنیت در نواحی مرزی دارای اهمیت هایژگیو توجه به

که تهدیدها در نواحی ینا به توجه باواحدهای سیاسی است و دلیل آن نیز وجود بسترهای تهدید در نواحی مرزی است. 

های بیشتری است و از یچیدگیپ ها است و همچنین ماهیت تهدیدها در نواحی مرزی دارایتر از فرصتمرزی بیش

پایش شدید  تحت تأثیرمدیریت و پایش مرزهای سیاسی  شاکله رونیازاپذیرد و یم ریتأثعوامل ژئوپلیتیکی بیشتری 

( و این وضعیت توسعه در نواحی مرزی را با رکود 114: 1390و میرزاده کوهشاهی،  فردیشگاهیپگیرد )امنیتی شکل می

 توسعهشود و خروجی آن سازد و باعث توزیع نابرابر قدرت و ثروت در کشور و همچنین توسعه غیر همگن میمواجه می

 ی امنیتی و سیاسی در نواحی مرزی است.هابحراننابرابر فضایی و ایجاد 

 

 توسعه بر امنیت تقدّم

 از دارند کشور جتماعیا ـ فرهنگی و اقتصادی امنیتی، سیاسی، ابعاد بر که مستقیمی راتیتأث لیدل به مرزی نواحی 

 مرزی نواحی به سازمیتصم نهادهای رویکرد هستند. برخوردار ملی قدرت و ملی منافع ملی، امنیت در واالیی اهمیت

 هاینگاه نواحی این به نسبت سرزمین آمایش راهبردی هایریزیبرنامه در است. مختلف الگوهای تأثیر تحت و متفاوت

 هایدغدغه که شودمی شامل را افرادی عموماً مرزی، نواحی آمایش در امنیت بر تقدم مدل طرفداران دارد. وجود متفاوتی

 یک در امنیت اگر که معتقدند نهادها و افراد این .دهندیم قرار خود استراتژی اساسی اولویت در را امنیت و دارند امنیتی

 امنیت تثبیت را خود راهبرد در اصلی میپارادا نیبنابرا ؛دیآینم وجود به فضایی توسعه نباشد، برقرار کامل صورتبه منطقه

 اهمیت دلیل هب مرزی نواحی معتقدند، فکری طیف این دانند.می پلیسی و قهری باشد الزم اگر حتی یاوهیش هر با

 پدید توسعه که است امنیتی ثبات و امنیت این سایه در سپس و شود تأمین امنیتشان باید ابتدا ملی امنیت در راهبردی

 نواحی امنیت تأمین درصدد صرفاً و ندارند توسعه به اعتقادی گروه این پردازان،ازنظریه برخی بندیاولویت در آمد. خواهد

 شرایطی هر تحت را امنیتشان باید و هستند کشور بیرونی هایلبه مرزها کند،می استدالل گفتمان این هستند. مرزی

 از دقیق شناخت دلیل به نهادها این هستند. امنیتی ـ سیاسی نهادهای توسعه بر امنیت تقدم نظریه طرفداران کرد. تأمین

 وجود صورت در است ممکن کهطوریبه دارند؛ خاصی هاینگرانی مرزی نواحی در امنیتی هایبحران وجود

 کنند.می معرفی رقبا به خدمت جهت در و مشکوک نگاهی با را مرزی نواحی در پیشرفت و توسعه امنیتی یهایدگیچیپ

 را امنیت رادیکال طیف و هستند معتقد توسعه به امنیت سایه در سپس و امنیت به بخشی نظریه این طرفداران بین در

 هستند، محدود امنیتی و سیاسی فلسفه در بنیادی تغییرات به توجه با که دسته این .دهندیم قرار بحث رقابلیغ و اصل

 توسعه خودکار طوربه امنیت تأمین بستر در معتقدند اوّل گروه برعکس اما نگرند.می امنیت با تضاد در را ایتوسعه هرگونه

 (.57-76 :1388 مطوّف، و )عندلیب گرفت خواهد شکل فضایی

 

 عامل ژئوپلیتیکییتیک و ژئوپل

که  طورهمانژئوپلیتیک، روابط ساختاری و کارکردی بین بازیگران سیاسی در مثلت رقابت، قدرت و منابع در فضاها و  

ها با ناشی از ترکیب آن هایکنشژئوپلیتیک عبارت از علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و اشاره شد 
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گیرد و های ژئوپلیتیکی انجام میها تبیینیکی از ساختارهای فلسفی در ژئوپلیتیک که بر مبنای آن. است یکدیگر

ژئوپلیتیک به دنبال کشف و اثبات این واقعیت است گردند، عوامل ژئوپلیتیکی هستند. های ژئوپلیتیکی شناسایی میژنوم

بر روی آن  واحد سیاسیکه یک  قعیت جغرافیاییمومکانی، اقلیم، منابع طبیعی، جمعیت و  هایموقعیتکه چگونه 

ساختار یک  هایها و واکنشکنشمراتب سیاست خارجی حکومت و جایگاه آن را در سلسله هایگزینهقرارگرفته است 

جغرافیایی برتر در هر منطقه از زمین و فضا تضمینی برای  هایمکاندر اختیار داشتن  رونی. ازاکندمیتعیین  سیاسی

محققان در حال در ژئوپلیتیک نوین . (Flint,2016)و مناطق جغرافیایی است  کشورها استراتژیکبه اهداف رسیدن 

 به سمتتواند در قرن بیست و یکم الملل مینظام بین هستند کهبینی مسیری های جدید برای پیشجستجو برای پارادایم

 1گرایانههای واقعه بین جغرافیا و سیاست برای توسعه پارادایمای در رابطهای تازهآن حرکت کند. ژئوپلیتیک نوین، دیدگاه

