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چکیده

برنامهریزی اصولی برای ارتقا حاکمیت دولت در مناطق مرزی از ضروریات هر کشوری است .کشور ایران نیز به لحاظ ش یمزرس لک نن ننن،
گستردگی و موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی و تهدیدات قومی و مذهبی و رقابت کشورهای غربی و منطقهای دارای حساسیت باالیی در

یکنند .عالوه بر این میزان فقر در ای الاب قطانم ن    
مرزهای خود است .بهویژه که در مناطق مرزی ایران اقوام و مذاهب مختلفی زندگی م 
است و گروههای واگرای قومی -مذهبی نیز در این مناطق فعالیت دارنددد .همچن هب قطانم نیا نی وت ظاحل ا تیفرظ و یدنمن م و نداع       
کشاورزی و صنایع نیز ضعیف هستند .یکی از ای م قطانم ن ررر ررررز مش رک میلقا اب ناریا کرت د رع ناتس اق  تسا ک دیدهت یمامت ه ا و ت        
چالشهای مذکور را به همراه دارد .این امر لزوم توجه خاص دولت ایران و اقل هب قارع ناتسدرک می مانرب هههه هههههههریزییی منط رب قبطنم و یق    
اقتضائات اکولوژیکی و انسانی و فرهنگی و سیاسی در این منطقه را میرساند .بنابراین در این مقاله سعی شده تا با رویکردی آمایش هب ی   
منطقه پرداخته شود و مولفههای ژئوپلیتیکی اثرگذار بر آمایش این منطقه مورد بررسی و تحلی ارق ل ر ریگ  ددد دددد .از این اوس ور لل لللها ای اص یل
عبارتاند از -1 :مؤلفههای ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر آمایش منطقهی مرزی ای درک میلقا و نار سس س سسسستان ع ؟دنمادک قار

 -2ای لؤم ن فف فففهها ای

ژئوپلیتیکی چگونه بر نحوهی آمایش سرزمین منطقهی مورد مطالعه اثر میگذارند؟ فرضیههای تحقیق نیز عبارتاند از :به رظن     میییرسد
مولفههای ژئوکالچر ،جغرافیای سیاسی-امنیتی و ژئواکونومی ،مولفههای ژئوپلیتیکی تأثیر گذار بر آمایش منط ققق هی م و ناریا یزر
کردستان عراقاند .این رساله به شیوهای توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است.

واژگان کلیدی :آمایش سرزمین ،منطقهی مرزی ،مولفههای ژئوپلیتیکی ،ایران ،اقلیم کردستان عراق

 -1محمد صادق یحیی پور (نویسنده مسئول) ms.yahyapour@yahoo.com
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مقدمه
آمایش سرزمین امروزه بهعنوان یک راهکار جغرافیایی بی بدیل برای توسعهی پایدار در کشورها تبدیل شده است .با
توجه به تنوع و پیچیدگی مناطق مرزی ،عدم تعادل منطقهای میان مناطق مرزی و مناطق مرکزی و حساس قطانم تی   
مرزی در ایران ک یغت زا ه ی م نیا تار ن لوط رد قطا

 خیرات نننننن ننننننناش دش ی هه ههه ) (Andalib & Matouf 2010: 73وج دو

طوالنیترین مرزها و تنوع جغرافیایی ،قرار گرفتن نیمی از استانهای ایران در مناطق مرزی ،تعدد و تن یاهروشک عو   
همسایه (  15کشور) ،تراکم کم جمعیت ،وجود قومیتهای متنوع ،فقدان نظام برنامهریزی و تصمیمگیری هماهن و گ
کارآمد در مناطق مرزی ) ( Ezzati et. al, 2012: 149و نیز جایگاه ویژه های یرظن رد نار هه هههه تیلپوئژ یا یکی رظن هب      ،
میرسد آمایش مناطق مرزی در ایران دارای پیشینهی قابل قبولی باشد؛ ام  نینچ ا ن لوقم و تسی هههه هههههی آم قطانم شیا   
مرزی در چهارچوب قوانین و مصوبات مربوط به آمایش سرزمین لحاظ شده است .در ارتباط با منطقه مورد مطالعههه
در این مقاله نیز باید گفت ،یکی از دغدغههای دولت ایران پیش از انقالب اسالمی و پس از آن مسئلهی قوم ُکُک رد در
غرب و شمال غربی کشور بوده است .استقرار ُکُکردها در کشورهای ایران ،ترکیه ،عراق ،سوریه و حت یروهمج رد ی   
آذربایجان و ارمنستان سبب شکلگیری یک مسئلهی ژئوپلیتیکی در سطح منطقه شده است .ادامهی فضایی ای موق ن   
در کشورهای مذکور ،سبب شکلگیری نوعی بحران و تهدید برای آنها شده است نیا زا مادک ره اما  .اهروشک       
براساس نوع رابطهای که با ُکُکردها دارند ،فرصتها و تهدیداتشان در قبال منطقهی ُکُکردنشین خود متف رد .تسا توا   
این میان کشور ایران به دالیل سوابق مشترک تاریخی و نیز ریشههای قومی و زبانی با ُکُکردها دارای موقعیتی وی رد هژ
قبال آنها ،نسبت به سایر کشورهای مذکور است .اما ایران نیز در طول زمان و بویژه در قرن اخیر دارای بح ار نننه یا
جدی در منطقهی ُکُکردنشین خود بوده است .از اینرو در این مقاله سعی خواهد شد تا به تحلیل مولفههای ژئوپلیتیکی
تأثیرگذار بر آمایش منطقهی مرزی کردنشین ایران و عراق پرداخته شود .در این مقاله هدف این است  اب ات  ت لیلح     
مؤلفههای ژئوپلیتیکی اثرگذار بر آمایش منطقهی مورد مطالعه ،زمینهی ژئوپلیتیکی برای آمایش منطقهی مرزی ایران و
اقلیم کردستان عراق کورد شناسایی قرار گیرد و درنتیجه بستر توسعه پایدار و امنیت پایدار مهیا شود ،تا بدین واس هط
ت ذی دش حرط ل ههه ههههان :د  )1مؤلفهههه یا
منافع محلی ،ملی و درنتیجه امنیت ملی تأمین گ در د اتسار نیا رد      .س الاؤ ت ت
ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر آمایش منطقهی مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق کدامند؟  )2این مولفههای ژئ رد یکیتیلپو
یگذارند؟ فرضیات این مقاله نیز بدین ش :تسا لک
حال حاضر چگونه بر توسعه و امنیت منطقهی مورد مطالعه اثر م 

  

 )1به نظر میرسد مولفههای ژئوکالچر ،جغرافیای سیاسی-امنیتی و ژئواکونومی ،مولفههای ژئوپلیتیکی تأثیر گ رب راذ   
آمایش منطقهی مرزی ایران و اقلیم کردستان عراقاند )2 .به نظر میآید این مولفههای ژئوپلیتیکی در حال حاض رد ر
یگذارند.
اثر عدم آمایش منطقه مورد مطالعه به شکلی منفی بر توسعه و امنیت این منطقه اثر م 
این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است .همچنین مقالهی حاض  ببس هب ر ب قطنم فیصوت و یسرر

هههههه هههههههی م درو

مطالعه و مولفههای ژئوپلیتیکی و نیز تحلیل چگونگی اثرگذاری این مولفهههه ویش زا یزرم قطانم شیامآ رب ا هههههه هههههههی
تحلیلی -توصیفی برخوردار است .در این مقاله دادهها و اطالعات مورد نیاز به ش وی ه هی کتابخانهههای و اس اب و یدان   
استفاده از کتب ،مقاالت ،منابع معتبر اینترنتی و استفاده از طرحها و اسناد معتبر گردآوری شده است .در این رساله از
نرم افزار  GISبرای تهیهی نقشههای موضوعی استفاده شده است.

تحلیل ژئوپلیتیکی مولفههای تأثیرگذار بر23 ...

