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چکیده
تها و تهدیداتی را متوجه امنیت آن نموده است .واضح است كه رقتسا  ار   
ایران کشوری چند قومی است و این تنوع قومی فرص 
گروههای قومي در فضاي سرزميني كشورهايی كه از تنوع قومی در ساختار جمعيتي خ ب دو ر ا بجوم دنرادروخ تخاذ صت م می ات     
یگردد .قوم کرد بهعنوان یکی از اقوام اصیل و یسب تمدق اب ا یا رد هنیرید ر ر وکس نا نت       
راهبردی دولتها برای مدیریت اقوام م 
داشته و همین سا قب ه تاریخی موجب گردیده تا حس دلبستگی و تعلق خاطر ویژهای به این س زر ممین داش و دنشاب هت

  

زا یخرب یتح

خ،
گ ،ت یرا خ خ
کردها خود را اصیلتر از سایر اقوام ساکن در ایران بدانند .از وجود برخی عوام لوم و ل فف فففهها ا مانن اژن د دد ددد ،دیننن ،فرهنگ گ
تکننده امنیت ملی و برخی مولفهها مانند مذهب ،ز اب ننن ،اح ساس
آدابورسوم مشترک بهعنوان مولفههای همگرا و تقوی 

تبع ضی

و

محرومیت ،نخبگان غیرهمسو ،ضعف دولت مرکزی ،عدم توسعهیافتگی ،موقعیت حاشیهای و مرزی ،وجود گروههای ق هباشم یمو   
یتوان اشاره نمود .در ای هیرظن ساسا رب قیقحت ن نی اهور ی       
در آنسوی مرز بهعنوان مولفههای واگرا و تهدیدکننده امنیت ملی م 
مرکزگرا و مرکزگریز ریچارد هارتشورن ،مولفههای ژئوپلیتیکی واگرا و همگرای قوم کرد م ب درو رر گ رارق یس ر صخشم و تف    
گردید که بین مولفههای ژئوپلیتیکی قوم کرد و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران رابطه معناداری وج مدع تروص رد و دراد دو    
توجه به عوامل واگرایی قوم کرد ،در بلندمدت امنیت ملی ،تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی ای  ضرعم رد نار خ ق رط ر دهاوخ را      
گرفت .در پایان برای تقویت مولفههای همگرایی قوم کرد و تأمین امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران چند پیشنهاد راهب هئارا یدر   
گردید.

واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک ،قوم کرد ،امنیت ،امنیت ملی ،واگرایی ،همگرایی ،هارتشورن
 -1داریوش جهانی (نویسنده مسئول) da.jahani@gmail.com
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مقدمه
یشود .تقویت
پس از پایان جنگ سرد درگیریها و منازعات قومی یکی از مهمترین چالشهای کشورها محسوب م 
قومگرایی بهعنوان یکی از نیروهای فعال اجتماعی تحت تأثیر مسائلی همچون جهانیشدن ،منطقهگرایی ،ملیگرایی و
ک اق ماو ش خان تهههشدهه
یباشد .ایران بهعنوان کشوری چند قومی در طول تاریخ با عنوان موزاییک ک
عواملی ازایندست م 
تهاای گون  ثعاب نوگا ت نیا رد یتیعمج عون     
است .واقعشدن جغرافیای سیاسی ایران در گذرگاه عبور اقوام و مل 
کشور شده ،که همین مسئله در طول تاریخ باعث قوام و رونق این سرزمین شده است ،اما مسائل قومی تحت

ت یثأ ررر

شهاایی ش لئسم نیا هب یفاک هجوت مدع هک هد هههههههه ههههههههه ،ای یعضو اب ار نار ت    
فرایندها و عواملی ،باع لاچ زورب ث ششش ششش
شبینی در مورد اقوام مواجه خواهد کرد.
لپی 
غیرقاب 
در میان اقوام ایرانی ،قوم کرد به لحاظ جغرافیایی در چه اریا روشک را ننن نننن ،ترکیههه ،ع قار  و هدنکارپ هیروس و ددد ددددارای
یباشد .همچنین بسیاری از کردها با مهاجرت به کش لامش یاهرو   
جمعیت قابل مالحظه و پیوستگی سرزمینی نیز م 
یـ سیاسی و نیز تزریق آگ و یمومع یها
اروپا ،اسکاندیناوی و چند کشور اروپایی دیگر زمینه را برای تحرکات قوم 
خودآگاهی قومی فراهم آوردهاند.
وجود سرکوب و سلب آزادیهای سیاسی در برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه آنها را برای تشکیل دولت مست لق
مصممتر کرده و این در حالی است که در دهههای گذشته چنین وضعیتی در عراق نیز وجود داشته استتت .از ط فر
دیگر فتنهانگیزی برخی کشورهای فرا منطقهای مانند اسراییل و ایاالتمتحده امریکا و نی سایس ز تتتتتهاای کش یاهرو
منطقهای ،محرکی برای تغییر جغرافیایی و بازتعریف مجدد مرزها گردیده است .تح ب هب موسوم تالو ه و یبرع را    
یثب تا ی ی
ی
خزده س یرو ههه ،ب بب 
بیداری اسالمی انگیزه حرکتهای انقالبی و آزادیخواه را افزایش داده و همچنین بح نار یخ خ
سیاسی را فراهم آورده تا بسیاری از اقوام و گروههای ساکن در منطقه بهویژه قوم کرد بهنوعی مرزبندی جدی رکف د   
کنند.
با توجه به اینکه ایران کشوری ذینفع از تحوالت منطقهای و جهانی است و همچنین بخشی از ژئوپلیتیک قوم کرد با
جغرافیای سیاسی این کشور منطبق است ،هرگون و ینوگرگد ه
تحتالشعاع قرار خواهد داد و امنیت ملی آن را در سطوح درخ

الوحت ت رد 

رک موق ددددد دددددد ،جمه زین ار یمالسا یرو    

و کالننن م اد دهاوخ رارق همجه درو ددددددددد .از طرفی

پیدایش و گسترش تفکر تغییر نقشه ژئوپلیتیک منطقه نه تغییر نقشه جغرافیای سیاسی باهدف کاهش قدرت حکومت
مرکزی و تقویت قومیتها در قالب واحدهای سیاسی کوچکتر در محدوده جغرافیای سیاسی کشورها ،باع هدش ث   
تا حکومتها دچار تشتت فکری گردند و واحدهای قومی نیز دچار اشت اب هه ش نو ددد .ل میهافم نیا ندرک نشور اذ      
شهای ملی ،منطقهای و حتی جهانی را کاهش دهد.
یتواند بسیاری از چال 
م
بدیهی است قوم کرد به لحاظ گستردگی جغرافیایی و جمعیت قابلمالحظه در آنسوووی مرزه و ناریا یا

ینچمه ن    

ت  .از
تفاوتهای مذهبی با اکثریت حاکم در ایران (شیعه) از اهمیت ویژهای در جغرافیای سیاسی ایران برخوردار است ت
طرفی کردها به دلیل داشتن سابقه تاریخی و نیز پیوندهای دیرینه با این سرزمین موجب ثبات سیاسی و انسجام ملی
آن شده و به گواه تاریخ سیاسی ایران ،کردها مؤسس یکی از بزرگترین امپراتوریهای این سرزمین یعنی امپرات رو ی ی
ی
یرسد که تفکر جداییطلبی از قوه به فعل درآید ،اما بنا به دالیلی نشانههایی از احتم لا
ماد بودهاند ،لذا بعید به نظر م 
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لهاا و
واگرایی و مرکزگریزی آنان نیز در سالهای اخیر مشاهدهشده است .علیایحال ش خان ت ظ  ر یف تتتتتهاا ،پتانسیل ل
یکه به نظر میرسد بین امنیت ملی
انگیزههای این قوم برای همگرایی و واگرایی سیاسی اهمیت بسزایی دارد ،بهطور 
جمهوری اسالمی ایران و ژئوپلیتیک قوم کرد رابطه معناداری وجود داشته باشد.
روش اجرای این تحقیق ،توصیفی -تحلیلی و به لحاظ ماهیت با توجه به اهداف آنیک تحقیق کاربردی است .ب یار
تهاای معتبر
گردآوری اطالعات از طریق مطالعه و فیشبرداری از منابع مکتوب معتبر ،ماهنامهها ،فصلنامهها و س یا ت ت
اینترنتی ،پایاننامههای ارشد و رسالههای دکتری ،سالنامهها ،پروژههای تحقیقاتی انجامشده و ...استفادهشده است.
مدل تحقیق

Source: Authors

مفاهیم

یکه بتوان در باالترین س حط
ژئوپلیتیک :1درک واقعیتهای محیط جغرافیایی بهمنظور دستیابی به قدرت ،بهنحو 

دراو

بازی جهانی شد و منافع ملی وح 
یات ملی را حفظ کرد ) .(Ezzati, 2009:7عواملی که در ژئوپلیتیک مؤثرنددد ب ود ه
یشوند .عوامل ثابت در حقیقت هم یدپ نا دد دددههاای طبیع و ی
دسته کلی «عوامل ثابت» و «عوامل متغیر» تقسیمبندی م 
جغرافیایی هستند و عوامل متغیر که ممکن است برخی از آنها نیز منشاء طبیعی داشته باشند ب ندوب حرطم لیلد ه     
یشوند .موقعیت جغرافیایی در بین عوامل ثابت و انس نیب رد نا   
نقش کمیت در آنها ،جزء عوامل متغیر محسوب م 
تانددد از)1:
یکنند .عوامل ثابت ژئوپلیتیک عب را ت ت
عوامل متغیر ،نقش دو قطب اصلی را در تحلیلهای ژئوپلیتیکی ایفا م 
موقعیت جغرافیایی  )2فضا و تقسیمات آن  )3وسعت خاک  )4وضع توپوگرافی شامل الف) مرزه آ هکبش )ب :ا بب ببب
هاج) ناهمواریها )5 ،شکل و عوامل متغیر ژئوپلیتیک عبارتاند از )1 :جمعیت  )2منابع طبیعی که به دو گروه الف)
منابع غذایی ب) منابع معدنی تقسیم م 
یشوند )3 :نهادهای سیاسی و اجتماعی(.)Ibid:78-105

1

- Geopolitics
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ک ،تارطاخ
قوم :1به نظر اسمیت قوم عبارت است از یک جمعیت انسانی مشخص با ی رتشم یدادجا هناسفا ک کککک کککک
مشترک ،عناصر فرهنگی ،پیوند با یک س خیرات نیمزر ی ی نازیم و نطو ا ی ا عفانم سح ز