 کنندگانادارهفقط به تمایالت افکار و عقاید  المللبیننقش هر کشور در سیاست . (Cohen,2018:52)کند مطرح می

های خاصی که وجود ها به سبب عوامل و وضعیتبلکه زمینه فعالیت و قدرت آن ؛سیاست خارجی آن کشور بستگی ندارد

ها ی گفتمانریکارگبهالملل در اثر سیاست بین شانییفضاگفتمان ژئوپلیتیکی به توصیف و تشریح . شودمیدارد محدود 

پردازد و ژئوپلیتیک گفتمانی مطالعه منابع اجتماعی ـ فرهنگی و قواعدی است که توسط در اجرای سیاست خارجی می

بر اساس وزن ژئوپلیتیکی که  منطقههر (. 11: 1392شود )مرادی و افضلی، ل نوشته میالملها جغرافیای سیاست بینآن

. قدرت و در راستای منافع خود به روابط ژئوپلیتیکی شکل دهد نقش ایفا کند المللبین نظام تواند در صحنهدارد می

 یهاو مؤلفه هاویژگیین شامل کلیه ا و است ژئوپلیتیکی در راستای تدوین روابط ژئوپلیتیکیمتأثر از عوامل  شدتبه

مادی از محیط فیزیکی کشور  ژئوپلیتیکیشود. عوامل می طبیعیاعم از انسانی و  و مناطق مرتبط با جغرافیای کشورها

وهوا، شکل جغرافیایی، و عناصری مانند موقعیت جغرافیایی و وسعت جغرافیایی، منابع طبیعی، آب شوندمیناشی 

 ،گیردهای جمعیتی کشور سرچشمه میعناصر انسانی که از ویژگی .گیردیا توپوگرافی و مرزها را در برمی یوبلندیپست

چون پیشینه و تجارت تاریخی، تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگ سیاسی، بافت قومی و نژادی و مذهب  یشامل عوامل

را تابعی از شرایط و وضعیت جغرافیایی آنان می یاسیبازیگران سژئوپلیتیک رفتار سیاست خارجی  پردازاننظریه. شودمی

کنند وضعیت جغرافیایی، قوام دهنده تیکی تحلیل مییگذاران را در چهارچوب الزامات ژئوپلگیری سیاستدانند و تصمیم

. سازدمیخارجی محدود  هایسیاستآن را در حوزه  هایانتخاباست و  مناطق جغرافیاییهای موجود برای گزینه

. نظام ژئوپلیتیک ساختار و کندمیمختلف جغرافیایی نظام ژئوپلیتیک را تعیین  هایمقیاسیدمان هرم قدرت در چ

که . نظام ژئوپلیتیک کندمیمراتب هندسه قدرت را بر اساس وزن ژئوپلیتیکی مناطق و فضاهای جغرافیایی بررسی سلسله

قرائت جهان سیاسی در ابعاد  یطورکلو به هاایدئولوژی، هافتمانگترکیبی از رفتار بازیگران اعم از همکاری و مناقشه، 

. نظام ژئوپلیتیک دارای پویایی بوده و دهدبه روابط ژئوپلیتیکی مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیک شکل می ذهنی و عینی است

در  یهمواره نقش مهم عوامل ژئوپلیتیک. شودمیزمانی مختلف دچار تغییرات بنیادی  هایدورهمراتب قدرت در سلسله

مانع  ایرا شکل داده  یمل هایدولت خیو تار تیماه ت،یهوعوامل ژئوپلیتیک داشته است.  اجتماعات انسانیامور 

کمک  واحدهای سیاسی یو اقتصاد یاسیس ،یبه توسعه اجتماعسازی و تکوین فرایند تشکیل دولت ملی شده است. ملت

در روابط  ینقش مهممنیتی شده است. عوامل ژئوپلیتیک واحدهای سیاسی توسعه و ثبات سیاسی و ا مانع ایکرده 

از  یو انسان یعیطب یایجغراف ساختارهایو  هایژگیبه لحاظ و یاسیس ینهادها ب،یترتنیاها داشته است. بهآن یالمللنیب

با  ژهیوبه گر،ید یکشورها، با بر عهده دارند المللنیکه در نظام ب یبرخوردارند که به لحاظ نقش یاژهیو گاهیجا

که  شودمیباعث  کیتیو عوامل ژئوپل هاویژگیدارند. توجه به  یمنف ایتعامل مثبت  یجهان ای وی منطقههاقدرت

                                                           
1. Realistic Paradigms 
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 راهبردهایها در اتخاذ . آنباشندخودآگاه  ی و منافع ملیطورکلی قدرت ملبه نقاط ضعف و قوت و به بازیگران سیاسی

به  یالمللنیخود در عرصه ب گاهی، نقش و جاهاتوانمندیف الزم را خواهند داشت و متناسب با اهدا یالمللنیو ب یاسیس

عوامل  قیشناخت کامل و دق با یخارج استیاست که تصمیم گیران در س نیدنبال منافع خواهند بود. نکته مهم ا

بهره را ببرند و آثار نامطلوب  تینها یرا گرفته و از عوامل مثبت در جهت تحقق منافع مل میتصم نیبهتر یکیتیژئوپل

 .) 2020Others.  &Parsaei(د را به حداقل برسانن یمنفعوامل 
 

 عامل ژئوکالچر

اختار دارای س رهنگ کهبه معنی زمین و محتویات عینی آن و کالچر به معنی ف ژئوکالچر از دو واژگان ژئو مفهوم 

داری از لزم برخورحلیل ژئوکالچر مستاست. ت تشکیل یافتهساخت کالبدی جغرافیایی ذهنی و کارکردهای عینی و انسان

های جغرافیایی و مکانهای گفتمانی در فضاها ی فرهنگی و رقابتندهایفراای به یک نگرش در مقیاس جهانی و منطقه

ی در موزاییک فردبهمنحصرمبتنی بر این تحلیل همواره، اجتماعات انسانی از جایگاه (. 101 :1384است )حیدری، 

ها با آن ط فرهنگیها و روابدر ابتدا توجّه به ملّت چه اگرفرهنگی و ارتباطات و تضادهای هویتی برخوردار هستند. 