مفهوم مرز
در گذشته بسیاری از کشورهای جهان ،بهجای خطوط به وسیله زونها از یکدیگر جدا میشدند .ه  نونکا م ن رد زی

  

نح نارود رد ،لا
یدارند و یا از نظر سیاسی توسعه یافته نیستند ،اینچنین است .درعی 
کشورهایی که جمعیت بسیار کم 
قت ار تادحرس ناکم رد ر
کنونی مسائلی چون اف زفا و نیمز دوبمک شیاز ا یقد طوطخ ندیشک ،تیعمج شی ققققق ق قق قققققققق

  

ینموده است ( .)Andalib & Matouf, 2010: 73جغرافیدانان در تعیین تفاوت میان م تاحیضوت دحرس و زر    
الزام 
ییابددد
گوناگونی ارئه دادهاند .مرز که حدفاصل دو کشور یا نقطهای است که صالحیت سرزمینی بر روی آن پای م نا یی یی
) ،(Hafeznia, 2000, 19بهعنوان خطوط محصور کننده قلمروهای یک کشور ،بخش مهم زا ی مطالع یایفارغج تا   
سیاسی را تشکیل م 
یدهد ( .)Hartshorn, 1936: 121-147این بدین دلیل است که مرزه ییاضف یلجت یسایس یا     
محدودههای قلمرو قدرت سیستم سیاسیای که به آن متعلق است را شکل میدهند .و یا شاید بدین دلیل که مرزه ،ا
پدیدههای جغرافیای سیاسی ملموستر و واضحتری هستند و بنابراین برای مطالعات جغرافیای سیاسی جاذبهای قوی
یتوان در موارد زیر دسته بندی کرد:
دارند .از نگاهی کلی ،کارکرد مرزها را در دوران کنونی م 
 .1ایجاد کننده تمایز میان دو فضای جغرافیایی؛  .2خطوط جداکننده قلمرو حاکمیتها؛  .3یکپارچ نک ه ن ؛تلم هد     .4
خط جنگ و صلح میان دو کشور؛  .5خط تعامل و اتصال می ؛تلم ود نا

).(Hafeznia, 2000, 19

    .6هالاک نایرج لرتنک طخ ا  و  ا سانج      

آمایش سرزمین و مرز
آمایش سرزمین را نخستین بار کلودیوس پتی ،وزیر بازسازی و مسکن فرانسه در دهه  1941ابداع کرد ،اما به سرعت
در فرایند توسعه ،مقبولیت عام یافت به نحوی که امروزه وظیفه تفکر س  ییاضف یهدناما ی یبایراتخاس و یحارط ا      
سرزمین هر کشور بر عهدهی برنامهریزان ملی است .منظور از آمايش تع يي ن توان بالقوه و شايستگى اراضى است يا بههه
تهاى
عبارت ديگر ،آمايش فرايندى است كه زيبندگى هر نوع استفادهای را براى هر بخشى از سرزمين با توجه به قابلي 
یدهد ) .(Hataminejad et. al, 2010, 49از مجموع تعاریفی ک راد دوجو نیمزرس شیامآ دروم رد ه د     
آن نشان م 
میتوان چنین نتیجهگیری کرد که آمایش سرزمین نوعی حرکت در جهت توسعه پایدار جوامع بشری براساس توجه
به توانهای محیطی و برنامهریزی براساس ظرفیت سرزمین است .بدون توجه به توان سرزمین ،هم هزینهههی زن یگد
یش ببس تدم زارد رد هک دو     
بشر افزایش مییابد و هم سرزمین و محیط زیست م هجاوم دیدش بیزخت اب  یییییی یییییی
بحرانهای بزرگ در جوامع انسانی میگردد .پی دیدش یگتسباو و یگتسویپ نیمزرس شیامآ ما

ناسنا ضف و ای

     

یگی .در کش اهرو
سرزمینی به یکدیگر است که با توجه به توانها و اقتضاعات هر کدام نوعی تعامل پایدار ش م لک یی یی
معمو ًالًال به دالیل مختلف اقتصادی ،فرهنگی و زیست محیطی با بعضی از همسایگان خود دچار تضاد من .دنتسه عفا   
این تضادها با تغییرات در حکومتها حل و فصل نشده و بهصورت آتش زیر خاکستر باقی میمانن وصخ هب .د ص    
اینکه افزایش جمعیت مناطق مزبور ،فعالیتهای ناشی از بهرهبرداری اقتصادی از توانمندی بالقوه و بالفعل محیط ،ی
همچنین اقدامات بهویژه در زمینه تفاوت یا تشابه مذهبی در دو سوی مرز سیاسی امنیت را در منطق جنشتم روبزم ه    
میکند .البته در گذشته برای تأمین امنیت در مناطق مرزی نبود تهدید نظامی مطرح بود .لذا ،سیاست هجوتم یتینما     
دست یابی به حداکثر توان نظامیبرای تفوق بر دشمنان (داخلی و خارجی) و کسب امنیت است .شعار نم نیا نیدا   
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یآیددد»
رویکرد را آلوین تافلر 1از زبان مائو تسه تونگ این گونه بیان داشته است« :قدرت از درون لوله سالح بیرون م 
) .(Hafeznia, 2000, 19در صورتی که اکنون تهدی اج یزرم قطانم رد یماظن یاهد ی هب ار دوخ ارحب نننننننن نننننننننه یا
اکولوژیکی ،مسائل انواع قاچاق و بی ثباتیهای دیگر داده است که برای س آ یهد نامزا نن نننه ب هجوت اب ،ا ه طیارش      
جغرافیایی مناطق مرزی ،نیاز به برنامهریزی ملی دو کشور در مناطق مرزی است .از آن برنامهری یز

ک هب فوطعم ه    

مسائل انسانی و طبیعی جهت بهرهبرداری منطقی از توانمندیهای محیطی مناطق مرزی برای دستیابی به امنیت ،صلح
یشود.
و ثبات است ،تحت عنوان آمایش مناطق مرزی یاد م 
منطقهشناسی
منطقهی مورد مطالعه در این مقاله ،شامل استانها و شهرستانهای مرزی ای نیا .تسا قارع ناتسدرک میلقا و نار

    

استانها عبارتاند از آذربایجان غربی ،کردستان و کرمانشاه در کشور ایران و اربیل (هولیر) ،سلیمانیه و دیاله (دی )یلا
در اقلیم کردستان عراق .شهرستانهای این منطقه نیز عبارتاند از :اشنویه ،پیرانشهر ،سردشت س ،هناب  ،ققق ققققز ،مری ،ناو
سروآباد ،پاوه ،جوانرود ،ثالث باباجانی ،سر پل ذهاب و شمال شهرستاننن قص ریش ر ی ک شخب رد( ن ش یا رو ر و )نا    
شهرستانهای سوران ،چومان ،پشدر ،دوکان ،شارباژر ،پنجوین ،حلبچه ،دربن لامش و ناخید    شهرستاننن رد( نیقناخ
بخش اقلیم کردستان عراق).

نقشهی  :1منطقه مورد مطالعه

]Source: Yahyapour, [2014

. Alvin Toffler

1

تحلیل ژئوپلیتیکی مولفههای تأثیرگذار بر25 ...

مولفههای ژئوپلیتیکی اثر گذار بر آمایش مناطق مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق
در این بخش به بررسی و تحلیل هر یک از این مولفههای ژئوپلیتیکی خواهیم پرداخت تا زمینه برای نتیجهههگی و یر
پاسخ به سؤاالت و تأیید فرضیات فراهم گردد.
ژئوکالچر
-1قومیت
منطقهی مورد مطالعه به لحاظ قومی ،مذهبی و سایر ویژگیهای فرهنگی دارای اهمیت خاصی است .ب هک یلکش ه    
این ویژگیهای فرهنگی خود بستر ساز یا تشدید کنندهی برخی از فرصتها و تهدیدها در منطقهی م .دنتسه روکذ   
به لحاظ قومی ،تمامی مردمان ساکن در این منطقهُ ،کُکرد زبان هستند .البته هر بخش دارای گ جهل و شیو هه هههی صاخ
خود است .در بخش ایران ،از قسمت شمال ،شهرهای اشنویه ،پیرانشهر ،سردشت و در مرحلهی بعد شهرستانننه یا
بانه و سقز و به موازات آن شهرهای سوران ،چومان ،پشدر ،دوکان و ماوت در اقلیم کردست راد قارع نا ا شیوگ ی    
سورانی مکریانی هستند که این گویش ،از لحاظ گفتاری و نوشتاری زبان معیار ُکُکردهای ایران و حت قارع روشک ی   
یدهند که با
است .در ادامه بخشی از شهرستان سقز و نیز شهرستانهای مریوان را ُکُکردهای سورانی اردالنی تشکیل م 
ادامه به سمت جنوب و در شهرستانهای سرو آباد و پاوه ما شاهد سکونت کرده رد و میتسه یماروا یا
شهرستانهای جوانرود و ثالث باباجانی کردهای سورانی ج روضح یماروا زین دورناوج زا یشخب و یفا