ت ( Smith,
یلوئسم و تتت ت تتتت تتتتتتتت

.)1998:186
قوم کرد :گروهی از مردم کرد که دارای ویژگیهای مشترک زبانی ،فرهنگی ،تاریخی ،وابست یگتسبمه سح و یگ    
یباشند و در جنوب غرب آسیا ،در چهار کشور ترکیه ،ایران ،عراق ،س یحاون یخرب نینچمه و هیرو     
به یکدیگر م 
یباشد.
یباشند .در این پژوهش تأکید بر کردهای ساکن داخل کشور م 
منطقه قفقاز ساکن م 

امنیت:2در دانشنامه سیاسی آمده است « :امنیت را در لغت به حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله یا آمادگی برای
رویارویی با هر تهدید و حمله می ی
یگوینددد» ( .)Mehri, 2002:77راب موهفم کی تینما تسا دقتعم لدنام تر

      

گهاای
چندوجهی است و به همین جهت درباره معنای آن اختالفنظر زیادی وجود دارد .تعاریف من نهرف رد جرد گگ گگ

لغت درباره مفهوم کلی امنیت ،بر روی "احساس آزادی از ترس" یا احساس ایمنی" که ناظر بر امنیت مادی و روانی
است تأکید دارند ).(Mandel, 1998:44

ی،
ی ،ای کیژولوئد ییی ،فرهنگی ی
امنیت ملی:3امنیت ملی بزرگترین دغدغه هر نظام سیاسی است ک داصتقا رصانع اب ه یییی یییی

اجتماعی و نظامی پیوند خورده است .قدمت اندیشه درباره مفهوم امنیت به آغاز حیات اجتماعی انسان ب زا ممیگ در دد.
د ( Ghanbari,
نحال مجادالت درباره امنیت از پایان جنگ جهانی دوم به بعد وارد مجامع دانشگاهی علم ش ی دد دد
درعی 

.)2014:23
    

یگوید :امنیت ملی شامل تعقیب روان صا و تسا ینمیا یدام و ی و ًالًال ءزج 
رابرت ماندل در تعریف امنیت ملی م 
تهای ملی است ،تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ،نسبت به بقای رژیمهاا ،نظ و یدنورهش ما
مسئولیت حکوم 

شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند ) .(Mandel, 1998:52براساس تعریف کالج دف ناک یلم عا ادااااااا،
امنیت ملی یعنی حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش ب عورشم یاهوزرآ و اهزاین اب قباطم و مدرم همه یار

      

ی ،اقتص و یدا
شهروندان .این امر شامل رهایی از حمله فشار نظامی ،براندازی داخل زرا یدوبان و ی شش شششهاای سیاسی ی
اجتماعی م 
یشود که برای کیفیت زندگی ضروری هستند (.(Rabee’I, 2005:13
همگرایی:همگرا يي عبارت است از احساس تعلق و همبستگي اجزاي ملت با تمام عناصر تشکیلدهنده كشور اعم از
د (Alipour,
یکه افراد بين خود و اين عناصر احساس ج كن توافت و يياد نن ددد ددد
سرزمين ،نظام سياسي و ملت ،بهطور 

) .2011:121ازنظر لغوی همگرایی به مفهوم تشکیل یک کل بهوسیله اجزاء است .همگرایی را ایجاد همبست زین یگ   
یگ در دد.
ینامند .همگرایی اساس ًاًا به یک انسجام قوی در روابط درون یکجامعه یا درون یک واحد سیاسی مربوط می ی
م
این امر به ادراک جمعی و گروهی و خودآگاهی اشاره دارد .همگرایی در سطح ملی به درجه انسجام درون روشک ی   
بستگی دارد (.)Golverdi, 2012: 129

1

- Ethnic
- Security
3
- National Security
2
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ت
واگرایی :واگرا يي عبارت از احساس جدا يي بالقوه یا بالفعل اقوام با تمام يا بخش رصانع زا ی    تشکککیلدهندهه است ت
) .(Alipour, 2011:121واگرایی به معنای عدم انسجام و توافق گروووههاا و ب دحاو کی نورد رد یسایس نارگیزا     
یشود (.)Golverdi, 2012:130
سیاسی برای رسیدن به هدف مشخص تعریف م 
نظریه نیروهای گریز از مرکز 1و نیروهای گراینده به مرکز 2هارتشورن :هارتشورن معتقد است که در درون کش رو
و در هر لحظهای ،توازنی خاص میان نیروهایی وجود دارد که آنهاا را نیروه و زیرگزکرم یا

ینامنددد.
ارگزکرم     می ی

نیروهای مرکزگریز نیروهایی هستند که کار دولت را برای یکپارچه کردن مردم و قلمرو در یک مجموع و مجسنم ه
یکنند .اختالفات فرهنگی ،سیاسی یا اقتصادی میان جمعیتها یا موانع جغرافی یا ی نایم سامت و     
هماهنگ ،مشکل م 
یتوانند در حکم نیروهای مرکزگریز عمل کرده و اجزای کشور را از هم دور کنند .مهمت یر ننن
مناطق مختلف ،همگی م 
ت  ،در
نیروی مرکزگرا چیزی بود که هارتشورن آن را علت وجودی حکومت نامید .علت وجودی یا اندیش موکح ه تت تت
یتواند بخش اعظم جمعیت یک کش دحتم رگیدکی اب ار رو     
برگیرنده اعتقادات یا آرمانهای مهم خاصی است که م 
یکننددد ،بیشت شاب ر دد ددد ،آین امتحا روشک هد ًالًال زا  ا تینم     
سازد .هرچه میزان جمعیتی که از اندیشه حکومت حمایت نم 
کمتری برخوردار خواهد بود ).(Moyer, 2000:200
به نظر هارتشورن ،به هم پیوستن یک ملت به دو انگیزه دیالکتیک بستگی دارد« :نیروهای گریز از مرکززز»ک یازجا ه   
یران و د «نیروه کرم هب هدنیارگ یا زززز ززززز»ک یازجا ه   
تشکیلدهنده یک موجودیت بالقوه را بهسوی متالش ندش ی    می ی
یکند و پیوسته نگاه م 
لدهنده کشور و ملت را به هم نزدیک م 
تشکی 
یدارد ) .(Mojtahedzadeh, 2002:34هارتشورن
یگوید« :این نیروها درساخت ،بقاء و اضمحالل حکومت نقش ویژهای را ب یزا
در تشریح نظریه خود م 

ینماینددد.
می ی

ی-
ی ،ان موق لئاسم و روشک بسانمان لکش و هزاد یییییی یییییی
بهطوریکه عوامل گریز از مرکز شامل خصوص نیمزرس تای یی یی
جمعیتی ،با توجه به بعد مسافت بر حکومت تأثیرگذار م 
یباشند ).(Mehrabi, 2007:67
تها بهعنوان تهدیدی وج رظن رد یدو   
نکه حقوق قومی 
تها یعنی ای 
رابطه قومیت و امنیت :امنیتی دیدن حقوق قومی 
تها قابلیت م و هرکاذ
شیافته و قومی 
یشود .بنابراین حوزه کارآمدی و مسئولیتپذیری دولت در برابر آن کاه 
گرفته م 
تهاای
تهاا ک سایس هب ه تت ت تتت
یشوند .امنیتی دیدن مسئله قومیت ت
انعطافپذیری خود را از دست داده ،انکار یا سرکوب م 
یگردد سبب پذیرش ارزشها ،الگوها و سبک زندگی گروه برتر توسط اق و بذج و ماو
همانندسازی دولتی منجر م 
هضم آنها در بطن گروه برتر م 
لو
یشود ) .(Salehi Amiri, 2006:350با توجه به تغییر محیط امنیتی نظام بینننالملل ل
یتوان دعب د   
اهمیت یافتن بعد نرمافزاری امنیت یا همان ظرفیت سیاسی کشورها ،نارضایتی سیاسی قومیتها نهتنها م 
نرمافزاری امنیت دولت را تهدید کند بلکه م 
یتواند زمینه بهر برداری فرصتطلبانه کشورهای خارجی ب اهب ه نن نننههاای
مختلف را فراهم آورد .برخورد سخت افزارانه ،امنیتی و سیاسی با گروههای قومی سبب افزایش احساس محرومیت
تهاا،
یشود .این مسئله احساس رضایت ،حساسیت ،اعتماد و مش یموق یسایس تکرا تت ت تتت
سیاسی و اقتصادی در آنها م 
ی ،انس ار یلم تیوه و ماج کا داد شه
توان سیاستسازی دولت در زمینه حف گچراپکی ظ یی یی

ی
هههه ههههه ،زمینه بهرههب رادر ی ی

ی آ ور د .
تطلبانه کشورهای بیگانه را فراهم م 
فرص 
1

-Centrifugal Forces
-Centripetal Forces

2
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یافتههای تحقیق
کلیات جغرافیای طبیعی
 )1موقعیت جغرافیایی :كردستان بين پنج دولت خاورميانهاي ،بين چهار سازه تمدني و فرهنگ تالف راهچ نيب ي     
ايران ،عربستان ،آناتولي و قفقاز و در مس يسآ هراق نايم هاگرذگ ري ااااا اااااا ،اروپ و ا

آفريق ارق ا ر سا هتفرگ  تتت تتتتتت (Abdi,

گهاي ايراني ،ترك ،عرب و همچنين گستره تالق شترز نايدا ي تتتتتتت ،يهودد،
) .2010:181اين منطقه محل تالقي فرهن 
مسيحيت و اسالم بوده است ) .(Kaviani, 2010:187مناطق کردنشین ایران که دنباله فرام یزر

هس   

آنهاا در س حط

کشور عراق ،ترکیه و سوریه تداوم دارد ،عمدت ًاًا در برگیرنده نواحی غربی کشور ایران ،از شمال ت یاهزرم یکیدزن ا    
کشور آذربایجان بهصورت پراکنده و در مناطق کردستان و کرمانشاه بهطوررر متمرک  یبرغ بونج قطانم رد و ز با

   

یباشد د
ی کم ناتسرل رد زین ی     می ی
ترکیبی از اقوام لر در استانهای ایالم بهصورت پراکنده و ت ودح ا د یی یی
د (Hafeznia,
) .2006:79عالوه بر مناطق یادشده؛ کردها در مناطق شمال شرقی در استانهای خراس و یلامش نا

اتسلگ ننن نننن ،ش لام

ل ،ن لماش روشک یزکرم یحاو     
دامنههای البرز واقع در استانهای مازندران ،گیالن و من اتسا زا یقطا نن نننهاای اردبیل ل
استانهای قزوین ،تهران و همچنین در استانهای سیستان و بلوچستان ،خراسان رضوی و فارس ب کدنا یتیعمج ا    
پراکنده م 
یباشند (.)Golverdi, 2012:198

شکل :1نقشه منطقه کردنشین در خاورمیانه

Source: http://www. lib. utexas. edu/maps

 )2توپوگرافی :جغرافیای طبیعی استانهای غربی کشور با ناهمواریها و اشکال ویژهای عجین است .سلس لابج هل   
زاگرس بهعنوان نماد کردها در امتداد شمال غرب -جنوب شرق کشیده شدهاند و از شمال به سمت جنوب بر می ناز
ی وس زیخلصاح و عی   
یشود .عالوه بر وجود کوهها و قلههای مرتفع؛ فالتهای مرتفع با دشتهای ی
ارتفاعات کاسته م 
نیز در این مناطق گسترده شدهاند .کوههای غربی کشور به دلیل خصوصیات ساختمانی خود از درههای تنگ وباریک
یروند.
زیادی تشکیل شده که یکی از مهمترین موانع ارتباطی درمنطقه به شمار م 
وجود ناهمواريها ،كوهها ،جنگلها ،رودها و خط سير مرزها امكان انج ايلمع ما ت راپ  ت و بيقعت و ينازي   
استتار را براي گروههاي قومي ناهمساز در غرب و شمال غرب کشور را بهتر ف مهار

گر و زي

یس زا د د .در مقاب ياهورين ل   
می ی

تحلیلی بر رابطه ژئوپلیتیک قوم کرد و7 ...