یاسی خود صورت تدریج اکثر کشورها در کنار روابط سشد؛ اما بهسیاست خارجی منحصر میعنوان عامل تأثیرگذار در به

رد سیاست ها نهادهایی با کارکالملل توجّه پیدا کردند و در حوزه سیاست خارجی آنبه روابط فرهنگی در نظام بین

دهد. می افع ملی را پوششهای تولید قدرت در راستای مناست که سایر ابعاد قدرت و کنش گرفتهشکلفرهنگی 

ها رتباطات آناملّی و هویت قومی و  با هویتایی در ارتباط ها و فضاهای جغرافیدر مکان های فرهنگی راژئوکالچر، کنش

ای از ژئوپلیتیک است که عنصر کند. عامل ژئوکالچر، شاخههای جغرافیایی مبتنی بر هویت مکانی بررسی میدر مقیاس

تواند کشورها های آسان نفوذ و ارتقای قدرت است که میکند. فرهنگ، یکی از راهفرهنگ را با رقابت و قدرت مرتبط می

 یا تقویت کند. را تضعیف
 

 عامل ژئواستراتژیکی

های سیاسی گیریمیمای و جهانی روی تصی عبارت از مطالعه اثر عوامل استراتژیک محیط جغرافیایی منطقهژئواستراتژ 

حقیقت  ی درژئواستراتژهای قدرت است. ای و جهانی و سیاستهای متقابل کشورها در ابعاد منطقهها و اثرگذاریحکومت

ی راتژژئواستموضوع  (.8:1379روابطی است که بین یک استراتژی و محیط جغرافیایی وجود دارد )عزّتی، علم کشف 

هنرِ تلفیق  مبه مفهو یراتژژئواستبررسی عناصر جغرافیایی مبتنی بر استراتژی و نائل آمدن به نتایج استراتژیک است. 

ی یک یاست خارجسین پیوند در تحرکات راهبردی در د، جغرافیا و برخورداری از اهای مبتنی بر سیاست، راهبرکنش

دهد که از آن یمای را شکل کشور است. ترکیب جغرافیا، مسائل جهانی و عوامل استراتژیک، مناطق جغرافیایی ویژه

ئواستراتژیکی، عواملی هستند الهام ژ(. عوامل 148-149: 1385، اینحافظتوان به منطقه ژئواستراتژیک تعبیر نمود )می

 دهند.قرار می تحت تأثیرها را گرفته از محیط جغرافیایی که اهداف کلی و کالن حکومت
 

 عامل ژئواکونومیکی

ـک است است. عوامل ژئواکونومیک بخشی از مبانی ژئوپلیتی زمین پایهروابط سیاست و اقتصاد  تحت تأثیرژئواکونومیک  

 الگوی 1لوتواک کند. ادواردها و فضاهای جغرافیایی را با هم بررسی میکه سیاست، منابع سرزمینی و ارزش مکان

تحوالت فروپاشی  بعد از .کرده است وارد المللیبین هایو تحلیل المللبین پردازی و به روابطمفهوم با را ژئواکونومیک

                                                           
1 . Edward Luttwak 
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 هان هاتنش و منازعات اند، عاملشده امنیتی نظامی و اهداف جایگزین اقتصادی هایمؤلفه یدوقطبالملل نظام بین

 های جغرافیاییدر فضاها و مکان چالش ژئوپلیتیکی هر کنار ی گذشته نیستند، درهامؤلفههایی با سرچشمه موضوع

 نگاه آمدن دیپد. (luttwak,1990:89) کندمی بروز هیپاانیمهای اقتصادی ژئوپلیتیکی مبتنی بر داده عوامل

های باعث تغییرات بنیادی در ماهیت و کارکرد تنش در معادالت ژئوپلیتیکی هابین قدرت هارقابت در ژئواکونومیک

 در ژئواکونومیکی هایی و ساختارمندی کنشسازشبکه پویایی با معتقد هستند که بزرگ هایقدرت. سیاسی شده است

. گرفت خواهد جهان نظم اقتصادی ساختار همچنین و شد خواهد حفظ اقتصادی قدرت مناطق مختلف جهان، هسته هرم

 و بازارها جذب برای رهیافت کنشگری آن و است مشهود یافتهتوسعه کشورهای تجاری سیاست ی درژئواکونوم رهیافت

سه  تلفیق ازژئواکونومیک،  رهیافت. ای استمنطقه و مقیاس جهانی در اقتصادی قدرت جایگاه برتر در شطرنج کسب

 منظوربه هاآن تعامل سه عامل و روابط ارگانیک این به تحلیل و گرفته استشکل هیپاانیماقتصاد  جغرافیا، قدرت ومؤلفه 

است  قدرتیحاضر  قرن جهانی قدرت. پردازدمی ها در راستای کنشگری بهتر در معادالت سیاسیحکومت قدرت کسب

جهانی  در که خواهد توانست است در راستای تولید و باز توزیع ثروت قرار دادهکه اقتصاد را پایه اصلی سیاست خود 

نگه دارد و در توسعه اقتصادی سایر مناطق جهان نقش داشته  پویا را هسته قدرت ژئواکونومیک با راهبرد و ای شدهشبکه

است و توانایی کنشگری  برتر قدرتی دارد، ضروری به منابع جغرافیایی نیاز اقتصاد و تولید و توزیع ثروت باشد. پویایی