  

رد همادا

.دنراد        

شهرستانهای هم مرز با این شهرستانها در اقلیم کردستان عراق نیز ُکُکردهای سورانی به لهجهی نزدی یناروس هب ک    
اردالنی هستند .ازجمله میتوان به شهرستانهای پنجوین و حلبچه و نیز شارباژر اشاره نمود .در دو طرف مرز مراکز
استانهای کردستان ایران و سلیمانیه عراق یعنی شهرهای سنندج و سلیمانیه دارای فرهن  نابز و گ ن هب کیدز

مه

   

هستند .مردم مریوان تقریب ًاًا بدون تغییر و تفاوت زیادی به همان زبان و لهجهی سلیمانیه صحبت میکنن زا یشخب .د   
مردم حلبچهی عراق نیز مانند بخشی از سروآباد و تمامی شهرستان پاوه به زب م نخس یماروا نا

یگوین نیا رد .د   
یییی یییی

بخش مانند شهرستانهای جوانرود و ثالث باباجانی ُکُکردهای جافی نیز حضور دارند .سر پل ذهاب نیز مانن بونج د   
حلبچه ترکیبی از ُکُکردهای جافی و کلهر است .شهرستاننن قصرش قطنم بونج رد نیری ههه ههههی م یاراد زین هعلاطم درو    
مردمی ُکُکرد زبان و با گویش کردی جنوبی (فیلی) و نیز ت ودح ا د ب ،یواجنس ،یفاج ،یرهلک یدرک ی ا و ینالج      
یکنند
گورانی است ،در آن سوی مرز نیز بویژه در شهرستان خانقین ُکُکردهای فیلی و کلهر و لکها و ُلُلرها زندگی می ی
(نقشهی  .)2به موازات تغییر گویشها ،مناسبات اجتماعی و شکل تصورات و جهان بینی ُکُکردها نی .تسا توافتم ز    
منطقهی ُکُکردهای سورانی موکریانی و سپس سورانی اردالنی و جافی و تا حدودی کردهای اورامی دارای وابستگی و
پیوستگی بیشتری با یکدیگر هستند و سبک زندگی آنها نیز یکدستتر است .اما ُکُکرده لیف یبونج یا ی و رهلک و    
که  و ا ُلُل  ناتسرل یاهر ا ری ان     
حتی ُکُکردهای خانقین اقلیم کردستان عراق دارای سبک زندگی متفاوت و نزدیک به لک ک
دارندُ .کُکردهای جنوب ارتباط بیشتری با اقوام داخلی مانند ُلُلرها و فارسها دارند و تعامل کمتری با ُکُکرده بارعا و ا   
عراق دارند .حتی ارتباط کمتری با ُکُکردهای سورانی ایران و عراق دارند .اما ُکُکردهای شمال یا سورانی-اورام یاراد ی
ارتباط کمتری با اقوام داخلی و در مقابل تعامالت گستردهای با ُکُکردهای عراق دارندُ .کُکردهای شمالی همیشه ار دوخ
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یک واحد ژئوکالچر مستقل تصور کردهاند و به دلی اصخشم ل ت وزنا و یگنهرف و ینابز  ا شان ییایفارغج ی ی زا      

  

کوهستانی بودن منطقه و دور بودن از مراکز بزرگ جمعیتی در بخش کشور ایران دارای مرزهای فرهنگ یصخشم ی   
با اقوام داخلی کشور هستند .در مقابل این انزوای موجود در ایرانُ ،کُکردهای س و ینابز و یگنهرف ظاحل هب ینارو    
مذهبی خود دارای قطب فرهنگی بوده و تا حدودی نیز متأثر از شهر س نامیلس ،لیبرا .دنتسه هینامیل ی و جدننس ،ه    
مهاباد چهار قطب همگرا و تقریب ًاًا مشابه یکدیگر هستند که نوعی میدان کشش فرهنگی و سیاسی -امنیتی را به وجود
آوردهاند که حتی بر مناسبات اقتصادی ُکُکردهای ایران و عراق نیز اثر گذاشتهاند .هرچند این مرز فرهنگ هسیاقم رد ی   
با مرز فرهنگی بین اعراب عراق و سوریه و ترکهای ترکیه بسیار کم رنگ است و ُکُکردها  موق زا یشخب ار دوخ و
یده هک د   
یدانند ،اما جغرافیای فرهنگی خاص آنها یک واحد ژئوکالچر یا ناحیه فرهنگ م ناشن ار ی ییی ییی
زبان ایرانی م 
حتی منجر به خواستهای سیاسی و مسائل امنیتی نیز در طول سالهای مختلف شده است .بیشت  ر ُکُک یبونج یاهدر    
در داخل کشور ایران حضور دارند و این یکی از دالیل گرایش بیشتر آنها ب یمین اما .تسا لخاد ه       از جمعیت
ُکُکردهای شمالی را کردهای سورانی و اورامی مقیم عراق و خارج از ایران تشکیل میدهند ،که ب و یگنهرف ظاحل ه
ژئوکالچر ،موقعیت ژئوپلیتیکی و مسائل سیاسی و امنیتی شرایط ویژهای را برای آنها به وجود آورده است.

نقشهی  :2ترکیب قومی منطقه مورد مطالعه
Source: Yahyapour, 2014

-2مذهب
عنصر بعدی در تحلیل ژئوکالچر منطقهی مورد مطالعه مذهب است .منطقهی مورد مطالع ود هب یبهذم ظاحل هب ه      
بخش عمده و یک بخش نقطهای و با موقعیت مکانی پراکنده تقسیم میشود .از سمت شمال ،شهرستانهای اش ،هیون
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پیرانشهر ،سردشت ،بانه ،سقز ،مریوان ،سرو آباد ،پاوه ،جوانرود و ثالث باباجانی در ایران و شهرستانننه ،ناروس یا   
چومان ،پشدر ،دوکان ،ماوت ،شارباژر ،پنجوین و حلبچه اهل تسنن و از شاخهی شافعی هستند .شهرستاننن س لپ ر   
ذهاب و جنوب شهرستان حلبچه در اقلیم کردستان عراق ترکیبی از شیعه ،سنی و یاسان (اهل حق) هستند .شهرستان
قصرشیرین و تقریب ًاًا تمام شهرستان خانقین اقلیم کردستان عراق نیز شیعه مذهب بوده و دارای جمعیت اندکی از اهل
حق نیز هستند (نقشهی  .)3بخش سنی نشین منطقهی مورد مطالعه ،همان بخش ُکُکردهای شمالی (سورانی -اورام )ی
با ویژگیهای جغرافیایی-فرهنگی خاص خود است ،که مذهب تسنن در جمع با ویژگیهای قومی آنها به پر رنگ
شدن مرزهای فرهنگی این واحد ژئوکالچر کمک کرده است .سنی مذهب بودن ُکُکردهای شمال سبب در اقلیت ارق  ر   
کها و اع ریاس و بار   
گرفتن آنها در داخل کشور ایران و در برابر ،پیوستگی آنها با خارج از مرز و در ارتباط با تر 
نقاط جهان تسنن شده است .هویت ُکُکرد سورانی-اورامی سنی مذهب سبب شکلگیری خط مرزی فرهنگی بین این
منطقه با سرزمین مرکزی ایران و حتی با ُکُکردهای جنوبی ایران و اقلیم کردستان شده است .البته در کردستان عراق به
یشود.
دلیل پررنگ بودن قوم گرایی ُکُکردی در برابر مذهب گرایی این امر کمتر احساس م 