ل و چگ ايلمع يگنو ت رد ينابيتشپ 
لونقل ل
دولتي با مشكالتي چون ناآشنا يي به منطقه ،معضل ت در د و  حمل ل
آسیبپذیری بيشتري هستند .بسیاری از مناقشات قومي در ايران بهویژهه بع رد يمالسا بالقنا زا د

ضرعم    

عقاو يقطانم      

شدهاند كه از شرايط توپوگرافی و جغرافيا يي کموبیش بهرهمند بودهاند .البته در اين ميان وضعيت جغراف قطانم يياي   
یسازد.
كردنشين امكانات بيشتري را پيش روي گروههاي كرد ناهمساز فراهم م 
لبح ثثث است )1::است رد رارق
لهای زير متصور و قابل ل
موقعيت مناسب جغرافيا يي در ارتباط با مناطق كردنشين به شك 
حاشيه مرزهاي غربي كشور )2هممرزی ب یروس و قارع و هيكرت داركا ا ههههه هههههه )3كوهست دوب ينا نن ننن ،طبيعت و نشخ 
صعبالعبور بودن )4امكانات محدود مواصالتي -ارتباطي  )5نحوه استقرار روست ياها

کردنشین ن
ن (Mohsenizadeh,

ی ،وج ک دو وو وووههاای بلنددد،
) .2010:41در مجموع مناطق کردنشین ایران و سایر کشورها به لحاظ وضعیت توپ فارگو ی ی
درههای عمیق ،رودهای فراوان و منابع عظیم آبی ،منابع زیرزمینی و سطحی از اهمیت ژئوپلیتیکی ویژهای بر رادروخ
یباشند .این وضعیت همواره تأثیر فراوانی در تعیین سیاستهای قدرتهاای منطق ققهای و ف قطنم ار هه هههای نس هب تب   
م
مسئله کرد و کردستان داشته است.
ت ،هماهنگ
اساس ًاًا هرگاه مرزهای سیاسی یک کشور با سرحدات طبیعی بهههویژهه ارتفاعات ت
یشود د .اگرچ تفرشیپ ه   
مطلوبتری برای آن کشور فراهم م 

باشددد ،ش یدنفادپ طیار   

ی ت  یدایز دح ا در ار ایس شز سی یماظن و       
فّنّن روا ی ی

ارتفاعات تغییراتی به وجود آورده ،اما ارتفاعات همچنان به شکلی در مسائل ژئوپلیتیکی کشورها مؤثرنددد .ارتفاع تا
یشوند و این امر بر شیوووههاای اقتص و یدا
موجب کندی حرکات زمینی و محدودیت در ایجاد شبکههای ارتباطی م 
تولیدی تأثیر مستقیمی دارد؛ مث ًالًال کشوری که در یک موقعیت کوهستانی قرار گرفته بیشتر به استقرار ص کچوک عیان   
ییابد تا صنایع سنگین و چه بسا در مراحل تکاملی آن صنعت ،ب سرب صصخت هجرد ه دددد ددددد .چن نی
و سبک گرایش م 
کشوری اگر مکمل سرزمینهای اطرافش نباشد ،عالوه بر پیشرفت و توسعه ،امکان درگی شیارب یرتمک یماظن یر     
یشود .شکل ناهمواریها در جابهجاییهای داخلی جمعیت و امکان تا
فراهم م 

یگ ابجوم و دراذ ت زورب     
ت یثأ ررر می ی

یکنددد .درواقععع یک یکیتیلپوئژ تالکشم زا ی    
نابرابریهای ناحیهای و درنتیجه تقویت افک مهارف ار ییادج را     می ی
کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا ناشی از همین وضع است.
 )3وسعت :در ارتباط با جمعیت و وس ود نیشندرک قطانم تع د دوجو هاگدید هتس راد دددد دد ددددددد .ی زا یخرب هورگ ک

  

ل ک و دنراد یدر
دولتهای دارای جمعیت کرد و مخالفان کردی هستند که نگاه حداقلی و توام با تف ففریط به مس ئا ل ل
یباشند که نگ و یرثکادح یها
تهای افراطی کرد م 
گروه دوم موافقان و ناسیونالیس 
یایحا لل ل کردست تسا ینیمزرس نا
من نراد نیشندرک قطا د ددددد دد .عل یی 

هب یطارفا

تعسو و تیعمج

     

هقطنم رد نایمرواخ هههههههههه ههه ،ب  تعسو ه ت یبیرق       

ع آن
 650 9 40کیلومترمربع که 00 44 91کیلومترمربع آن در ترکیه 124950 ،کیلومترمربع آن در ایران 72000 ،کیلومترمربع ع
ن کردهاا
ی زیست اگ هه و م طو ن ن
ت ،کههه از نظررر اکول کیژو ی ی
در عراق و  18300کیلومترمربع آن در سوریه واقع شدهه است ت
یدهد ) .(Hafeznia, 2006:9به عبارتی  33درصد از وسعت مناطق کردنشین متعلق به ایران میباشد.
راتشکیل م 
 )4منابع :ارزش حقیقی و واقعی هر کشوری به فراوانی و کیفیت منابعش بستگی دارد .ثروت یک کشور ،وابست هب ه   
ت .کردست قطنم نا هه هههای است رد هک تسا کیژتار دل یفارغج ای     
طرز استفاده آن کشور از منابع و تولیدات خود است ت
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یگیردد و منطقهههای کوهست ینا
خاورمیانه قرار گرفته و مناطق مهم کشورهای عراق ،ترکیه ،ایران و سوریه را در برمی ی
ی ،نق نیمزریز یبآ عبانم دوجو و فرب و ناراب شراب نازیم رد یرثؤم ش ی اد ر ددددددد د دد ددددددددددد.
است که از جهت توپ فارگو ی ی
یترین رشتهههکوه هه نتسه ناتسدرک یا ددد دددد ،از جهت و یگدنکارپ 
رشتهکوههای زاگرس و آرارات که از اصل 

وحن ههه ههههی

قرارگرفتن و مکان آنها از دالیل عمدهی بارش باران و برف در کردستان به شمار میرونددد .ب لق رد فرب شرا ههه ههههی
یدهند .بارش باران در کوهپایهها
یها ،سرچشمهی اصلی آب رودخانههای بزرگ کردستان را تشکیل م 
کوهها و بلند 
س ،یک زا ی
بهای زیرزمینی است .منطقه غرررب کش یلد هب رو ل تشر دوجو  ههههه ههههههک رگاز هو سس سس
و جنگلها سرچشمهی آ 
ی ،دریاچهههه و رابیرز یا
یترین مناطق پر آب ایران است ،آب رودخانهها و رودهای ج را ی ی
غن 
یکنند.
بهای زیرزمینی کردستان را تأمین م 
آ 

1

 اهدس و هیمورا وووو ووووو...

ازآنجاییکه منطقه خاورمیانه در کمربند خشک و نیمهخشک زمین قرار دارد و مناطق کردنشین به لحاظ بر یرادروخ
ی ،ق تیلپوردیه ترد یکی یو  ژژژ ژژژژهای را در اختی را
یباشند ،درنتیجه آب بهعنوان یک منب عیبط ع یی یی
از منابع آبی خودکفا م 
نکنندهای را ایفا نماید.
یهای آینده و مناقشات اکراد نقش تعیی 
یتواند در چانهزن 
کردها قرار داده است و این عامل م 
ن مع ندا
ت .از مهمممت یر ن ن
مناطق غرب و شمال غرب کشور از نظر منابع سطحی و عمقی تا ح سا ینغ یدایز دود تتت ت تتتت
یتوان به معادن طال ،آهن ،مس ،انواع سنگهای ساختمانی که از اهمیت خاصی برخوردار است ،اشاره نمود بر یخ
م
ى،
ى ،ش هوک هسام و ن ىىى ىىى
دیگر از معادن استانهای غربی کشور شامل معادن :مرمر و مرمريت ،سنگ الش نامتخاس ه ىى ىى
سنگ آهن ،باريت ،سنگ آهک ،سنگ گچ ،پوکه معدنى ،سنگ نمک ،گرانيت ،دولوميت ،سيليس و فلدسپات ،منگنز
یباشد .وجود غنیترین چاههای نفتی جهان در منطقه اقلیم و همچنین برخی استانهای غرب کی روشک ی ی    
و شيل م 
یباشد .همین منابع ان یکیتیلپوئژ تردق اهدرک هب یفرط زا یژر       
دیگر از منابع عظیم زیرزمینی مناطق کردنشین م 
خاصی بخشیده و از طرفی دیگر باعث شده تا بسیاری از بازیگران بینالمللی چشم طمع به این مناطق داشته باشند و

از کردها استفاده ابزاری نمایند .2کما اینکه در دوران شوروی سابق چه کرده هچ و )تارکومد و هلموک( ناریا یا

   