؛ داشته باشد کنترل های راهبردیمنابع و مکان انتقال تولید، مصرف و که بر المللی خواهد داشتمثبت در عرصه بین

 استراتژیک اقتصادی مناطق ها درحکومت ویژه رقابتالمللی، بهبین مسائل تحلیل در رویکردی ، ژئواکونومیکنیبنابرا

خارج از دایره  ایی پدیده. ژئواکونومشودتوجه می یکدیگر با تعامل در اقتصاد به جغرافیا، قدرت و در آن که است جهان

های سیاسی با خوانشی اقتصادی نسبت به پدیده ژئوپلیتیـک دانش قلمرو از نیست؛ بلکه بخشی مهم ژئوپلیتیـک معرفتی

کرد و دلیل آن اهمیت اقتصادی  تبیین مفروضات و مبانی ژئوپلیتیـکبا  باید ی را. ژئواکونوم(73: 1396نیا، حافظ) است

های کاال با محوریت نواحی های و بازارهای مصرف و نقشه مناطق تولید و گذرگاههای جغرافیایی و کنترل مکانمکان

 (.118:1391مجتهدزاده، ) مرزی است

 

 پژوهشروش 

های دادهمبتنی بر ای و تحلیل آماری ها کتابخانهاز نوع توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری و تحلیل داده شرویپ تحقیق

و  شدهپرداخته( است. برای این منظور ابتدا به مطالعات مبانی نظری و چارچوب مفهومی پژوهش نامهپرسشمیدانی )

در  یانامهپرسش. بر اساس متغیّرهای پژوهش، است گردیدهها و متغیّرهای پژوهش استخراج سپس از درون آن شاخص

های های اصلی این پژوهش شامل شاخص. شاخصشده استای( طرّاحی )پنج گزینه با طیف لیکرت گویه 20قالب 

بوده آماری  جامعهپژوهش نیازمند تعیین  ادامهسیاسی ـ ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، ژئوکالچری و ژئواستراتژیک است. در 

آن برای  اهمیتانتخاب شد. علّت انتخاب این ناحیه،  موردمطالعه هیناحعنوان ؛ لذا نواحی مرزی استان کردستان بهاست

های سیاسی و مذهبی این ناحیه از لحاظ زیست قوم کُرد با گرایش با توجه بهو معموالً  بوده استکشور  توسعهو  امنیت

 های مرزی استانرات و تشعشعات مرز در سطح شهرستان، شهرستاناث با توجه بهاست.  مضاعف اهمیتدارای  امنیتی

و همچنین  نهادهاها و آماری از کارشناسان اجرایی در سازمان جامعهپژوهش انتخاب شد و  محیطعنوان به کردستان

نامعلوم و  جامعهاند. با استفاده از فرمول کوکران با های مرتبط با موضوع پژوهش بودهنخبگان و دانشجویان در رشته

بین  جمعیتشهرستان، طول مرز و  اهمیتبر اساس  نامهپرسش 384واریانس نامعلوم برای تعیین حجم نمونه، 

 spssافزار ها از نرمداده وتحلیلتجزیهجهت  بندی و پاسخ داده شد.دستان تقسیمهای مرزی استان کرشهرستان
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ها میانگین سهیمقامتغیّره برای  تک tاند از آزمون ای بودهنوع مرتبه ها که ازمقیاس داده با توجه بهو  شدهاستفاده

 (.1 شماره)جدول  شده استاستفاده
 

 های مرزیشهرستان کیتفکبه  هانامهپرسش. تعداد توزیع 1 شمارهجدول 

 نامهپرسشتعداد  شهرستان

 60 دانشگاهی نخبه بانه

 60 کارشناس اجرایی

 20 دانشگاهی نخبه سروآباد

 20 کارشناس اجرایی

 50 دانشگاهی نخبه سقز

 40 کارشناس اجرایی

 70 دانشگاهی نخبه مریوان

 64 کارشناس اجرایی

 384 کل

 

 موردمطالعه محدوده

اقوام و مذاهب مختلف در  ( و236 :1391، پوریدریحکیلومتر )نامی و  8574طول حدود دارای مرزهای طوالنی با  ،ایران

(. 9:1389، مجتهدزادهرا تشدید کرده است ) امنیتیمرزهای ایران از لحاظ  اهمیت، وضعیتنواحی مرزی است که این 

عرض شمالی  قهیدق 30درجه و  36دقیقه تا  44درجه و  34بین مرزی ایران  یهااستانعنوان یکی از بهاستان کردستان 

گرینویچ قرار دارد. مرکز این استان، شهر  النهارنصفطول شرقی از  قهیدق 16درجه و  48دقیقه تا  31درجه و  45و 

را  16 رتبهوسعت،  ازنظردرصد مساحت کل کشور ایران است و  1.7، معادل کیلومترمربع 29137سنندج و مساحت استان 

است از شمال به  قرارگرفتهزاگرس  سلسله جبال پراکندههای ها و دشتنهدر کشور دارا هست. این استان که در دام

و زنجان، از شرق به همدان و زنجان، از جنوب به استان کرمانشاه و از غرب به کردستان  یغرب جانیآذرباهای استان

کیلومتر مرز مشترک دارد که  212ستان کردستان با کشور عراق حدود ا(. www.ostan-kd.ir) تعراق محدود اس

و جدول  1 شمارههایی از سقز و سروآباد است )شکل های بانه، مریوان و قسمتهای مرزی آن شامل شهرستانشهرستان

امام  سنّی مذهبمذهبی پیروان  ازنظرکنند و ردی تکلّم می(. مردم نواحی مرزی استان کردستان به زبان ک3ُ شماره