نقشهی  :3ترکیب مذهبی منطقه مورد مطالعه
Source: Yahyapour, 2014

تهای تصوف
-3طریق 
طریقتها در نوع نگاه مردم به مناسبات خود با داخل و خارج اثر میگذارن قیرط نیا زا یخرب .د تتت تتتتتته رثا یاراد ا   
یگذارن .د
گذاریهای سیاسی و جذب جوانان و بردن به سمت داخل یا گروههای مذهبی -سیاسی بیرون نی م رثا ز ییی ییی
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بهعنوان مثال طریقت قادری یا نقشبندیه زمینهای مناسب را برای گرایش ب .تسا هدرک مهارف نیملسملا ناوخا ه      
یکنن .د
طریقت یزیدیه و حتی اهل حق زمینهی نوعی واگرایی را با حکومت شیعی جمهوری اسالمی ایران فراهم می ی
بهویژه که برخی از این طریقتها در تقابل با اصول و ارزشهای دولت و اکثریت مردم کشور قرار دارند .بنابراین در
مناطق کردنشین و بهویژه منطقهی مرزی مورد مطالعه ،م عماجکی اب ا ههه ههههی متکث و ءارآ اب و ر

شیدنا ههه ههههه توافتم یا   

مواجهایم که نمیتوان مانند سایر جوامع ایرانی با آن برخورد کرد .این طریقتها در کنار تف و ینابز توا

و یبهذم

تکثر گویشها و نیز اندیشههای مکتبی ،یک ژئوکالچر خاص را در منطقهی م داد لکش هعلاطم درو ههه ههههان دوخ هک د    
مشتمل بر دو بخش ژئوکالچر کرد سنی شمالی و کرد شیعه و کرد اهل حق یا فرقهای جنوبی است .هر ک نیا زا ماد   
گروهها که در داخل خود با تکثر زبانی و اعتقادی مواجهاند ،نگ  .دنراد زرم زا جراخ و لخاد هب یصاخ ها این         
ویژگیها لزوم توجه خاصی به این منطقه را مشخص میسازد که میبایستی در سیاستهای آمایش منطقهههی م یزر
مذکور ،عنصر ژئوکالچر بهعنوان یک عنصر مهم در نظر گرفته شود .چرا که همان طور که در ادامه خواهیم گفت این
ژئوکالچر خاص اثرات سیاسی و امنیتی خاصی را نیز به دنبال دارد .طریقته  دننام زین یرگید یا ن یهلا تمع

و     

خاکساریه در منطقهی کردنشین و بویژه منطقهی مورد مطالعه وجود دارند .این تش و زرم فرط ود یگنهرف تاهبا   
یتوان لئاسم رب د    
رفتارهای خاص ناشی از آن سبب شکلگیری سطح باالی تعامالت شده است که در نوع خود می ی
سیاسی و اقتصادی اثر بگذارد .این شباهتها سبب همگرایی دو طرف م  یارب یزاس هنیمز و زر ر  طباو اقت یداص       
  

خوبی شده است که در صورت توجه میتواند در جهت رونق اقتصادی منطقه گ در د رد رچلاکوئژ رصنع نیاربانب .
بحث آمایش این منطقهیک مولفهی اثر گذار است.
جغرافیای سیاسی -امنیتی
-1جریانات قومی
در منطقهی کردنشین ایران و بهویژه ُکُکردهای سورانی و اورامی که در بخش شمالی منطقهی مورد مطالعه قرار دارن ،د

جریانهای سیاسی و امنیتی زیادی تاکنون رخ داده است که بعض ًاًا به تشکیل حکومت خودمختار نیز منجر شده است.
تحرکات اصلی در منطقهی کردستان ایران از زمان اسماعیل آقا سمیتقو (سمکو) در سالهای  1920تا  1925ش عور
حهای بازمانده از شوروی دست به لشکرکشی در غرب آذربایجان و ش دز ناریا ناتسدرک لام و
شد .سمیتقو با سال 
مدتی خود را شاه کردستان نامید .شورش سمیتقو سرانجام در سال  1309توسط قشون آذربایجان رضا شاه س بوکر
شد .در سال  4 32 1شمسی حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری قاضی محمد تشکیل شد و در بهمن همان سال
جمهوری مهاباد با مرکزیت مهاباد تشکیل شد که پس از  11ماه با لشکرکشی گستردهی پهلوی سرکوب شد .پ زا س
چند سال از سرکوب جمهوری مهاباد و تا بعد از پیروزی انقالب اسالمی حزب دموکرات به حیات علنی خود ادامه
داد و در سال  1350عبدالرحمان قاسملو به دبیر کلی آن برگزیده شد .وی در س لا

 1368در وی زرط هب شیرتا ن     

ی کشته شد .دبیر کنونی این حزب مصطفی هجری و مقر آن در اربیل عراق است .ش بزح نیا یلصا راع     
نامعلوم 
«خودمختاری برای کردستان» بود ،که از آغاز قرن  12به «فدرالیزم برای ایران» تغییر یافته است  راعش نیا  .از لاس     
 2004به «ایران فدرال و دموکرات» تغییر یافته است .عالوه ب هک تارکومد بزح ر

ود رد ر دراو بالقنا زا سپ ه
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مبارزه با جمهوری اسالمی ایران شد ،حزب کومله بود که از ابتدا از اداغام چند حزب و جریان تش  دوب هدش لیک و
هم اکنون نیز به سه جریان تقسیمشده است .این سه جریان عبارتاند از سازمان کردستان حزب کمونیست ای اب نار   
ی و س اب ناتسدرک ناشکتمحز نامزا    
دبیرکلی ابراهیم علیزاده ،حزب کومله کردستان ایران با دبیرکلی عبداهلل مهتدی ی
دبیرکلی عمر ایلخانی زاده .حزب کومله در ایجاد ناامنیهای گسترده در ایران پس از انقالب و مخصوص ًاًاًاًاً در جری نا
جنگ تحمیلی نقش مهمی را ایفا نموده است .این احزاب اکنون در منطقه مرزی اقلیم کردستان عراق با ایران مست رق
هستند و با این دسترسی مناسب میتوانند سبب بحران زایی در منطقه شوند .البته امروزه حزب یا اح ناونع اب باز    
کومله همچون گذشته دارای قدرت بحران سازی و تهدیدات گسترده علیه نظام نیستند .عالوه بر احزاب و جریان تا
فوق ،از سال  2003یک گروه شبه نظامی تروریستی با نام اختصاری پژاک در مرزهای غربی ایران و مرزه یقرش یا   
۲۰۰۳

اقلیم کردستان عراق و مخصوص ًاًا در منطقهی مورد مطالعه اعالم موجودیت کردن .د گ رد کاژپ هور     ۴آوریل

ی پ هخاش ار دوخ ،کاژ     ایرانی ی
ی
سال روز تولد عبداهلل اوجالن رهبر گروه پ .ک .ک تأسیس شد .گ هور ش ماظن هب یی یی
یشودد .فرمان ناهد
ی طبقهههبن م ید یی یی
پکک معرفی میکند و از سوی ایران و امریکا در فهرست گروههای تروریستی ی
احزاب ُکُکرد ایرانی میگویند پژاک مذاکرات مستقیم و غیر مستقیمی با مسئوالن آمریکایی داشتهاست .دولت ایران نیز
این گروه را تحت حمایت آمریکا م 
یداند) . (Kurdistan Regional Government, 2010سیمور هرش ،خبرنگار
تحقیقاتی مجله نیویورکر در شمارهی  ۲۷این مجله گزارش داد که گروه پژاک هم از ایاالت متحده و ه زا م اس یئار ل ل
ل
کمک دریافت میکند .ارلیش روزنامه نگار مستقل آمریکایی نیز در دیدار از پایگاههای پ و لیدنق ناتسهوک رد کاژ
پس از انجام مصاحبه با سرکردههای این گروهک صراحت ًاًا اعالم میکند :عملیات نظامی پ ارتسا یاتسار رد کاژ ت یژ    
آمریکا در منطقهاست ) .(Jahannews, 2011این گروه با گسترش به مناطق جنوبی کردستان ،طبق ادعاهای س نآ نار
حتی تا استان ایالم نیز پیش آمدهاند .گروهک تروریستی پژاک در مناطق هم مرز ایران در منطقه «خنیره»« ،ارتفاع تا
قندیل»« ،ارتفاعات آسوس»« ،اطراف کوه هلگورد یا چیغی در» و شرق شهرستانهای سوران ،چومان ،دوکان ،پش ،رد
شارباژز تا پنجوین و حتی شمال حلبچه مستقر هستند .مقر اصلی ای ورت کهورگ ن ر رد یتسی