کردهای ترکیه (پ .کا .کا) دارای تفکرات سوسیالیستی بودند ،اما امروز با فروپاشی شوروی این تفک سایقم رد تار   
یده یشندرک قطانم هک د ن ظاحل هب       
وسیعی توخالی از ایدئولوژی است ) .(Ezzati, 2014نتایج بررسیها نشان م 
زیرساختهای توسعه اقتصادی و زیر بنایی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند .این در حالی است که ظرفیتهاای
ی،
یتوان یافوکش بجوم د یی ی ییی
بالقوه عظیمیدر این مناطق در بخشهای مختلف اقتصادی و زیر بنایی وجود دارد که م 
آبادانی و پیشرفت این مناطق گردد .بنابراین ضرورت دارد که دولت توجه ویژهای به مسائل و مشکالت ای قطانم ن   
بنماید.
جف را سسس و
 )5مرز :در دوره مادها مرزهای سیاسی از غرب به رود فرات و آسیای صغیر ،از جنوب به کرانههای خلیج ج
یشد و طول مرزه هرود رد نآ یا
دریای عمان ،از شمال به جیحون ،دریای خزر و قفقاز و از شرق به هند محدود م 
یرسید .حدود مرزهای ایران حاصل معاهدات و قراردادهایی است هک    
اوج خود به حدود  21هزار و  576کیلومتر م 
بین دولتهای ایران و عثمانی طی قرون گذشته منعقد گردید .مرزهای غربی ای اندهع لصاح نار مم م ممممههاای متعددی
1

-http://www.kurdistanmedia.com
-http://mohsentahmasebi.blogfa.com
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ن ،گ ادر ننن ،ارزروم .ط لو
است که از  5551تا  1975منعقد شده است .این عهدنامهها عبارتاند از آماسیه ،قصرش یری ن ن
فعلی مرزهای غربی ایران به طول  5902کیلومتر م 
یباشد ) .(Hafeznia, 2012:307-308در امتداد مرز می و ناریا نا
یشود .توپ و عفترم یفارگو
ترکیه دو ناحیه مرزی ساوجبالق مکری در شمال و ساوجبالق سنه در جنوب مشاهده م 
پیچیده ناشی از برخورد ادامه کوههای توروس و آرارات در منطقه کردستان ژئوپلیتیک خاصی در ای یزرم هیحان ن    
به وجود آورده است که انسان را بر طبیعت چنان مسلط نموده است که میان دولتهای مرکزی عراق ،ترکیه و ای نار
ینمایند .واق ندش ع    سیصد
یکنند و دولتها روابط خود را براساس واقعیات ژئوپلیتیکی کرد تنظیم م 
نقشآفرینی م 
کیلومتر مرز میان ایران و عراق در استان کردستان ،پیچیده بودن توپوگرافی ،معابر مهم و سوقالجیشی ،پوشش گیاهی
تنک و کم ارتفاع عملیات زمینی به داخل عراق را مشکل اما انسان همگرا با دولت یزکرم     ای ار یاروشد نیا نار

  

ینماید .ایالت اردالن ،گلباغی ،مندمی ،جاف و سایر عشایر ایرانی االصل ساکن در کردستان ایران و عراق و
متعادل م 
یباشند.
ترکیه از عوامل ژئوپلیتیکی نافع برای ایران م 
مرز میان ایران و عراق در منطقه کرمانشاه طبیعی و با دولت مرکزی ایران همراه است .کاسته شدن از میزان ارتفاعات
از شرق به غرب و مایل شدن ارتفاعات نسبت به خط مرز سبب به وجود آمدن درههای عمیق کشیده شده به س تم
عراق است که شرایط عالی برای هر نوع عملیات نظامی اعم از آفندی و پدافندی را برای ایران ت اعافترا ا ت نادمه     
ت ،م رد زر
به وجود آورده است و برخال سا ینیمز نیگنس تایلمع عنام نآ هدیچیپ و دنلب تاعافترا هک ناتسدرک ف تت ت تت
یکند .وجود جلگههای کنگاور ،صحنه و کرمانشاه ،ماهیدشت ،اسالمآباد ،کرند و دهلیز
این ناحیه به نفع ایران عمل م 
پاطاق عرصه مانور نیروهای زمینی است .نواحی مرزی ایران و عراق در لرستان و ایالم نیز شرایط پدافن ار یلاع ید   
برای ایران دارد .جهت و ارتفاع کوهها همراه با رودهای متعدد سبب به وجود آمدن این شرایط برای ایران شده است
).(Pishgahifard, 2010:70
هارتشورن مرزها را براساس درجه تطبیق آنها با گروههای نژادی و فرهنگی ،چهار نوع مرز را شناسایی کرده است:
مرزهای قبل از اسکان ،مرزهای تطبیقی ،مرزهای تحمیلی و مرزهای متروکه .وی معتقد است مرزهای تحمیلی ب نود

تها کشیده شده و سبب شده تا مردمی که از یک قوم یا نژاد ی نید ا   
ی– فرهنگی با توافق دول 
توجه به الگوهای قوم 
و زبان هستند در دو کشور واقع شوند و تحت حاکمیتهای جداگانهای قرار گیرند .اینگونه مرزها ازجمله مرزهایی
یدر دو طرف آن موجب تضعیف دولت مرکزی و واگرایی
هستند که به دلیل همگراییهای میان افراد یک گروه قوم 
یشوند .در این نوع مرز نظر به اینکه کدامیک از دو دولت همسایه قوی باشد و سازوکارهای حکومتی بک را
با آن م 
یتواند برای دولتها مفید یا مضر باشد .مرز ایران در غ و بر
گرفته او چقدر پاسخگوی نیازهای مردم مرزی باشد م 
شمال غرب با ترکیه و عراق از این نوع مرز است (.(Moyer, 2000:60
کلیات جغرافیای انسانی
 )1جمعیت :سادهترین شکل مطالعه جمعیت کشورها از دیدگاه ژئوپلیتیک ،مطالعه نحوه توزیع جغرافیایی آنهاستتت.
آنچه بدیهی است در تجزیهوتحلیل جمعیت نباید تنها ب نج ه بب بببههاای کم اریز ؛درک هجوت ی      مهمممت یر ننن عام رد ل
ژئوپلیتیک ،انسان است .دکتر عزتی معتقد است تمام پدیدههای محیط طبیعی چه ثابت و چه متغیر ،در ی و بطق ک
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ت ،مس تسا مزال هک یرگید هلئ     
انسان ب راد رارق رگید بطق رد ییاهنت ه دد د دد دددددد .ع یعمج تیفیک هلئسم رب هوال تتتت ت تتتتت
سیاستگذاران کشور بدان توجه کنند ،توزیع متناسب جمعیت با وسعت کشور است؛ زیرا عدم توجه به ای هلئسم ن   
یاندازد.
اساس امنیت کشور را در درازمدت به خطر م 
الگوی پخش جمعیت در پهنه سرزمین ایران نامتعادل و نامتوازن است .دالیل عمده پدیدار شدن این الگو را بای رد د
الگوی پخش دو دسته عوامل دانست که جمعیت به تبعیت از آنها ،در فضای ایران است تسا هتفای رارق  )1:::: :::الگ یو
پخش نامتعادل زیستی ،نظیر آب ،خاک ،فضا ،اقلیم و منابع طبیعی  )2الگوی پخش نامتعادل فرصتتتهاای اقتص دا ییی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی .الگوی پخش بنیادهای زیستی تا اندازه زیادی جبری است؛ ولی الگوی پخش فرصتها
غیرجبریزاییده سیاستها و برنامههای دولتی و نبود سیاستها و طرحهای آمایش سرزمین است؛ بنابراین در جاهایی
یشودد ،مانن ارهت ناتسا د ننن نننن،
تها هر دو موجودند ،بیشترین ت هدهاشم یتیعمج مکار     می ی
که بنیادهای زیستی و فرص 
ی ،ش و یقر
ی ،جن بو ی ی
استانهای شمالی و ساحلی ،استانهای شمال غربی و زاگرس مرکزی .ب زکرم قطانم سکعر ییی ییی
تهاای زیست صرف و  تتتتتهاا هستنددد ،کمت  نیر تتتتتراکم جمعیت نراد ار  دد ددد
جنوب شرقی ایران دچار کمب ورض دو ر تت تت
).(Hafeznia, 2012:138
ی
آمار جمعیتی قابل اعتمادی در هیچ جا در مورد تعداد جمعیت کردها وجود ندارد .بیشتر ارقام موج زین دو    بهههجای ی
آنکه متکی بر پایههای علمی و دقیقی باشند ،بر مسائل سیاسی -امنیتی و خاستگاه ارائهدهندگان تکی نراد ه دد ددد .ملی نو
نب را هه اطالع یتا
یکنند و کشورهای دارای اقلیت کرد نیز یا دراین ن
کرد طبع ًاًا درباره شمار جمعیت مردم خود اغراق م 
یکنند .عمدهترین مشکل در برآورد واقع تیعمج ی   
یکنند یا اطالعات تحریف شدهای در این زمینه ارائه م 
منتشر نم 
یتوان به علت موارد زیر دانست )1 :پراکندگی منطقهای کردها  )2مشخصهها و ویژگیهای کرد ب ندو
کردها را م 
پراکندگی در سطح استانهای مختلف کشورهای مربوطه  )4ع لیالد هب یمسر رامآ دوجو مد

)3

ی -امنیتی ی
ی
سایس ییی ی ییی ییییییی

) .(Salehi Amiri, 2006:162محمدی و خالدی در خصوص جمعیت کردها جدول جمعیتی ذیل را ارائه نمودهاند.
جدول ( :)1میزان جمعیت کرد کشورهای منطقه
ردیف

نام کشور

کل جمعیت (نفر)

درصد جمعیت کرد

میزان جمعیت کرد (نفر)

1

ترکیه

00 0 32 9 72

23

16774360

2

عراق

28513000

23

990 7 655

3

ایران

70472842

10

842 7 704

4

سوریه

18542000

9

780 8 166

5

ل ب نا ن

3834000

6/1

233874

6

کویت

3084000

10

308400

7

CIS

....................

.......................