 پایینی برخوردار هستند. اقتصادی توسعهشافعی هستند. نواحی مرزی استان کردستان از سطح 

 

http://www.ostan-kd.ir/
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 موردمطالعه محدوده. 1 شماره شکل

 

 های مرزی استان کردستانآمار شهرستان .2 شماره جدول
 کل جمعیت شهری جمعیت روستایی جمعیت آبادی بخش طول مرز مساحت محدوده

 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

 625333 443169 182174 697 12 212.01 9394.6 کل

 (1396 ،ایرانمأخذ: )وزارت کشور و مرکز آمار 

 

 هایافتهو بحث 

سیاسی/ ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، ژئوکالچری و ژئواستراتژیکی  شاخصپژوهش چهار  مسئله با توجه بهدر این پژوهش 

ها بر . برای تعیین میزان اثرگذاری شاخصقرارگرفته استوتحلیل و تجزیه موردبررسیدر نواحی مرزی استان کردستان 

میزان معناداری  با توجه بهها بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان و همچنین تفاوت میانگین امنیتتقدّم 

 است. آمدهدستبهموارد زیر  0.05کمتر از آلفا 

کارشناس  هاآننفر  172اند که های مرزی استان کردستان بودهنفر از افراد بومی شهرستان 384 موردمطالعه نمونه

نفر نیز دانشجویان و نخبگان در مقطع کارشناسی ارشد  212ها و نهادهای مرتبط با موضوع پژوهش و ازماناجرایی در س

 145نفر دارای مدرک لیسانس و  166میزان تحصیالت  ازنظراند. های مرتبط با موضوع پژوهش بودهو دکتری در رشته

 الهس 46تا  36نفر و سن  136 الهس 35تا  25سن بین  تفکیک سِّنی، برحسباند. نفر دکتری بوده 73لیسانس و نفر فوق

 اند.نفر زن بوده 140نفر مرد و  244. از افراد نمونه بوده استنفر  90 الهس 65تا  47نفر و همچنین سن  133

 

 



 1201                                                         ...        ی المللنیب یدورهایدر کر رانیا یکیتینقش ژئوپل یواکاونورعلی و احمدی / 

 
 

  شاخص سیاسی ـ ژئوپلیتیکی

 با توجه بهبر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان مسائل سیاسی است.  امنیتیکی از عوامل اثرگذار در تقدّم 

های مربوط به آزمون گویه 3 شمارهاست. جدول  بحثقابلآن از لحاظ ژئوپلیتیکی نیز  اهمیتمرزی بودن ناحیه و 

 دهد.شاخص سیاسی ـ ژئوپلیتیکی را نشان می

 

 های مربوط به شاخص سیاسی ـ ژئواکونومیکیآزمون گویه .3 شماره جدول

 آزمون شاخص سیاسی ـ ژئوپلیتیکی

 )وزن استاندارد( Test Value = 3 سیاسی ـ ژئوپلیتیکی

 درجه T بیضر

 آزادی

میانگین 

 هاگویه

Sig. 

 (2-tailed) 

 اختالف میانگین

 1.026 0.000 4.31 383 18.233 ایران در توسعه سیاسی ضعف

 1.385 0.000 4.42 383 41.620 استان در سیاسی مشارکت ضعف

 1.625 0.000 4.65 383 55.082 ایران در حکومت متمرکز شکل

 1.867 0.000 4.87 383 107.674 استان در اعتراضات و هاجنبش

 1.883 0.000 4.91 383 100.396 استان مرزی در نواحی ضدانقالب احزاب فعالیت

 1.482 0.000 4.57 383 43.600 استان مدیریت در محلی نخبگان کارگیریبه عدم

 

 نمرهشده که نمرات کسب با توجه بهژئوپلیتیکی و  ـ شده در بخش مربوط به شاخص سیاسیگرفته tآزمون  با توجه به

sig  است که  صورتبدین آمدهدستبهمیانگین  با توجه بهها گویه بندیاولویتو  شدهثابتفرضیه است،  0.05کمتر از

آورده است و بیشترین تأثیر  به دستها بیشترین میانگین را در بین گویه 4.91 نمرهاحزاب ضدانقالب با میانگین  فعالیت

با  و اعتراضاتهای استان کردستان ایفا کرده است. سپس جنبش یمرزبر توسعه در آمایش نواحی  امنیترا در تقدّم 

در  4.65 نمرهاست و سپس شکل متمرکز حکومت در ایران با میانگین  قرارگرفتهدّوم  اولویتدر  4.87 نمرهمیانگین 

نواحی مرزی استان کردستان با  مدیریتنخبگان در  کارگیریبه است. سپس عدم قرارگرفتهسوّم اثرگذاری  اولویت

پنجم ضعف مشارکت سیاسی در استان کردستان با میانگین  اولویتاست. در  قرارگرفتهچهارم  اولویتدر  4.57میانگین 

آخر ضعف  اولویتبر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان مؤثر است و سپس در  امنیتدر تقدّم  4.42 نمره

یش بر توسعه نسبت به آما امنیتاست. بیشترین عامل اثرگذار در تقدّم  قرارگرفته 4.31 نمرهسیاسی با میانگین  توسعه

احزاب ضدانقالب در نواحی مرزی استان و همچنین کمترین عامل  فعالیتنواحی مرزی استان کردستان عامل مربوط به 

ی در ایران سیاس توسعهبر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استان کردستان مربوط به میزان  امنیتاثرگذار در تقدّم 

 (.2شماره  شکلاست )
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 نواحی مرزی آمایشبه  نسبت امنیتیدر رویکرد  سیاسی ـ ژئوپلیتیکیدرصد اثرگذاری  .2شکل شماره

 

 

 شاخص ژئوکالچر

اصلی کشور یکی از  هستهطورکلی ژئوکالچری نواحی مرزی استان کردستان با های قومی مذهبی فرهنگی و بهتفاوت 

آزمون مربوط به  4 شمارهبر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان بوده است. جدول  امنیتاثرات اثرگذار بر تقدّم 

 د.دههای ژئوکالچر را نشان میگویه
 

 مربوط به شاخص ژئوکالچر هایگویهآزمون  .4 شماره جدول

 آزمون شاخص ژئوکالچر

 )وزن استاندارد( Test Value = 3 ژئوکالچر

 درجه Tضریب 

 آزادی

میانگین 

 هاگویه

Sig. 