ریا ا فترا رد ،ن ا تاع      

قندیل بین شهرستانهای پیرانشهر و سردشت قرار دارد که با شروع تحرکات آنها ت ندرگ ا هه هههی ضمض ریسم رد ناری   
سردشت -مهاباد ،قلعه رشه در مرز سردشت و قالدزه (شهرستان پشدر) و حتی شهرستانننه و هناب یا

زین ناویرم     

گسترش مییابد (نقشهی شماره  .)5امروزه مهمترین تهدید امنیت ورگ یوس زا ی ههه ههههه موق یتسیرورت یا     مح رد رو
منطقهی کردستان ،گروه پژاک است که با تحرک نز رد لالخا ببس هاگ هاگ تا د رم یگ د داجیا و نیشن زرم م
یشوند.
هزینههایی برای دولت و مردم م 
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نقشهی  :4پراکنش تخمینی محدوده عملیاتی و مقر پژاک
Source: Yahyapour, 2014

-2جریانهای مذهبی -سیاسی
جریانهای مذهبی در منطقهی کردستان ریشه در همان طریقتها دارد .اما در دهههای گذشته جریانات جدی زین ید   
به وجود آمده است کهیا ریشهی خارجی دارد و یا تحت تأثیر بیرون مرزها است بهذم زا یشان یریذپرثا نیا       .
تهای سیاس دنراد زین ی    
تسنن در اکثریت قریب به اتفاق منطقهی مورد مطالعه است .از جریانهای مذهبی که فعالی 
میتوان به طریقت نقشبندی بهویژه در دورهی عثمان نقشبندی و فرزندانش اشاره کرد که مستقیم ًاًا وارد درگیریهایی
شه .تسا ییارگ یفلس یا     
علیه حکومت مرکزی ایران شدند .طریقت قادریه نی نیمز یاراد ز هه هههه یا ی یارگ یارب  ششش ششش
عبدالقادر گیالنی (  561ه .ق) صوفی حنبلی مذهب ایرانی ک ادغب رد ه د هن داینب ار هیرداق هقیرط  اد یقع رد و ده و      
سلوک ،داعیه بازگشت به سنت سلف داشت .وی بر اقامه امر ب و فورعم ه

زا یهن

حطس رد رکنم

دیکأت هعماج       

میورزید و هواداران متعصبی هم در میان عامه مردم یافت .امروزه طریقتهای اهل تسنن به جهت خطر نفوذ س یفل
یشوند .در کنار این جریانات ،جریانهای مذهبی سیاسی دیگری نیز وجود دارد.
گرایی در آنها تهدید م 
الف) جریان اخوان المسلمین
جریان اخوان المسلمین پس از تشکیل در سال  1307در کش زا )هیردنکسا( رصم رو لاس     

 1318هج یسمش یر   

( 39 91میالدی) در سراسر جهان تسنن منتشر شد و شعبی را ایجاد نمود .ازجملهی ای شن ینس شخب قطانم ن ین      
کردستان ایران و عراق است .اخوان المسلیمن در بین ُکُکردهای سنی در ایران و عراق نیز طرفداران زیادی پی .درک اد   
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یک ایرج زا ی نننن ننه ناوخا هب هتسباو یا ا ،ناریا رد نیملسمل

تسا ناریا حالصا و توعد تعامج

                    

) .)http://kilashin.persiangig. com/pdf/Pirani. Pdfجریان اخوان المسلمین در سالهای اخیر روابط نزدیک اب ی   
جریانهای سلفی نیز برقرار نموده است که از این لحاظ در حال تبدیل شدن به تهدیدی سیاسی و امنیتی برای دولت
مرکزی ایران و نیز حکومت دموکراتیک اقلیم کردستان عراق است و به لحاظ موقعیت مرزی خاصی ک ناوت ،دراد ه   
اثر پذیری از بیرون مرزها ،جابجایی بین مرزها و بحران آفرینی را دارد.
ب) جریان مفتی زاده
یکی از جریانات سیاسی -مذهبی در کردستان ایران که چند سال قبل از انقالب شکل گرفت و تاکنون نیز ادام دراد ه
و طرفدارانی قابل توجهی نیز در کردستان ایران و حتی عراق یافته است ،جریان مفتی زاده است که رهب نآ یرکف ر   
یزاده مت زا رثأ
احمد مفتی زاده متولد سنندج است .بسیاری در کردستان معتقدند که افکار متمایل به وهابیت تفم رد  یی یی
یزاده نسبت به مس و هعیش لئا
دیدگاههای مردوخ بود؛ چراکه وی شاگرد و تحت تأثیر مردوخ بوده است .مفت 

ینس    

ینویسد «از جویبار شرک مذاهب به دری یدرگرب مالسا نارکیب یا مممم ممممم»؛
بهایش ،م 
افکار حادی داشت .در یکی از کتا 
یزاده ،این
این درست همان حرفی است که عربستان و وهابیت طرح میکند یعنی مذاهب را شرک میدانن تفم و د یی یی
اعتقاد را به صراحت بیان کرده است ) .(Azimi, 2012مفتی زاده شورای مرکزی اهل س مهس یارب ار )سمش( تن     
خواهی از نظام جمهوری اسالمی ایران در کردستان ایران تأسیس کرد و تفکر سهم خواهی و رهبری را در ب لها نی   
سنت کردستان ،بلوچستان و هرمزگ ،یمیظع( داد جاور نا     .)19 13وی ش ار نآرق بتکم یارو
مریوان تأسیس نمود ک  أدبم ه ج دوب هداز یتفم تایر شقن( هههههه هههههههی ش هرام

رد لاس     

 1356در

http://hawramanowema. blogfa. ( .)6

 .)com/post/155در کل طرفدارن مفتی زاده به دوگروه اکثریت (پیروان س و )یشیرق یدع سح ناوریپ( تیلقا ن     
امینی) تقسیم بندی میشوند البته تعدادی نیز بهصورت مستقل داعیهی پیروی از مفتی زاده را دارند .این دوگروه هر
كدام دیگری را به كفر و شرك و نیز دوری از راه مفتی زاده متهم میكنند .اما فارغ از دعواهای درون گروهی ،گ هور
حسن امینی عمل گراتر است و طرفداران سعدی قریشی طرفدار تزکیهی نفس و خودسازی هستند .درواق یاوعد ع   
بین حسن و سعدی دعوای ب هک تسا رفن ود نی

مادک ره

ی را دارن  د ( ( http://mohammad40.
یعاد ههههههه ههههههههی رهبری ی

 .)mihanblog. com/post/9هم اکنون این جریان در شهرهایی مانند حلبچه و حتی سلیمانیه نیز طرفدارانی دارد.
ج) سلفی گرایی
سابقه سیاسی سلفیهای کردستان به تشکیل گروه «انصار االسالم» باز میگردد .این گروه عمدت ًاًا ب  ه ُکُک ُکُکرده یقارع یا   
وابسته هستند که خود را سلفی – جهادی معرفی میکند .م سپ یهاتوک نامز تد

 یتسیرورت تالمح زا ی هدزا

      

سپتامبر ،در  ۱۹آذر  ۱۳۸۰پس از متحد شدن دو گروه جند االسالم (حماس کردی) به رهبری ابوعبداهلل شافعی (وریا
أل کریکاررر» که
هولیری) و حرکت اسالمی کردستان به رهبری نجم الدین فرج احمد (مأل کریکار) تش .دش لیک    «مأل أل
یاش ایوب افغانی ،حسن صوفی ،عمر بازیانی و ابوعبداهلل شافعی پیشتر جناح
رهبر انصار االسالم ،همراه با یاران اصل 
تندرو ضد جنبش کردستان عراق بودند که در  ۱۳۸۰از حرکت اسالمی کردستان عراق به گفته خود به دلیل همراهی
این حرکت با جنبش کفر کردستان (اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق) انشعاب کردن تکرح زکرم .د    
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اسالمی کردستان منطقه حلبچه و بویژه اورامان هم مرز با کردستان ایران بود .حرکت اس لاس زا یمال   