500000
688 09 330

Source: Mohammadi & Khaledi, 2012:38

تهای منطقه و احزاب کردی ارائه میشود که بازت اظحالم با ت   
در مورد جمعیت کردها ارقام متناوبی از جانب دول 
سیاسی موجود در این زمینهاست ) .(Younesi, 2001:18گلوردی در کتاب «اق و یناریا ماو

ی»
یمز نن ن ننننههاای همگرایی ی

یزند که  7درص ریا تیعمج لک زا د ا نننن ننننن 20 ،درص تیعمج د   
جمعیت کردها را بین  20تا  25میلیون نفر تخمین م 
ترکیه 20 ،تا  30درصد جمعیت عراق و  11درصد جمعیت لیکشت ار هیروس      می ی
یدهنددد ).(Golverdi, 2012:196
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عزتی آخرین آمار جمعیتی کردها را در یک مصاحبه حضوری در مهرماه سال  39 13حدود  30میلی و رفن نو

هوحن    

توزیع این جمعیت به همراه توزیع وسعت مناطق کردنشین را در چهار کشور ترکیه ،ایران ،عراق و سوریه اینننگونههه
3

بیان کردند 50 :درصد جمعیت و وسعت مناطق کردنشین در ترکیههه 33 ،درص اریا رد د نن ننن 17 ،درص و قارع رد د

درصد در سوریه و قفقاز م 
یباشد ) .(Ezzati, Interview, 2014قابل ذک زا هک تسا ر رک هدنکارپ تیعمج ده رد ا       
یشود .جامعهی دیاسپورای کرد حداقل  2میلیون
اروپا ،آمریکا ،استرالیا ،کانادا و اسرائیل بهعنوان دیاسپورای کرد یاد م 
نفر و حداکثر  3میلیون نفر یعنی  6تا  9درصد کل جمعیت کردها را تشکیل داده است ت
ت (Mohammadi & Khaledi,
). 2012:145

گهای بشری بوده و به افراد یک گروه امکان برقراری آزادان طابترا ه   
 )2زبان :زبان ابزار اصلی ایجاد پیوند بین فرهن 
یتوانند با هم گفتگو کنند یک نوع مانع و رادع
یدهد ،و درعینحال بین اعضای گروههای زبانی که نم 
با یکدیگر را م 
یکن و د
یشود .بهطورکلی زبان همچون یک مانع یا صافی از تداخل متقابل فضایی دو ناحیه جلوگیری می ی
محسوب م 
این عمل یکی از خواص مهم زبان بهصورت علل جدایی به شمار م 
یآید ).(Haget, 2004:9
نرو این زبان در ناحی هچ ناتسدرک عیسو ه
تهایی است ،ازای 
گویش یک قبیله با قبیله دیگر از اکراد دارای تفاو 

رد

  

ایران و چه در خارج از ایران به شاخههایی تقسیمشده و ه یوگ زین هخاش ر شششش شششش
شهاای متعدد راد ی دد (Jalaeepour,
) .1993:91بهطورکلی شرایط اقلیمی ،فرهنگی و سیاسی از مهمترین عواملی است که منجر به ایج اشریز دا خخخخخ ههاا و
لهجههای بسیار متفاوت در زبان کردی شده است .برخالف بیشتر گروههای اقلیتی خاورمیانه ،کردها موفق نشده هانددد
یک زبان واحد به وجود آورند .این موضوع نهتنها مانع از تشکیل یکجامعه کرد متحد ش سا هد تتتتت ،بلک تیمها زا ه   
زبان به مثابه کد هویت قومی برای قوم کرد کاسته است .نادر انتصار دالیل ناهمگنی لهجههای زبان کردی را ب هس ه   
یدهد )1 :کوهستانی بودن کردستان )2عدم وجود یک ساختار حکومتی متمرکز و قوی کرد  )3پیدایش
علت نسبت م 
سیستم دولت -ملت مقتدر در خاورمیانه در قرن بیستم.
ت .دی فونوکا
زبان کردی یکی از قدیمیترین زبانهای ایرانی است که تحقیقات گسترده درباره آن انجام گرفت سا ه تت تت
ی است یاقب هک  ای نآ 
مستشرق روسی معتقد است زبان کردی یکی از شاخههای زبان م دا ی ی

رد

تالشی ،آذری ،گیالنی ،طبری ،سمنانی ،اورامانی و ...محفوظ مانده استتت .نزدیک و دام ی

هب سراپ

ی،
شهاای ت تا ی ی
یوگ شششش شششش
فرص رگیدکی      ًاًا

یتوان گفت که آنان از نظر زبانی هم به یکدیگر نزدیک بودند .هرودت گفت تسا ه   
جغرافیایی و نژادی نبوده ،بلکه م 
یفهمیدند .زبان کردی هم مانند زبان فارسی بازمان ابز هد نن نننهاای که یناریا ن   
سها زبان یکدیگر را م 
که مادها و پار 
ازجمله زبان پهلوی است ).(Sajjadi, 1999:132
برخی پژوهشگران معتقدند که زبان کردی از لغات بیگانه پیراستهتر مانده است و بسیاری از اصطالحات ایران باستان
را در بر دارد ) .(Shams, 2013آنچه ک یدرک نابز تسا هدش ثعاب ه

      بهههویژه ه بر اش زا یخ خخخخخ ههاای آن مانند

ینزدیکی خود به زبانهای باستانی و میانه را بیشتر حفظ کند ،این بود که این زبان در طول تاریخ ،زبان افواهی
هورام 
یهای فراوان هل اب طابترا رد ی ججج ج جججججههاای
مردم بود و زبان هیچ دولت و درباری نشد ) .(Almasi, 2006:30تقسیمبند 
کردی صورت گرفنه است .نیکیتین ،کنیل و کندال زبان کردی را به  5شاخه کرمانجی ،سورانی ،گورانی ،کلهر و ل یر
تقسیم کردهاند ) .(Salehi Amiri, 2006:164بهطورکلی زبان کردی بهعنوان یک عامل هویت بخش و تقویتتتکنندهه
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هویت قومی نقش اساسی در ساختار امنیت کشورهای دارای جمعیت کرد دارد که البته ایران نیز علیرغم اشت رد کار
یدهد می هب شیارگ ناز    
یباشد .نتایج بررسیهای پیشین نشان م 
ریشه زبان کردی و فارسی ،از این قاعده مستثنی نم 
زبان کردی در بین کردها باالست.
)3نژاد :نژاد عبارت از دسته یا گروههای انسانی که دارای خصوصیات جسمانی مشترکی که بنا ب ب ثراوت لصا ه ه    
یباشد .هرچند این گروهها از نظر آداب و رسوم همانند نباشند .مستشرقین و نژاد شناسان مطالب
آنها رسیده است م 
گوناگونی در مورد نژاد کردها نوشتهاند .در آثار بهجای مانده از یونانیان باستان نام کاردخوی آمده است وفنزگ و  نن ننن،
ساکنان زاگرس را به این نام خوانده است ( .)Golverdi, 2012:193نویس دن هه و محق دیشر موحرم یناریا درک ق      
ت .هم فلتخم طاقن رد هراو    
یاسمی معتقد است« :کرد یکی از شاخههای درخت کهنسال و برومند نژاد ایران سا ی تت تت
ایران با عزت و احترام زیسته و پیوند محکم را به سایر شاخههای این درخت مربوط ساخته ،ی تشذگرس مسق ک    
تاریخ آنها را به هم اتصال بخشیده است» ) .(Yasemi, 1986: 7اوژن پیتارد نیز از سه شاخه ملت ایران ،فارس ،ک در
لترنددد ،زی لحم نیمزرس ار     سکونتشاننن
یگوید در میان اقوام ایرانی ،کردها از هم یصا ه لل لل
و ارمنی نام برده است و م 
کوهستانی و صعبالعبور و کمتر مورد تهاجم واقع شده است ( .)Ibid:194نژاد آریایی بنابر اسناد و م دوجوم کراد   
اولین نوع بشری هستند که بنیانگذار زندگی نوین و تمدن دنیای باستان بوده و با درایت و عقل ذاتی گره مش تالک
یباشنددد .از
یهاا و ایرانی نا می ی
یها شامل سه گروه هندوها ،اروپ یا ی ی
زندگی و احتیاجات روزانه بشر را گشودهاند .آریای 
یدهند در چه رازه را   
یشود که سه گروه مذبور که ملت آریایی را تشکیل م 
عالئم و آثار تاریخی اینگونه استنباط م 
سال قبل از میالد مسیح همه در یکجا با هم زندگی م 
یکردند ) .(Kordpour, 2003:14عقیده عمومی ای هک تسا ن    
یاند که از حدود  4000هزار سال پیش در منطقه کردست ارقتسا نا ر تفای  ههه ههههانددد.
کردها از اقوام ایرانی نژاد هند و اروپای 
این قوم دستهای از اقوام آریایی هستند که ابتدا در اطراف دریاچه وان ،منطق و زاقفق ه

 دور د و دندوب هدنکارپ هلج    

یو فضایی پیدا کردند ،در منطقه کردستان کنونی مستقر شدند .ق تیعقوم لیلد هب درک مو      
بهتدریج که انسجام قوم 
جغرافیایی و ویژگیهای مکان استقرار ،بهطور نسبی در انزوا به س و هدرب ر د رتمک ر  ضرعم ت تالوحت و تالداب       
فرهنگی و نژادی قرار گرفته؛ ازاینرو برخی معتقدند که قوم کرد بیش از دیگر اقوام ایران و ملاس ی