(2-tailed) 

اختالف 

 میانگین

 نواحی مذهبی مردم هایگروه فعالیتمذهبی و  هایتفاوت

 کردستان استان مرزی

7.151 383 4.12 0.000 0.357 

 0.471 0.000 3.9 383 10.809 کردستان مرزی استان نواحی در زبانی ناحیه گرایی

 1.021 0.000 3.61 383 25.385 کردستان مرزی استان هایشهرستان در گراییقومیت

 0.638 0.000 3.2 383 13.455 شدنجهانی عصر در اقوام نقش شدن پررنگ

 0.813 0.000 3.81 383 26.288 قومی مرزهای کردستان با استان مرزهای عدم مطابقت

 -0.112 0.511 3.12 383 -0.657 محلی ورسومآداب

 

 زیرشاخهشده فرضیه در نمرات کسب با توجه بهو  ژئوکالچریشده در بخش مربوط به شاخص گرفته tآزمون  با توجه به

است که  صورتبدینها گویه اولویتو  رد شده است 0.05از  sigباالتر بودن  با توجه به محلی ورسومآدابمربوط به 

بر توسعه  امنیتاوّل اثرگذاری بر تقّدم  اولویتدر  4.12 نمرههای مذهبی با میانگین گروه فعالیتهای مذهبی و تفاوت

سوّم  اولویتقرار دارد. در  3.9های سیاسی ناشی از آن با میانگین زبانی و کنش ناحیه گراییدّوم  اولویتاند. در قرارگرفته

توسعه در بر  امنیتدر تقدّم  3.81 نمرهعدم مطابقت مرزهای استان کردستان با مرزهای قومی ـ فرهنگی با میانگین 
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در نواحی مرزی استان کردستان  گراییقومیتچهارم  اولویتاست. در  قرارگرفتهآمایش نواحی مرزی استان کردستان 

است و در  قرارگرفته 3.2 نمرهبا میانگین  شدنجهانیپنجم پررنگ شدن نقش اقوام در عصر  اولویتاست. در  قرارگرفته

 3.12 نمرهبا میانگین  محلی ورسومآداببر توسعه در آمایش نواحی مرزی  امنیتششم عوامل اثرگذار بر تقدّم  اولویت

اثر است و سایر در تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استان بی محلی ورسومآدابکه طوریقرار دارد. به

 (.3شکل شماره ) اندشدهاثباتها گویه
 

 
 نواحی مرزی آمایشنسبت به  امنیتیدرصد اثرگذاری عوامل ژئوکالچری در رویکرد  .3شکل شماره 

 

 شاخص ژئواستراتژیکی

بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان شاخص ژئواستراتژیکی  امنیتهای اثرگذار در تقدّم یکی از شاخص 

ملّی در  امنیت زمینهو راهبردهای هر کشور در  موردمطالعهجغرافیایی  ناحیهمرز و  اهمیت با توجه بهاست. این شاخص 

آزمون  5 شمارهکند. جدول آفرینی میبر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استان کردستان نقش امنیتتقدّم 

 دهد.های مربوط به شاخص ژئواستراتژیک را نشان میگویه
 

 مربوط به شاخص ژئواستراتژیکی هایگویهآزمون  .5 شماره جدول

 آزمون شاخص ژئواستراتژیکی

 )وزن استاندارد(Test Value = 3 ژئواستراتژیکی

 ضریب

T 

میانگین  آزادی درجه

 هاگویه

Sig. 

(2-tailed) 

 اختالف میانگین

 0.310 0.000 3.45 383 5.602 منطقه در کردها جدید موقعیت

 -0.320 0.000 2.72 383 -8.886 ایران غربی مرزهای در جهانی هایقدرت حضور

 -0.198 0.001 2.92 383 -3.364 خاورمیانه در ایمنطقه هایقدرت رقابت

 و ایران )عراق همسایه کشورهای در قدرت خأل

 سوریه(

9.362 383 2.43 0.614 1.65 

 0.057 0.000 3.24 383 1.035 منطقه در تروریسم پدیده

 

شده و بیشتر بودن نمرات کسب با توجه بهشده در بخش مربوط به شاخص ژئواستراتژیکی و گرفته tآزمون  با توجه به
sig  با  هاگویه بندیاولویتمربوط به خأل قدرت در کشورهای همسایه ایران رد شده است و  زیرشاخهفرضیه در  0.05از

اوّل عوامل  اولویتدر  3.45 نمرهدر منطقه با میانگین  ردهاجدید کُ موقعیتاست که  صورتبدیننمودار باال  توجه به
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دوّم عوامل تأثیرگذار بر تقدّم  اولویتاست. در  قرارگرفتهبر توسعه در نواحی مرزی استان کردستان  امنیتاثرگذار بر تقدّم 
کردستان با  تروریسم در نزدیکی نواحی مرزی استان پدیدهبر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان  امنیت

بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان  امنیتسوّم عوامل تأثیرگذار بر تقدّم  اولویتاست. در  3.24میانگین 
بر توسعه در  امنیتچهارم عوامل اثرگذار بر تقدّم  اولویتقرار دارد. در  2.92 نمرهای با میانگین های منطقهرقابت قدرت