 ۱۳۷۸منطقه

حلبچه در استان سلیمانیه کردستان عراق را تحت عنوان «امارت اسالمی کردستان» ب وآرد دوخ لرتنک ه ر حتا .د ا هید     
میهنی کردستان به رهبری جالل طالبانی رییس جمهوری کنونی عراق با وجود درگیری با این گ ار نآ تسناوتن هور   
از منطقه حلبچه بیرون براند .بسیاری از اعضای حرکت اسالمی کردستان که در دهه

 ۸۰خورش یزکرم هتسه یدی    
  

انصاراالسالم را تشکیل دادند به افغانستان رفتند و در اردوگاههای طالبان آموزش دیدن بلاط طوقس زا سپ .د ا رد ن

آبان سال  ۱۳۸۰این افراد به همراه دهها تن از مجاهدین افغان به روستای «بیاره» در اورامان کردستان عراق هم مرز با
ایران بازگشتند ) .(Javanmardi, 2012در همین سال ،انصار االسالم به محض اعالم موجودیت علی  یاهورین ه ُکُکُک ُک ُکُکُکُکرد
عراقی و احزاب الئیک ُکُکرد ایرانی تحت عنوان عوامل آمریکا و اسرائیل اعالم جهاد ک ب و در هه هههط ار دوخ یمسر رو   
شاخه کردستان شبکه القاعده معرفی کرد .از آن پس حمالت تروریستی این گروه علیه احزاب الییک ُکُکرد آغ .دش زا   
ترور فرانسوا حریری ،فرد شماره دوم بارزانیها که استاندار اربیل بود در دوم اسفند  ، ۱۳۷۹انفج مراهچ یراحتنا را    
اسفند  ۱۳۸۱رحیم آباد کرکوک که  ۳۰پلیس ُکُکرد را از پای درآورد و انفجار گردهمایی مشترک اعض ود هیاپدنلب یا   
حزب اصلی حاکم در کردستان عراق که منجر به کشته و زخمی ش زا شیب ند   

 ۳۱۰ت لمح هلمجزا ،دش ن هههه هههههه یا

یتوان جریات مفتی زاده و خبات را بیشتر مربوط به منطقهههی
یشود ( .)Ibidدر کل م 
تروریستی این گروه محسوب م 
مریوان و سنندج و تعدادی هم در منطقه مرزی اقلیم کردستان عراق با ای ز و ییارگ یفلس نایرج .تسناد نار یر

    

شاخههای آن را میتوان مربوط به پاوه ،جوانرود ،ثالث باباجانی ،سروآباد و مریوان دانست که در مرز با حلبچه قرار
دارند .حلبچه درواقع پایگاه اسالم گرایی و جریانهای مختلف اسالم گرایی در تمامی کردستان است (نقشهی .)5

نقشهی  :5پراکنش جریانات مذهبی -سیاسی در منطقه مورد مطالعه
Source: Yahtapour, 2014
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-3ضعف ارتباطات و پیامدهای امنیتی
وجود مسیرهای ارتباطی عنصری است در جهت دسترسی و کنترل بیشتر دولت بر ی ودحم ک د هه هههی س زین و ینیمزر   
عنصری زیرساختی برای توسعهی پایدار یک منطقه است .ارتباطات نهتنها زیربنای توس و تراجت هع

و یرگشدرگ

حتی بهبود صنایع و کشاورزی است ،بلکه به دلیل بهبود شرایط دسترسی و کنت رد یمهم شقن ،تلود طسوت لر   

  

یکی زا   

  

افزایش امنیت هر منطقهای دارد .منطقهی مورد مطالعه ،به رغم حساس تینما لوا هجرد تی ی ایس و  سی ،نآ 
ضعیفترین مناطق دو کشور ایران و عراق به لحاظ زیرساختهای ارتباطی است .ای طابترا فعض ن ا هب ت

لکش

    

گستردهای به مسائل امنیتی و سیاسی دامن زده است .در این منطقه کمترین راهه جو هتلافسآ یا و راد د د ار و  ههه ههههه یا
له  یکاخ ا ی نیب یاهریسم ،ناریا شخب رد .تسا ینش ا     
آسفالته موجود نیز بسیار فرسوده و در بسیاری از مح 

    

شهرهای بانه-مریوان ،سقز -مریوان ،مریوان-پاوه ،پاوه-جوانرود خاکی ،شنی و در حد بسیار کمی آس .دنتسه هتلاف   
مسیر بین پیرانشهر به سردشت و مهاباد به سردشت در فصول سرد سال ،بسیاری از روزها غیر قابل است .دنتسه هداف   
سایر راها نیز مسیر آسفالتهی دو طرفه با پیچ و خم گسترده است .در صورت بروز بحران در فصل سرد سال در این
منطقه ،جز از طریق راه هوایی و آن هم فقط هلی کوپتر ،تقریب ًاًا هیچ راه سریع ،کم خطر و مطمئن رادن دوجو ی د   .در   
بخش کردستان عراق نیز ،با توجه به سکونت کمتر جمعیت در مناطق صفر مرزی به دلی ،یناتسهوک دایز عافترا ل     
شیب تند و رشد سریع شهرنشینی و خطرات امنیتی مناطق مرزی که ناش ریا تلود یریگرد زا ی ا ب ن ا رگ  وووووو وووووووهه یا
تروریستی است و حضور این گروهها در مناطق مرزی کمتر کنترل شده ،راهها و ارتباطات چندان مناسب نیست .این
امر در کل سبب انزوای منطقه مرزی بهویژه در بخش ایران شده است ورگ یارب یدنفادپ هب و  ههههه ههههههه و ضراعم یا
تروریستی تبدیل شده است .گروههای تروریستی با عبور از کوره راهها و راههای م قطنم رد ور لا هه هههی م دروم یزر   
مطالعه مستقر شدهاند .در حالی که برای کنترل کامل دولت بر مرز نیاز به تأسیسات زیربنایی و راههای مناسب است.
این ضعف زیرساختهای ارتباطی سبب انزوای اکولوژیکی و فرهنگی-سیاسی و امنیتی این منطقه ش و ،تسا هد د رر ررر
بخش ایران ،در اثر عدم تعامل گسترده با مناطق داخلی کشور ،ارتباطات این منطقه بیشت ع روشک اب ر ر هژیوب و قا      
کردستان عراق است ،که مسئلهی واگرایی را دامن میزند .این مسئله سبب غیریت سازی سایر پیکرهی کشور توسط
ساکنین منطقهی مورد مطالعه شده است ،چرا که براساس نظریهی سازه انگاری عدم تعامل بین کنش هتفر هتفر نارگ    
سبب غیریت سازی توسط طرفین میگردد .1این انگارهی خود ایرانی و خود کردی تبدیل به ایجاد یک مرز امنیت و ی

تهدید کننده بین این بخش از ملت با پیکرهی اصلی آن شده است .در طی سالهای اخیر اقلیم کردستان عراق نی اب ز   
بحران کنترل مناطق مرزی خودش در مرز با ایران مواجه شده است .گروههای سلفی که کنترل منطقهی مرزی حلبچه
را در دست گرفتهاند تاکنون دست به اقدامات تروریستی زیادی در کردستان عراق علیه سران اقلیم کردستان زدهان .د
یبایستی یکی از مولفههای مورد توجه دولتهای ایران و اقل می
بنابراین ارتباطات و دسترسی و کنترل مناطق مرزی م 
کردستان عراق باشد .بویژه که عدم وجود زیرساختهای ارتباطی سبب فق و یداصتقا ر

ود یارب نآ یتینما جیاتن   

 .1غیریت سازی یک مفهوم در نظریهی سازه انگاری است ،رجوع شود به کتاب نظریه اجتماعی سیاست بین الملل نوشتهی الکساندر ونت ،تألیف  4002میالدی.
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دولت نیز شده است .در نقطهی صفر مرزی راهها بسیار نامناسب است و این ضمن دشوار نمودن کنترل و دسترس ،ی
مسئلهی تجارت که ظرفیت این منطقه است را نیز با چالش مواجه نموده است.