هدروخن تسد     

لتر از دیگر ایرانیان بپندارند ).(Hafeznia, 2012:164
باقی مانده .این باور موجب شده که کردها خود را اصی 
ینمايان رد هك د    كردست زا لبق نا   
 )4دین و مذهب :طبق آثار و اسنادي كه از كردستان به دست آمده است چنين م 
اسالم ادياني از قبيل مهرپرستي ،زردشتي ،مانوي و مزد يك وجود داشته است و حتي عدههای كليم زين يحيسم و ي    
بودهاند كه پس از حمله مسلمانان به ا اري ننن ،كردها بهههت یرد ججج مس و هدش نامل سپ مالسا رك رد يتدم زا د ناتس       
گسترشیافته است .با ورود اسالم به سرزمین کردستان کردها به مرور به دین اسالم گرویدند و اکثریت مذهب تسنن
را پذیرفتند .اکنون هرچند ادیان مختلف و متنوعی از قبیل دینهای اسالم ،اهل حق ،علوی ،ایزدی ،آشوری و یهودی
در بین مردم کرد رایج است باای 
نحال بهتقریب  75درصد از کردها سنی م هدوب بهذ    ) (Rendel, 2000:35ک هب ه   
کهاای س وریپ هک ین    
لحاظ فقهی و عقیدتی پیرو امام محمد شافعی هستند و همین موضوع آنها را از اعراب و تر 
یکند .حدود  15درصد از کردها نیز شیعه مذهب هستند ) .(Mc. Dovel, 2001:53توجه
امام ابوحنیفه هستند جدا م 
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صفويان به كردها سبب شد تا عليرغم ميل باطني آنها به عثمانيها گرايش پيدا كنند و از صفويان حمايت نكن  ن و د
یشان و تقسيم شدن بين چهار کشور بود.
اين عم ًالًال آغاز جدا يي كردها از سرزمين مادر 
در حاشيۀ غربي ايران ،قلمرو اهل سّنّنت شافعيمذهب در استان كردستان و بخش جنوبي استان آذربايجان غربي ق رار
دارد و به ناحيۀ كردنشين شيعهمذهب در ضلع جنوبي آن (استان كرمانشاه) و ناحيۀ شيعهنشين آذربايجان در غ و بر
شمال آن محدود ميشود .از نظر پراكنش جغرافيا يي كردهاي شافعي مذهب ايران از دشتتتهااي زنگن رد ولبيش و ه   
شمال شهرستان ماكو تا جنوب پاوه تقريب ًاًا به موازات مرز استقرار يافتهاند و داراي گسترش نواري و حاشیهای هستند
) .(Ezzati, 2003:353مناطق حاشيهاي سّنّنی نشین كشور فاقد پيوستگي فضا يي است و فواصل جغرافيا يي ميان آنها،
کهاای
با بازوها و زبانههاي جغرافيا يي بخش شيعهنشين مر م رپ يزك يييييييشودد ) .(Hafeznia, 2002:146البت لسم ه کک کک
ب ،اکثریت یاهدرک    
فنظر از کرده هذم هعیش یا ببب ببب
دیگری چون اهل حق و علی اللهی نیز وجود دارد .بنابراین صر 
کردستان در مذهب با بخش مرکزی ایران تفاوت دارند و از این حیث با دیگر مناطق کردنشین خارج مرزها همسانی
دارند.
تهاای فرهنگ یاراد ناریا یزکرم شخب اب ی      
اگرچه کردها در ریشههای نژادی ،زبانی ،تاریخی و بر لصخ یخ تت تت
یهایی دارند؛ لکن از جهات مذهبی ،قومی و زبان محاوره با بخش مرک ناریا یز    تف وا تتت
مشترکات هستند و همانند 
دارند و در عوض با نواحی کردنشین خارج مرزها همگونی دارند .اجتماع این سه خصلت که فص م ل م زا اهدرک زی   
بخش مرکزی ایران و در مقابل پدیدآورنده نیروی جاذبه میان پارررههاای فض یا ی دش هنایمرواخ نیشندرک  هههه ههههه ،زمینه
بحرانی مداوم را در منطقه فراهم آورده است؛ بهطوریکه اجزای جدا افتاده قوم کردد ،هری بسک یوجتسج رد ک    
ی ،س یادو
خودمختاری از دولتهای مرکزی متبوع خود برآمدهاند .کردهای ایران نیز در عین تمای راتخمدوخ هب ل ییی ییی
ینويس گنهرف:د
باقی ماندن در ترکیب جغرافیایی سیاسی ایران را دارند ) .(Hafeznia, 2012:165مه يدزيا دادر    می ی
سياسي كردهاي جنوبي (كرمانشاهي) و شرقي (خراسان) رنگ و جال گنهرف بوچراهچ رد رتشيب و دراد يناريا ي    
سياسي دولت قابل درك است تا كي

فرهنگ سياسي پان كردي ،همچنين زب سارخ يدرك نا ا شنامرك و ين ا ب يه ه

   

فارسي نزدی 
کتر است ) .(Ahmadi, 1999:78امروزه مسائل قومی و نژادی نسبت به مسائل مذهبی از وزن و اهمیت
یدهد که مذهب بهعنوان یک عامل واگرا بین اقوام ک اب در   
یباشند .یافتهها نشان م 
بیشتری در میان کردها برخوردار م 
یکند .همانگونه که ذکر گردی ناتسدرک رد د   
مرکز کشور بوده ،اما در مقایسه با مسائل قومی نقش ضعیفتری ایفا م 
تگرایی بیشتر از مذهب است.
گرایش به قومی 
)5ميراث تاريخي :امروزه از ديدگاههاي توسعههه ،م و يگنهرف ثاري

طقف يخيرات      بهههعن او ننن م دادملق يلم ثاري    

نميشوند ،بلكه داراي ارزشهای اقتصادي قابل توجهي بوده كه موجب افزايش درآم و يلم د
استانهای کردنشین از ح ثي

قطنم ههه ههههاي م يييش نو ددد.

برخورداري از قابلیتهای تاريخي ،فرهنگي جايگاه ممتازي دارند .آثار تاریخی بهعن او ننن

نماد هویت و تاریخ اصیل قوم کرد نقش بسزایی در پیوند مردم کرد با سرزمین مادری دارد .بیستون ،غار كرفتو ،قلعه
زيويه ،محوطههاي باستاني تاريخي ،موسيقي و رقص و آداب و رسوم رايج در این استانها و آثار تاريخي و م يبهذ
يشوند.
تهای با ارزش تاريخي و فرهنگي منطقه محسوب م 
نهای دراويش قادريه و نقشبنديه ازجمله قابلی 
و آیی 
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 )6فرهنگ ،آداب و رسوم و موسیقی :کردستان از نظر فرهنگ و تمدن داراي س قبا هههاي بس هك تسا ناشخرد راي

   

نظير آن در ساير نقاط كشور بندرت ديده ميشود ،نشانههاي فرهنگي زبان ،هنر (شعر و موسيقي) و آداب و رسوم به
جاي مانده ،داللت بر ديرينگي و قدمت فرهنگي منطقه دارند .كردها طي قرون متمادي با لب دنويپ دوخ يلحم سا     
عاطفي ،عقيدتي و سنتي شديدي برقرار كردهاند و عالقه زيادي به حفظ و نگهداري لب نس سا ت هك دوخ ي رگناشن      
هويت فرهنگي آنهاست دارند .حتي در ابتداي حكومت پهلوي ،هنگام زمامداري رضاخان كه مقرر ش  مامت د م مدر    
ايران لباس واحدي بپوشند ،كردان در مقابل اين دستور مقاومت نشان داده ،لباس خود را تغ يي ر ندادند .البته امروزه در
برخی شهرهاي بزرگ مانند سنندج ،بر يخ از جوانان ،لباس محلي را فقط در مراسم و جشنهای خاص ميپوش و دن
يشود كه ب يلحم سابل ا    
عالقهاي به استفاده از آن بهطور معمول ندارند به همين دليل در سنندج كمتر كسي ديده م 
در يخ ابان ظاهر شود.
يكي دیگر از جاذبههاي مهم ،ارزشمند و نشاط انگيز منطقه ،موسيقي ،آواز و رقص كردي استتت .موس صقر و يقي   
كردي در ميان موسيقيهاي محلي سرزمين ايران ،يكي از اصيلترين و قديميترين موسيقيها و كام ًالًال آريا يي است هك    
با گذشت قرون متمادي هنوز اصالت خود را حفظ نموده است .در تمام ريتمهاي رقص كردي حالتي از همداست نا ييي ،
ي روخ دد ،گامممهاا هم ح ريسم كي رد هراو ر تك     
يگانگي و بدنسازي وجود دارد ،دستهاي رقصندگان در هم گره م 
یو
ف آم دا ه ه ساززز 
ی در گذشته صرف ًاًا با هد 
ص كرد 
ميكند و چنان متوازن است كه به رژه ميماند .برخی معتقدند رق 
ی نههه
ن مناطق در گذشتتههاا 
ن انجام میشد چرا كه مردمان ای 
ی مردم مناطق كوردنشی 
ی و ر وح 
ی جسمان 
تقویت نیرو 
ب میكرد .ل امدرم اذ نن ننن
ی را طل 
ی همیشگ 
ظ و آمادگ 
ن امر حف 
چندان دور همواره شاهد جنگهای قبیلهای بودند و همی 
ی
ی رزمیو شور و همبستگ 
ت در دست یكدیگر آمادگ 
ف دس 
ن جنگها و به مناسبتهای مختل 
ی بی 
ق در وقفهها 
ن مناط 
ای 
خ دشمنان میكشیدند1 .براساس مشاهدات و تجربیات و بررسیهای صورت گرفته ،موس یقی
ن خویش را به ر 
پوالدی 

یکردها دارد .همچنین کردها لباس محلی را نم زا یدا
و آداب و رسوم کردی نقش برجستهای در تقویت هویت قوم 
یتوان گفت لباس و پوشش محلی یک ش خا صصصه
یدانند ونسبت به آن پایبند هستند در مجموع م 
یخود م 
فرهنگ قوم 
فرهنگی و هویت ساز در بین کردهاست.
یکننددد .مح یگدنز ل   
 )7جغرافیای تاریخی کردستان :لغت کردستان به معنی مناطقی ک یگدنز نآ رد اهدرک ه     می ی
یباشد که بهتدریج تحت تح  یسایس فلتخم تالو ت تابجوم و هدیدرگ هیزج       
کردها ،سرزمینی به نام کردستان م 
پراکندگی آنها را فراهم آورده است ) .(Salehi Amiri, 2006:162محمد امین زکی در کتاب ک نایب ناتسدرک و در    
کرده :اصل نام کردستان از طرف سلجوقیها و به منطقه مابین آذربایجان و لرستان یا ن قالطا سرگاز یبرغ یحاو    
ی -رومی
یشد و همچنین به نام یون نا ی ی
شده است .در دوران باستان ،مناطق کردنشین ،به نام یونانی کاردوخیا نامیده م 
ی ن رد ناتسدرک ما   
یگفتند .بهههط لکرو ی ی
کوردوئین نیز نامیده شده و سریانیها نیز به آن کاردو یا قاردو م 

 1150م و در

عصر سلجوقی بر روی نقشههای جغرافیایی نقش بست؛ اما ت هک اهدرک یگدنز خیرا اهدام ناگدنامزاب و ناثراو

      

یشود.
یرسد که ساکن مناطقی بودهاند که امروزه کردستان نامیده م 
هستند ،به سه هزار سال پیش از میالد مسیح م 
1

-http://mohsentahmasebi.blogfa.com
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سایر عوامل مؤثر در واگرایی و همگرایی کردها :تجربههاای ت د یجراخ لماع هک دراد نآ زا تیاکح یخیرا ر   

  

تکوین ،رشد و تقویت جریانهای قومی نقش برجستهای دارد .يكي از زمينههاي مهم بروز مناقشات قومي در س حط
جهان ،تالش قدرتهاي بزرگ براي گسترش حيطه نفوذ و اقتدار خويش است .با توجه به اینکه حدود  09درصد از
کشورهای جهان به درجات مختل سه هتسبمه یعامتجا ینوگمهان اب ف تن دددددد ددددددد ،یک ر زا ی ااههاای نفوذذ ،است زا هداف
اقلیتهای ناراضی این کشورها است که از اواخر دهه  1980از آنها بهره گرفته شده است .در اين ميان مسئله كردها
ته يا
بيش از ساير حركتهاي قومي در خاورميانه ،رنگ بينالمللي بخود گرفته است .يكي از تأثير گذارترين ق رد ت ت
خارجي در مسئله كردستان ،اتحاد جماهير شوروي سابق بود كه به ايجاد دولت رد درك راتخمدوخ  داباهم     
ج درگيريهاي انقالب به علت خصومت با نظام به استراتژي تحر كي
 4 32 1كمك كرد .آمر كي ا نیز در او 
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گروه كككهاا