با آخر که  اولویتقرار دارد. در  2.72های جهانی در منطقه با میانگین آمایش نواحی مرزی استان کردستان حضور قدرت
عراق و سوریه بوده است. یعنی ایران  همسایهاثر بوده است خأل قدرت در کشورهای آزمون رد شده و بی توجه به

بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استان  امنیتغربی ایران در تقدّم  ههمسایخأل قدرت در کشورهای  کهطوریبه
 (.4 شماره شکل) اندشدهاثباتها اثر است و سایر گویهبی

 

 
 آمایش نواحی مرزی به نسبت امنیتیدر رویکرد  استراتژیک درصد اثرگذاری عوامل ژئو .4 شکل شماره

 

 شاخص ژئواکونومیک

به اقتصاد ملّی شده  ضربه زدنقاچاق باعث  پدیدهنیافتگی و قاچاق کاال معموالً با هم عجین هستند. مرز، بیکاری، توسعه

بر توسعه در آمایش نواحی مرزی  امنیتزند و در تقدّم می محلیاقتصاد در مقیاس  پیکرهو همچنین ضربات محکمی بر 

های شاخص ژئواکونومیک را نشان محاسبات مربوط به آزمون گویه 6 هشماراستان کردستان اثرگذار بوده است. جدول 

 د.دهمی
 

 مربوط به شاخص ژئواکونومیک هایگویهآزمون  .6 شماره جدول

 آزمون شاخص ژئواکونومیک

 )وزن استاندارد( Test Value = 3 ژئواکونومیک

درجه  Tضریب 

 آزادی

میانگین 

 هاگویه

Sig. 

(2-tailed) 

 میانگیناختالف 

 -1.320 0.000 1.80 383 -30.611 کردستان استان مرزهای در کاال قاچاق

 مرزهای سوی دو در نامتوازن توسعه

 کردستان با اقلیم کردستان استان

42.766- 383 1.61 0.000 1.404- 

 استان مرزی نواحی در منابع کمبود

 کردستان

10.24 383 1.42 0.425 0.651 

از  sigشده و بیشتر بودن نمرات کسب با توجه بهو  یژئواکونومشده در بخش مربوط به شاخص گرفته tآزمون  با توجه به



 1205                                                         ...        ی المللنیب یدورهایدر کر رانیا یکیتینقش ژئوپل یواکاونورعلی و احمدی / 

 
 

که کمبود منابع طوریمربوط به کمبود منابع در نواحی مرزی استان کردستان رد شده است؛ به زیرشاخهفرضیه در  0.05

های اثر است و در گویهدر نواحی مرزی استان کردستان در تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استان بی

قاچاق کاال در نواحی مرزی استان کردستان با است که عامل  صورتبدینها گویه بندیاولویتو  است شدهاثباتدیگر 

بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان بوده است.  امنیتاوّل اثرگذاری در تقّدم  اولویتدر  1.80 نمرهمیانگین 

م سوّ اولویتو در  قرارگرفته 1.61 نمرهاقتصادی در دو سوی مرز با میانگین  توسعه عدم توازندوّم عامل  اولویتدر 

بر توسعه در آمایش نواحی  امنیتآزمون در تقدّم  با توجه بهکمبود منابع در نواحی مرزی استان کردستان قرار دارد و 

 (.5شکل شماره بوده است ) اثربیمرزی استان کردستان 

 
 درصد اثرگذاری عوامل ژئوکالچر در رویکرد امنیتی نسبت به آمایش نواحی مرزی .5شکل شماره 

 

 های اصلیشاخص بندیاولویت

و درصد اثرگذاری  4.61 نمرهدهد که عامل سیاسی ـ ژئوپلیتیکی با میانگین نشان می هانامهپاسخ با توجه بهنتایج تحقیق 

بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استان کردستان قرار دارد و  امنیتنخست اثرگذاری در تقدّم  اولویتدرصد در  36

سوّم عامل  اولویتدرصد و در  28و درصد اثرگذاری  3.62 نمرهدوّم عامل ژئوکالچری با میانگین  اولویتسپس در 

چهارم عامل ژئواکونومیکی با  اولویتدرصد و سپس در  23و درصد اثرگذاری  2.95 نمرهژئواستراتژیکی با میانگین 

 (.6و  7 شماره شکلاست ) قرارگرفتهدرصد  13و درصد اثرگذاری  1.61 نمرهمیانگین 
 

 
 های اصلیمیانگین نمرات شاخص .6شکل شماره 
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 های اصلی در تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استاندرصد تأثیرگذاری شاخص .7شکل شماره 

 

 گیرینتیجه

 درون کشوریسیاسی فضای  دهیسازماناز منظر جغرافیای سیاسی و کشور  نواحی ترینحساسنواحی مرزی یکی از 

نواحی مرزی است. اهمیت نواحی مرزی در  وضعیتکشور متأثّر از  امنیتیشوند و ثبات سیاسی و اقتصادی و محسوب می

 اهمیتیحسّاس خاورمیانه و تعدّد همسایگان و همچنین وجود اقوام و مذاهب دارای  منطقهدر  گرفتن قرار به علتایران 

با نتایج پژوهش  هبر توسعه در نواحی مرزی کشور شده است. با توجّه ب امنیتمضاعف است و عوامل متعدّدی باعث تقدّم 

بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی نقش دارند که شامل عوامل  امنیتچهار شاخص اصلی در تقدّم  tآزمون  توجه به

 منطقهعنوان ی و ژئواکونومیکی است. در نواحی مرزی استان کردستان بهسیاسی ـ ژئوپلیتیکی، ژئوکالچری، ژئواستراتژیک

اثرگذاری شامل عوامل سیاسی ـ ژئوپلیتیکی، ژئوکالچری،  درجهو  اهمیتچهار عامل مذکور به ترتیب  موردمطالعه

بر  امنیتاثرگذاری بر تقدّم  درجهدر عامل سیاسی ـ ژئوپلیتیکی به ترتیب ژئواستراتژیکی و سپس ژئواکونومیکی است. 