نقشهی  :6توپوگرافی منطقه مورد مطالعه Source: Yahyapour, 2014

نقشهی  :7راهها و ارتباطات منطقهی مورد مطالعه Source: Yahyapour, 2014
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-4فقر سرزمینی و بازخورد سیاسی-امنیتی آن
با نگاهی به کاربری اراضی منطقهی مورد مطالعه میتوان مهمترین مشخصهی این منطق آ ندوب یناتسهوک رد ار ه ن   
دید .هر چه به مرز نزدیکتر میشویم ،وسعت کوهستان بیشتر میشود و دشتهای مست رتمک یزرواشک یارب دع     
یشوند.
م

نقشهی  :8هیدرولوژی و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه Source: Yahyapour, 2014

شیب منطقهی مورد مطالعه در بیشتر بخشها و بویژه مناطق نزدیک به مرز به شکلی است که اج زا ههی کش و یزروا
حتی سکونت استاندارد را نمیدهد .کشاورزیهای دیم و حتی آبی در ای یش ن بب بببه  ثعاب دنت یا ت طیحم بیرخ      
زیست و بازدهی کم محصول است .ایجاد سکونت گاههایی مانند مرکز شهر سردشت در شیب کام ًالًال غیر استاندارد و
بر روی خاکهای با استعداد سولی فلکسیون و لغزش و رانش عم ًالًال حیات انسانی را نی هتخاس هجاوم شلاچ اب ز      
است .این مسئله در موقع بحرانهای طبیعی میتواند پیامدهای سیاسی و امنیتی را برای مردم و دولت به دنبال داشته
باشد .پوشش بسیاری از این کوهستانها و حتی مناطق کوهپایهای را جنگلهای فشرده و نیمه متراکم تشکیل میدهد
که اجازه کشت و کار را نمیدهند (نقشهی  .)9بیشتر طول نقطه صفر مرزی تا چندین کیل ب رتمو هه هههص رد ریغتم ترو   
شهرستانهای مختلف پوشیده از جنگلهای فشرده و نیمه فشرده ،کوهستانهای صخرهای و درههای تن بیش اب گ    
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بسیار زیاد است .این امر زمینه را برای کشاورزی زراعی بسیار دشوار نموده است و تنها در بخش محص یغاب تالو   
تهای اقتصادی امکان پیر است.
و دامی فعالی 

نقشهی  :9کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه Source: Yahyapour, 2014

بسیاری از زمینهای زراعی در این منطقه دیم هستند و زیر کشت گندم ،جو تا حدود کمی نی ابوبح ز ت م 

یرون .د
ییی ییی

یتوان در حاشیهی رودخانههایی مانند زاب و س و )هلاید( ناوری چایرد ههه ههههه یا ی نام  ن و راویرز د
کشت آبی را فقط م 
مریوان در ایران و به سمت دریاچههای دوکان و دربندیخان در عراق دید .در قسمت شمالی منطقهی م ،هعلاطم درو   
یعنی قسمت مرزی اشنویه ،شهرستانهای پیرانشهر ،سردشت ،منطقهی مرزی بانه و سقز ،مری ،هواپ ،دابآ ورس ،ناو     
جوانرود و تا حدودی قسمت مرزی ثالث باباجانی در ایران و سوران ،چومان ،دوک براش ،ردشپ ،نا ا  نیوجنپ ،رژ و   
شمال حلبچ ونج و ه بب ببب ش قر

 یناتسهوک ششوپ ناخیدنبرد ا گنج بلغ

له و مکارتم یا
لللللل لللللل

زین و مکارتم همین     

کوهستانهای فشرده است .در ادامه شهرستانهای ثالث باباجانی ،سر پل ذهاب و در قسمت شمالی ،شهرستان س زق
و نیز قسمت غیر مرزی اشنویه در ایران و شهرستان حلبچه ،دربندیحان ،حاشیه رودخان یقناخ رد هلاید ه ن قرش و     
شهرستان دوکان و پنجوین و شارباژر دارای دشتهای مستعد کشاورزی و نیز مناطق کوهستانی مرتعی و گ نودب ها   
ل
پوشش پایدار هستند .منطقهی قصر شیرین و بخشهای زیادی از شهرستان خانقین نیز دارای کوهستانهای با جنگل ل
یتوان منطقهی مورد مطالع رد هژیوب ار ه   
کم تراکم ،مرتعی و گاه زمینهای بایر و بدون پوشش پایدار است .در کل م 
بخش حساس نزدیک به مرز ،یک منطقهی بدون استعداد از نظر کشاورزی قلمداد نمود .ازاینرو ش یزرواشک طیار   
یتوان برای این منطق ار یزرواشک شقن ه
آن هم از نوع آبی و هم دیم در این منطقه مساعد نیست و نم 

اونعب ن ر  اه    
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حلی برای توسعهی اقتصادی در مطالعات آمایش در نظر گرفت .در قسمت شمالی مانند مناطقی از پیرانشهر و بان و ه

مریوان و بویژه شهرستان سردشت و نیز اشنویه و نیز شهرستانهای پنجوین 1و ماْوْوت 2و دوکان و س اموچ و نارو نن ننن
در اقلیم کردستان باغات میوه مانند انگور ،سیب ،آلبالو و گیالس و غی  دوجو هر د جیتنرد تاغاب نیا .درا ههههه ههههههی ع مد
سرمایه گذاری و به رغم زمینهی مناسب برای توسعهی آنها ،در حد تأمین نیاز محلی باقی ماندهاند .البته این باغ تا
جوابگوی اقتصاد مردم این منطقه نیست .این منطقه به دلیل ییالقی بودن و عدم دسترس الشق قطانم هب ی ق دقاف ی      
دامداری سنتی است .همچنین به دلیل کمبود منابع کش فولع نیمأت یارب یزروا هههه هههههی دام و فق ،بسانم طیارش ناد    
یتوان گفت کشاورزی و دامپروری در این منطق ،ه
دامداری مدرن نیز در منطقهی مورد مطالعه ضعیف است .در کل م 
ص اساسی در توسعهی منطقهای آن باشد و فشار بر مراتع و جنگلها
به رغم نیاز به توجه بیشتر ،نمیتواند یک شاخ 
برای کشاورزی و دامپروری برخالف رویکرد آمایش سرزمین و محیط زیست است و سبب تخریب محیط زیست و
اثرات مخرب ناشی از آن میشود .بنابراین باید گفت این منطقه دارای ظرفیت مناسب کشاورزی نیست .با نگاهی به
نقشههای معادن ایران و کردستان عراق میتوان به این نتیجه رسید که ،منطقهی مذکور ب و یزکرم قطانم فالخ ر   
حتی غربی و شرقی و جنوبی کشور ایران و مناطق جنوبی عراق و مناطق غربی و جنوب غربی اقلیم کردستان ع قار
و مناطق کردنشین عراق مانند استان کرکوک و منطقهی جنوب غربی استان سلیمانیه فاقد منابع انرژی و معادن فل یز
گهای ساختمانی که بهصورت محدود در بخشی از مناطق وج ،دراد دو
و نیز غیر فلزی است .به جز برخی معادن سن 
هیچ معدن قابل توجهی را نمیتوان در این مناطق یافت .این امر سبب ضعف شرایط ایجاد صنایع س هتسباو و نیگن   
به معدن و منابع انرژی در این منطقه شده است و امکان توس تشک .تسا هدومن هجاوم لکشم اب ار عیانص هع         
وصنعت را نیز به دلیل ضعف بنیهی کشاورزی این منطقه نمیتوان در لیست توسعهی اقتصادی و برنامه آمایشی این
یآی ورنیا زا .د   
صهی قابل توجه برای توسعهی این منطقه به حساب نم 
منطقه قرار داد .بنابراین صنعت نیز یک شاخ 
این منطقه به لحاظ آمایشی استعداد و ظرفیت ایجاد صنایع را نیز ندارد و سعی در ایجاد صنایع در این منطق یراک ه   
غیر آمایشی و مغایر با چارچوب علمیتوسعهی منطقهای است .ایجاد صنایع کوچک نیز صرف ًاًا در حد صنایع تب یلید
یرسد.
مانند کارخانهی کنسانتره میوههایی مانند انگور و توت فرهنگی و غیره ،منطقی به نظر م 
ص اصلی توسعهیعنی کشاورزی ،صنایع و معادن و انرژی به شدت ضعیف
بر این اساس این منطقه به لحاظ سه شاخ 
است .این امر در اثر عدم توجه دولتها به منطقهی مرزی مذکور و نیافتن آلترناتیو اقتصادی و آمایشی مناس یارب ب   
منطقه سبب تشدید فقر شده است .این فقر در نوع خود به مسائلی مانند قاچاق کاال و مشروبات و مواد مخدر و نیز
یگ در د
جذب مردم و بویژه جوانان این منطقه در گروههای تروریستی مذهبی و غیر مذهبی با انگیزههای اقتصادی می ی
که سبب تهدید امنیت و منافع ملی دو دولت میشود .البته از این مسئله بیشتر کشور ای هک ارچ .تسا ررضتم نار