پرداخت .در سالهاي ا يخ ر آمر كي ا و برخی كشورهاي اروپا يي با حمايت از گروههاي ايران زا جراخ درك ي وشك رررر ررررر-
نظير كومله و دموكرات -امكانات زيادي براي فعاليتهاي سياسي و فرهنگي در اختيار آنها گذاشتهاند بهطوررري هك
حزب دموكرات در بيش از  20كشور اروپا يي و آمر راد يگدنيامن رتفد يياكي د دد دددد ) .(Mirzaee, 2006:150از گذشته
تاکنون کشورها با توجه به نقطه قوت خویش و ضعف حریف ،از سالحها و راههای گوناگونی برای غلب ریاس رب ه    
ی -فرق ققهای را یک زا ی
کشورها سود جستهاند .هانس جی مورگنتا دخالت نیروهای خارجی در تش موق لئاسم دید ییی ییی
نالمللی تلقی م 
نیروهای مورد استفاده در برقراری توازن قدرت بی 
ینماید ).(Jahani, 2012:68
یتوان به:رسانههای نوشتاری ،دیداری ،شنیداری ،شبکههای
از سایر عوامل و مولفههای اثرگذار ژئوپلیتیکی قوم کرد م 
ی،
ماهوارهای ،فضای مجازی ،موقعیت حاشیهای ،دوری از مرکز ،تشابه ق یپ و زرم یوسنآ اب یمو و نیمزرس یگتس یییی یی یییییی
عوامل سیاسی شامل مشارکت در ساختار قدرت ،نخبگان ،شخصیتها ،مفاخر محلی و ملی ،ک فای هعسوت م ت ای یگ

   

ی،
توسعه نیافتگی ،بیکاری ،ضعف زیرساختها ،تاریخ کهن ،اصالت قوم کرد بهعنوان یک قوم اصیل ایران یایرآ و ی یی یی
اصالت سرزمینی و ...اشاره نمود.
نتیجهگیری
یباشد مسئله امنیت ملی و راههای وصول به آن است ک رد هراومه ه   
یکی از موضوعاتی که با مسئله قومیت مطرح م 
حال تحول است .در قرن بیست و یکم با توجه به تغییر در ماهیت تهدیدات و اهداف استراتژی ،راههای وص هب لو   
امنیت نیز پیچیده و متفاوت گردیده است و استفاده از شیوههای گذشته نهتنهاا ک ثعاب هکلب دوب دهاوخن یدربرا      
افزایش درگیریها خواهد شد .بنابراین توجه به معیاره هلئسم دیدج یا     تأممین امنیت کی ناربهر یارب  روشک      
یباشددد .یک زا ی
یو فرهنگی برخوردار نیستنددد ،حی زاس تشونرس و یتا     می ی
خصوص ًاًا کشورهایی که از تجانس قوم 
ت.
مهمترین گامهای اساسی در زمینه تأمین و تقویت امنیت ملی ،شناخت عوامل و مولفههای تهدیدکننده امنیت سا  تت تت
بحرانهای قومی یکی از این علل و عوامل است کههه ت یثأ ررر آن در واح و یسایس یاهد

یفارغج قطانم ایی وافتم  ت      

یباشد .مولفههای تاثیرگذار همگرایی و واگرایی قوم کرد بر امنیت ملی بسیار متعددند .برخی از این مولفههاا نقش
م
نسبت ًاًا ثابتی در فرایندهای امنیت ملی دارند و برخی دیگر تحت شرایطی قابل هدایتند و امکان تح یاهدرکراک رد لو   
شهاا و مطالع لوم نوماریپ نیشیپ تا ففف ف فففففههاای
ی ،پ هوژ ش ش
آنها وجود دارد .مطالعه و تجزیهوتحلیل یافتههاای توص فی ی ی
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همگرایی و واگرایی قوم کرد در فضای جغرافیای سیاسی ایران ،بیانگر اهمیت و تاثیرگذاری این مولفههاا ب تینما ر   
ملی است.
بین امنیت ملی و مولفههای ژئوپلیتیکی قوم کرد رابطه معناداری وجود دارد .نتایج تحقیق و نیشیپ تا

یهاای
سررب ییی ییی

انجام شده موید این فرضیه است .عواملی مانند توپوگرافی منطقه ،گروههای قومی آنسوی مرز ،هویت خواهی قومی،
بی عدالتی جغرافیایی ،ارتباطات نامناسب ریلی و جادهای ،نقش مذهب ،میزان قدرت دولت مرکزی ،همزمانی ضعف
دولتهای مرکزی و اوجگیری تحرکات واگرای کردی ،میزان مشارکت در ساختار قدرت ،در ادوار مختلف بر امنیت
ملی جمهوری اسالمی ایران تاثیرگذار بودهاند.
کردها به اعتبار مالحظات قومی در کنار پارسها و پارتها یکی از سه قوم تشکیلدهنده هسته اولیه امپراطوریهاا و
شاهنشاهیهای ایران باستان بودهاند .از سوی دیگر تردید جدی در مورد پیوستگی زبان کردی به زبان فارس هدشن ی   
ینماینددد .کرده و بادآ رادساپ ا
و اطلسهای معتبر قومی زبان کردی را جزو شاخههای آریایی و ایرانی محسوب م 
رسوم ملی ایرانی ،ازجمله جشنها و اعیاد ملی نظیر نوروز ،چهارشنبه سوری و ...هستند .تاریخ اقوام ک یعون هب در    
تاریخ ایران بوده و در این تاریخ مشترک کردهای عراق و ترکیه نیز شریک هستند .شهروندان کرد مدتها است هک    
یمرکز فالت آغاز کردهاند.
تعامالت فرهنگی ،اقتصادی و تجاری رو به افزایشی را با سایر گروههای قوم 
در مجموع اگرچه کردها در ریشههای نژادی ،زبانی و تاریخی و برخی خصلتهای فرهنگی با بخش مرک ناریا یز   
اشتراکات و همانندیهایی دارند ،لکن از جهات مذهبی ،قومی و زبان محاوره با بخش مرکزی ایران تفاوت دارند؛ در
عوض با نواحی کردنشین خارج از مرزها همگونی دارند .حافظ نیا معتقد است اجتماع این س لصخ ه ت لصف هک      
ممیز کردها از بخش مرکزی ایران و در مقابل پدیدآورنده نیروی جاذبه میان پارههاای فض یا ی هنایمرواخ نیشندرک     
ت ،بط رک موق هداتفا ادج یازجا هک یرو ددددددد دددددددد ،ه رد کی ر   
شده ،زمینه بحرانی مداوم را در منطقه فراهم آورده است ت
جستجوی کسب خودمختاری از دولتهای مطبوع خود برآمدهاند .کردهای ایران نیز در عین تمایل به خود مخت را ییی،
سودای باقی ماندن در ترکیب جغرافیای سیاسی ایران را دارند.
تها همواره متأثر از دو نیروی مخالف همگرا و واگراستتت .نیروه ارگاو یا   
علیایحال یکپارچگی بیشتر دولت -مل 
یکننددد .اختالف تا
کار دولت را برای یکپارچه کردن مردم و قلمرو در یک مجموعه منس لکشم گنهامه و مج     می ی
یتوانن رد د
فرهنگی ،سیاسی یا اقتصادی میان جمعیتها یا موانع جغرافیایی و تماس میان مناطق مختل یگمه ف    می ی
حکم نیروهای مرکزگریز عمل کنند .اگر نیروهای مرکزگریز را بدوننظارت هرگونه سیستم متعادل کنندددهای ب لاح ه   
خود واگذاریم موجب فروپاشی کشور م 
یشوند ).(Moyer, 2000:199
نتیجه برخی تحقیقات پیشین نشان دادهاند که معمو ًالًال مناطق و استانننهاای کردنش وشک هس ره رد نی رررر ررررر ،ب ظاحل ه   
شاخصهای توسعه جزو مناطق بسیار محروم بودهاند .البت فاین هعسوت ه ت لیالد نیشندرک قطانم تیمورحم و یگ

     

متعددی دارد که به برخی از آنها مانند نوع رفتار جنبشهای کردی ،توپ قطنم یفارگو هه ههه ،دوری از مرکززز ،ن هاگن عو   
یتوان اشاره نمود.
تها به کردها ،محدودیت امکانات و منابع و ...م 
د ول 
براساس تجزیهوتحلیل یافتههای توصیفی ،پژوهشها و مطالعات پیشین پیرامون مولفههای همگرایی و واگرای موق ی   
تانددد از:توس هع
کرد در فضای جغرافیای سیاسی ایران ،نتایج بیانگر این است که مولفههای واگرایی ق درک مو    عب را ت ت

تحلیلی بر رابطه ژئوپلیتیک قوم کرد و17 ...