های احزاب ضدانقالب در نواحی مرزی، تاریخ جنبش فعالیت یهامؤلفهتوسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان 

، مشارکت سیاسی محلیامور  ادارهدر  محلینخبگان  کارگیریبه کُردی، شکل بسیط متمرکز حکومت در ایران، عدم

بر توسعه نسبت به آمایش نواحی  امنیتنیافتگی سیاسی در ایران در تقدّم و همچنین توسعهپایین در نواحی مرزی استان، 

 یهامؤلفهاثرگذاری  درجه با توجه به بیبه ترت یکنند. در عامل ژئوکالچرآفرینی میمرزی استان کردستان نقش

 ـ مرزهای استان با مرزهای قومی عدم مطابقتردی، کُ هویتهای مذهبی، زبانی و گروه فعالیتهای مذهبی و تفاوت

، در محلی ورسومآدابو همچنین  گراییقومیتشدن بر تشدید در نواحی کردنشین، اثرات جهانی گراییقومیتفرهنگی، 

ژئو کنند. در عوامل مربوط به آفرینی میبر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استان کردستان نقش امنیتتقدّم 

ای در خاورمیانه، حضور های منطقهوجود تروریسم در نزدیکی مرزهای استان، رقابت بین قدرت یهامؤلفه یاستراتژ

جدید کردها در سایر  موقعیتردنشین و همچنین های جهانی در منطقه، خأل قدرت در کشورهای کُنظامی قدرت

کنند. در عامل آفرینی میبر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی نقش امنیتکشورهای دارای جمعیت کُرد در تقدّم 

سوی مرز در اقلیم کردستان، قاچاق کاال در نامتوازن در نواحی مرزی استان با آن توسعه یهامؤلفه یژئواکونوممربوط به 

بر توسعه نسبت به آمایش نواحی  امنیتنواحی مرزی استان و همچنین کمبود منابع طبیعی در نواحی مرزی در تقدّم 

بر توسعه نسبت به توسعه و آمایش در نواحی  امنیتاین دالیل باعث تقدّم  مجموعه کنند.آفرینی میمرزی استان نقش
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بر توسعه  امنیتتقّدم  کهاین با توجه بهاست.  دادهقرار  تحت تأثیرو توسعه در این نواحی را  شدهمرزی استان کردستان 

 توسعهبر  امنیتجایگزین تقّدم « و توسعه امنیتدرک متقابل »شود که بَر است، توصیه میکشور هزینه همیشه برای

همراه  بهرا  محیطیزیستاجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و  توسعهصِرف شود و آمایش در نواحی مرزی استان کردستان 

شناسایی این عوامل راه را برای  داده شود.پایدار سوق  امنیتداشته باشد و نواحی مرزی استان کردستان به سمت 

پایدار را  امنیتکند و کردن عوامل تهدید در نواحی مرزی استان کردستان هموار می رنگکمریزی در راستای برنامه

 کند.تضمین می

 :پیشنهادها

اجتماعی و اقتصادی  ،زمینی، هوایی و ریلی استان کردستان با مرکز کشور جهت تبادل فرهنگی یهاراه توسعهبهبود و  -

 .بدنه کشوربیشتر با 

 استان کردستان. زبان کردی در مدارس تدریسمینه در ز درستکاختصاص  -

 .مختلفهای نهایجاد اعتماد بین دولت و نخبگان محلی و کار آسانی دولت برای حضور و فعالیت نخبگان در زمی -

نخبگان  لهیوسبهو تمدن ایران و نقش اقوام در آن  تاریخایجاد مطبوعات و روزنامه جهت تبلیغات فرهنگی در زمینه  -

 محلی.

های جهانی برای کسب قدرت و استعمار قدرت اهداف نهیزمایجاد مجالت فرهنگی اجتماعی توسط نخبگان محلی در  -

 .نوین

 .محدود ایعدههای مرزی و جلوگیری از تعلق گرفتن سودهای کالن به مدیریت بهتر بازارچه -

شهرستان مرزی )هر شهرستان یک  پتانسیل با توجه بهمرزی  هایشهرستانبه  دانشگاه کردستانهای انتقال دانشکده -

 دانشکده(

 ناحیه.بومی  فرهنگ با توجه به های پرمحتواترتقویت رادیو و تلویزیون محلی با ایجاد برنامه -

 .های مرزیتقویت سواد سیاسی، قانونی و اجتماعی آخوندهای مساجد در شهرستان -

 .درآمدنواحی مرزی جهت ایجاد شغل و  اهمیت با توجه بهبیشتر  بودجهایجاد ردیف  -

 .بر روستاها و شهرهای کوچک تأکیدعمرانی با  یهارساختیزمرزی استان از طریق بهبود  یتوسعه نواح -

 .، فرهنگی و اقتصادی با اقلیم کردستان عراقیاسیدوستانه سدیپلماتیک و  رابطهایجاد  -

 سمبل ملّی. عنوانبه شهر تهراندر نمادهای کردی  ازاستفاده  -

 .استفاده از نخبگان محلی در مدیریت استان کردستان -

 .مرزی استان کردستانهای گردشگری نواحی استفاده از پتانسیل -

 .غیر حاکمیتیدر مسائل  ویژهبهاداری ـ سیاسی  ییتمرکززدا -

 

 و تشکر ریتقد

 .است نداشته مالی حامی مقاله این مسئول، نویسنده اظهار به بنا

 

 منابع
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 ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان.ها و رهیافتمرزی و امنیت؛ چالش
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