نیافتگی ،احساس محرومیت و تبعیض ،تفاوت م بهذ ییی ،س خا ت قطنم کیفارگوپوت را ههه هههه ،مش خاس رد رباربان تکرا تار    
قدرت ،دوری از مرکز ،سیستم ارتباطی نامناسب ،بی ع و ییایفارغج یتلاد

ی ،حرکتتتهاای است نابلط لالق هه ههه،
یاضف یی ی ییی

کشورهای منطقهای و فرا منطقهای ،مراکز و مؤسسات مطالعاتی ویژه اقوام ایرانی ،نف اعالطا ذو ت ناگبخن نایم رد ی     
گ ،بالک نایمرواخ ندرک هزینا ههه هههه و عوام یارگمه ل ی و 
حهاای اغواکنن نام هد ن رزب هنایمرواخ حرط د گگگگگ گگگگگ
کرد ،تهیه طرح ح
تقویتکننده امنیت ملی قوم کرد عبارتاند از :اشتراکات فرهنگی و نژادی با مرکز ،ریشههای تاریخی مشترک ،مف رخا
  

ی .البت زا یشخب بهذم ثحب رد ه
ملی ،دین مشترک ،آرمان سیاسی مشترک ،نمادهای ملی ،اقتدار حکومت مرکزی ی
مناطق کردنشین ایران مانند کرمانشاه با اکثریت جامعه ایران اشتراک مذهبی داشته و بخشی نیز مانند کرده نکاس یا   

استانهای آذربایجان غربی و کردستان دارای افتراق مذهبی با اکثریت جامعهایران میباش  هک دن ه هلئسم نیم      ت یثأ ررر
یرسد مولفههای واگرای قوم ک بسن در ت لوم هب  ففف ف فففففههاای
زیادی در واگرایی کردها داشته است .در مجموع به نظر م 
همگرا از وزن بیشتر برخوردار هستند.
پیشنهادها
یمانند ایران تضمین کننده حفظظظ ،است ارم ررر ،ارتق و ءا
تقویت همگرایی و کاهش واگرایی اقوام در کشورهای چند قوم 
تقویت امنیت ملی آن کشور است ،فلذا از مهمترین راهبردها در راستای تقویت همگرایی و تض یارگاو فیع ی ماوقا     
یتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
بهویژه قوم کرد م 
 )1تالش برای توسعه بیشتر و رفع عقب ماندگیهای اقتصادی ،بهبود و ارتقاء سطح زندگی و معیشت م قطانم مدر   
کردنشین بهویژه جدار مرزها.
 )2ایجاد زمینهها و بسترهای حضور و مشارکت بیشتر نخبگان و تحصیل کردگان ک را و یسایس راتخاس رد در ککک ک کککککان
تصمیمگیری نظام براساس لیاقت و شایستگی.
ل
لونقل ل
 )3گسترش شبکه راهها به مناطق داخلی و عمقی کشور و کشورهای همسایه و اتصال آنهاا ب هکبش ه    حمل ل
لونقل هوایی ،ریلی و جادهای
سراسر کشور و توسعه حم 
 )4فراهم نمودن تسهیالت بیشتر برای استخدام و بکارگیری جوانان کرد در دستگاهها و سازمانهاای دولت  غراف ی از   
فاکتورهای مذهبی
تهای محلی و واگذاری بیشتر اداره امور محلی به نخبگان قومی مناطق کردنشین
 )5تقویت دول 
 )6تقویت هویت ملی در کنار هویت کردی و ایجاد حس همبستگی و وابست ریاس اب درک موق نیب یگ نم ا قط و      
گروههای قومی کشور
 )7تقویت و توسعه سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی و گروهها و احزاب سیاس رد یساسا نوناق بوچراچ رد ی

  

راستای افزایش بینش سیاسی مردم مناطق کردنشین
 )8تأسیس و توسعه کارخانجات ،صنایع و معادن در استانهای کردنشین بهویژه هایج اسیسات دا ت و نداعم رانک رد    
چاههای نفتی
 )9ترویج و تبلیغ نگاه فرصت محور به اقوام ازجمله قوم کرد و پرهیز از هر نوع نگاه تهدید محور برای اعتمادسازی
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 ) ضرورت پرهیز از هرگونه برخوردهای سلبی و قهری در راستای تقویت همگرایی و ایج و یگتسبمه سح دا10
تعلق خاطر و وابستگی به سرزمین
 ) ایجاد بازارچههای مرزی و تالش برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری11
)در غرب کشور... دام و، مواد مخدر، مشروبات الکلی،) مبارزه جدی با مسئله قاچاق (سالح و مهمات21
 ) تقویت زبان ملی بعنوان زبان مفاهمه ملت ایران و در کنار آن جلوگیری از تضعیف زبانهای محلی13
) تالش در جهت شناخت نقاط مشترک در آداب و رسوم و جلوگیری از توسعه نقاط افتراق41

References
Abdi, Ata’allah. (2010). Ethnic Politics in Multi-Ethnic Countries and Provide the Optimal Model,
Kurdistan and Azerbaijan Case Study. Ph. D. Thesis. Tarbiat Modarres University. [In Persian]
Ahmadi, Hamid. (1999). Ethnicity and Sectarianism in Iran; From Myth to Reality, Tehran: Ney
Publication. [In Persian]
Alipour, Abbas. (2011). The Impact of Ethnic Policies on Convergence and Divergence of the People
in the Sistan and Baluchestan and Kurdistan Provinces After the Islamic Revolution, PhD. Thesis.
Islamic Azad University, Science and Research Branch. Faculty of Human Science. [In Persian]
Almasi, Hossein. (2006). Geopolitics of Kurdistan Province with Emphasis on Diverse Parameters.
Master Thesis. Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. Faculty of
Human Science. Geopolitics Group. [In Persian]
Ezzati, Ezzatollah. (2009). Geopolitics, {In Persian}. Tehran: Samt Publication. [In Persian]
Ezzati, Ezzatollah. (2014/2/14). Interview. Unpublished. [In Persian]
Ezzati, Ezzatollah. (2014/4/16). Interview. Unpublished. [In Persian]
Hafeznia, Mohammadreza. (2002). Political Geography of Iran, Tehran: Samt Publication. [In Persian]
Hafeznia, Mohammadreza. (2006). Principles and Concepts of Geopolitics, Mashhad: Papoli
Publication, First Edition. [In Persian]
Hafeznia, Mohammadreza. (2012). Political Geography of Iran, Tehran: Research and Development of
Human Science Books for Universities Publication (Samt). [In Persian]
Izadi, Pirooz. (1993). Water, Security and Middle East. Report of the Institute for Strategic Studies,
London, Translated by Imam Hossein University. [In Persian]
Ghanbari, Aliashghar. (2014). The Impact of Geopolitical Developments in Afghanistan and Pakistan
on the national security strategy Codification of the Islamic Republic of Iran, PhD. Thesis. Imam
Hossein University, Payambare A’zam Faculty, Regional and International Studies Group. [In
Persian]
Golverdi. Isa. (2012). Races of Iran and Field of Convergence. Tehran: Komeil Publication, First
Edition. [In Persian]
Graham Fooler. Translated by Abbas Mokhber. (1994). Kiblah of the Universe; Geopolitics of Iran.
Tehran: Markaz Publication.
Haget, Pitter. Translated by Shapoor Goudarzinejad. (2004). New Combinatorial Geography, {In
Persian}. Tehran: Samt Publication.
Jalaeepour, Hamidreza. (1993). Cause of the Continuing Crisis in Kurdistan After the Islamic
Revolution. Tehran: Ministry of Foreign Affairs. [In Persian]
Jahani, Mohammad. (2012). Religious Minoritism in Balochistan and Its Impact on the National
Security of the Islamic Republic of Iran, Master Thesis. Imam Hossein University. Faculty of
Payambar-e-A’zam. [In Persian]
Jaures Blou. (2000). Kurd Problem. Translated by Parviz Amin. Kurdistan University Publication.
Kaviani, Morad. (2010). Regionalism inIran of Terms of Political Geography, Tehran: Institute for
Strategic Studies. [In Persian]
Kendal. (2000). Turkey’s Kurdistan. Translated by Namigh Safizadeh. Tehran: Nazir Publication, First
Edition.
Kinan, Derek. Translated by Ibrahim Younesi. (1997). Kurds and Kurdistan. Tehran: Negah
Publication.

19 ...تحلیلی بر رابطه ژئوپلیتیک قوم کرد و
Kordpour, Mas’od. (2003). Geopolitical Analysis of Iraq’s Kurdish Crisis and Its Impact on National
Security of Iran, Master Thesis. Central Branch of Tehran Islamic Azad University, Faculty of
Human Science, Political Geography Group. [In Persian]
Kuchra Chris. Translated by Ibrahim Younesi. (2007). Kurdish national movement. Tehran: Negah
Publication Institute.
Mandel, Robert. (1998). Diverse Face of National Security. Translated by Institute of Strategic
Security Studies. Tehran: Institute of Strategic Security Studies Publication.
Mc. Dovel, David. Translated by Ibrahim Younesi. (2001). Contemporary History of Kurds, {In
Persian}. Tehran: Paniz Publication. First Edition.
Mehrabi, Alireza. (2007). Geopolitics and Evolution of Government Idea in Iran, Tehran: Entekhab
Publication. [In Persian]
Mehri, Abbas. (2002). The Concept of National Security and Its Impact on Sustainable Development,
Tehran: Quarterly of Strategic Defensive Studies. Issue 15. [In Persian]
Mirzaee, jalal. (2006). Ethnic Gap, The Kurdish Government and National Security. PhD. Thesis for
Political Science. Tehran University. [In Persian]
Mohsenizadeh, Mohsen. (2010). Establishment of Kurdish Regional Government in Iraq and Its
Impact on Kurdish areas in Iran, Master Thesis for Strategic Information Field, Imam Hossein
University. Faculty of Payambare A’zam. [In Persian]
Mohammadi, Hamidreza & Khaledi, Hossein. (2012). Geopolitics of Iraq’s Kurdistan, Tehran:
Entekhab Publication. [In Persian]
Mojtahedzadeh, Pirooz. (2002). Geopolitics and Geographical Policy, Tehran: Research and
Development of Human Science Books for Universities Publication (Samt). [In Persian]
Moyer, Richard. Translated by Dareh Mirheydar. (2000). New Insight Towards Geopolitics, Tehran:
Armed Forces Geographical Organization. First Edition. [In Persian]
Pishgahifard, Zahra. (2010). Political Geography of Iran, Class Notes. P70-71. [In Persian]
Rabee’I, Ali. (2005). National Security Studies. Tehran: Political and International Studies Office. [In
Persian]
Rendel, Johnathan. (2000). What Forgiveness with This Scandal (Analysis of Political Issues of
Kurdistan), Translated by: Ibrahim Younesi. Paniz Publication. [In Persian]
Sajjadi, Alla’edin. (1999). De Qe Kani e Bi Kurdi. Baghdad: Kuri Xaniari Iraq. [In Persian]
Salehi Amiri, Sayyed Reza. (2006). Management of Ethnic Conflicts in Iran: Review of the Existing
Models and Providing Desirable Models, Tehran: Strategic Research Center of the Expediency
Council. [In Persian]
Shams, Ismael. (2013). History and Culture of the Kurdish People, History and Geography Book of
the Month. Issue 188. [In Persian]
Smith, Anthony. (1998). Nationalism Ethnic Sources, Tehran: Quarterly Journal of Strategic Studies,
First Pre Issue.
Younesi, Ibrahim. (2001). Robert Elsen. Kurd Problem and Iran-Turkey Relations. Tehran: Paniz
Publication. [In Persian]
http://www. lib. utexas. edu/maps
http://en. wikipedia. org
www. kurdish. com
http://www. kurdistanmedia. com
http://mohsentahmasebi. blogfa. com
http://mohsentahmasebi. blogfa. com
http://www. lib. utexas. edu/maps