   

گروههای تروریستی قومیدر این منطقه تهدیدی برای دولت اقلیم نیستند و گاهی ممکن است بهعنوان اهرم فشار نیز
یش .دنو
مورد استفاده این دولت قرار گیرند و فقط گروههای تروریستی مذهبی برای دولت اقلیم چالش محسوب می ی
یشوند.
در حالی که هم گروههای تروریستی مذهبی و هم قومی برای ایران تهدید محسوب م 
1

. Penjwin
. Mawt

2
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ژئواکونومی
ی را
نقش اقتصاد در تأمین امنیت حیاتی است .عدم توسعه یافتگی و محرومیت از رفاه اقتصادي و اجتماعی ،روحیه ملی ی
یت او ننن از اقتصادد بهههعن او ننن عامللل همیشههه حاضررر در وراي
یانگیزد .م 
یهاي اجتماعی را بر م 
یکند و ناآرام 
تضعیف م 
ی از
ب اقتص دا ييي یکی ی
ت وخ ب ب
ی یادد کردد .وض یع ت ت
نالمللی ی
تهاي امنیتی در سطوح مختلف فردي ،منطقهههای و بین ن
سیاس 
یشودد و ب رخالا هه
ی می ی
ی منتهی ی
ارزشهای ملی است و لذا تقویت آن به تقویت دولت ملی و افزایش ضریب امنیت ملی ی
ی بههه اه اد ففف
ت ی با ی ی
ی از آن ب ار ييي دست ت
یآید که دولتتتها ييي ملی ی
نکه اقتصاد ابزار بسیار خوب و کارآمدي به شمار م 
ای 
یشود که
یگیرند .قدرت اقتصادي یکی از پایههاي امنیت است و از آن به مثابه موضوعی امنیتی یاد م 
یشان یاري م 
امنیت 
ت داخلی ی
ی
یکند .به عبارت دیگر فقر و محرومیت اقتصادي بررر روي ثبات ت
عدم توجه به آن براي دولتها مشکل ایجاد م 
یکند ) .(Eftekhari, 2000: 294-295بیشتر مسائل سیاسی -امنیتی و معضالت
تأثیر گذاشته و بنیان امنیت را متزلزل م 
ن معض ،تال
ش این ن
ن ک ها ش ش
یتوان ضمن ن
مرزي با مسائل اقتصادي آن بی ربط نیست .لذا با رسیدگی به مسائل اقتصادي م 
ش اقتصادد
تبلیغات دشمن در خصوص تبعیض اقتصادي و اجتماعی را خنثی کرد .مسأله دیگر اینکه اگر به دنبال ک ها ش ش
ب مرزنش انی ننن
ق را بهبودد بخشیممم ،زیراا اغلب ب
غیر رسمی در مرزهاي کشور هستیم باید شرایط معیشتی مردم آن من طا ق ق
ناگزیرند به خاطر نیازهاي روزمره زندگی خود دست به قاچاق کاال بزنند ) .(Javanmardi, 2012بنابراین تا زمانی کههه
یده ،د
نیازهاي زندگی بشر به خصوص در نواحی مرزي و محروم افراد را ناخواسته به سوي این فعالیتهاا سو ققق می ی
یتوان انتظار داشت که در حوزه اقتصادي شاهد گسترش بیشتر اقتصادد س ای هه هستییم (Arab Mazar Yazdi, 2005:
م
). 155-156

-1قاچاق ،چالش توسعهی پایدار اقتصادی منطقه مورد مطالعه
این پدیده قاچاق یکی از دغدغههاي است که کشورهاي در حال توسعه با آن درگیرند .در کشور ما نیز این امر واقعیتی
کتمان ناپذیر است که به دالیل مختلف اقتصادي ،اجتماعی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باري را بررر نظاممم اقتص دا ييي
ع گردیدهه
یسازد .در این میان نواحی مرزي به دلیل شرایط جغرافیایی خاصی که دور از مرکز کشور واقع ع
کشور وارد م 
تهاي کافی براي اشتغال نیستند و
همچنین به دلیل شرایط طبیعی و ماهیت توسعه نیافته اقتصادي ،قادر به عرضه ظرفی 
تها ييي
یهاي اقتصادي ،خصوصیات قومی و اجتماعی و باالخره ض رور ت ت
یروند .ویژگ 
در زمره مناطق منزوي به شمار م 
یکند که مسأله نیروي انسانی و اشتغال از ماهیت و ویژگی فو ققق الع دا هه اي بر ادروخ ررر
نگونه مناطق ایجاب م 
سیاسی ای 
تهاي زیادي براي
نحال مناطق مرزنشین داراي فرص 
يهاي ملی طرح موضوع شود .باای 
باشد و در سطح سیاست گذار 
یباشند .این شیوه عمل از رایجترین و دیرینهترین اشتغاالت مرسوم مناطق مرزي بوده
انجام عملیات زیرزمینی قاچاق م 
یرود .اغلب ساکنان مناطق مرزنشین مشارکت در امررر قاچا ققق را ن عو ی ی
ی
و ازجمله امتیازات این گونه مناطق به شمار م 
لاند (Esmaeelzadeh & Sahabi,
یکنند و امتیازي براي آن قائ 
مزیت نسبی و فرصت ژئوپلیتیکی سرزمین خود تلقی م 

یبایستی گفت که قاچاق در انواع خودش برای منطقه و دو دولت هژیوب ؛   
) . 2012: 3در ارتباط با مسئلهی قاچاق م 
ایران زیان بار است .قاچاق کاال سبب ورشکستگی صنایع داخلی و تهدید حاکمیت اقتصادی دولت میگردد .قاچ قا
یدر ایران است .ای عون ود ن   
مشروبات الکلی یک مقابله فرهنگی و عقیدتی با روح عمومی جامعه و حکومت اسالم 
قاچاق بیشتر تهدید گر اقتصاد و فرهنگ و امنیت در ایران است .قاچاق مواد مخ ا عویش ببس رد ع فیعضت و دایت      
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نیروی فعال جوان در اقتصاد ،جامعه و فرهنگ و حتی سیاست میگردد که به زی  و یناریا فرط ود نا ُکُک .تسا در      
البته این نوع قاچاق نیز بیشتر زیانش متوجه اقتصاد و جامعهی ایرانی است .ام تادیدهت زا یکی ردخم داوم هزور      
بزرگ اجتماعی علیهی جامعهی ایرانی است و بخش اعظمی از این قاچاق مواد مخدر توسط گ ور ههه یتسیرورت یا   
یگیرد و با هدف تأمین هزینهها و نیز تضعیف دولت و جامعه ایرانی است.
ازجمله پژاک صورت م 
مواد مخدر منبع عمده مالی گروههای تروریستی پ ک ک و پژاک است .به ه هاج رد لاح ر ا هک یی

تردق ألخ

     

دولتها وجود دارد این سازمانها خیلی زود رشد میکنند .آنها برای خرید اسلحه ،مواد منفجره و نیازه هنازور یا   
خود به پول نیاز دارند .در بین روشهای درآمدزایی ،قاچاق مواد مخدر بهترین آنهاست .یکی از مهمممت قطانم نیر   
حوزه پخش مواد برای پ ک ک اروپا میباشد که  80در صد پخ دهع رب نآ رد ار ش ه د را د هب ک ک پ .

یکی زا   

  

اربابان واقعی مواد مخدر تبدیل شد که در میان هالل طالیی (از پاکستان ،افغانستان ،ایران و ترکی  ات )ه ا یبیقر اپور     
ندارد .هزاران هواخواه پ ک ک در اروپا شبکه بزرگ پخش مواد مخدر را بر عهده دارند .به گزارش اینترپل (پلییس
بینالملل) در سال  992 1پ ک ک  80درصد کنترل مواد مخدر اروپا را در دست ب زین کاژپ .دراد  هههه هههههعن هخاش ناو   
ایرانی پ ک ک نقش اساسی را بهویژه در مرزهای ایران ایفا میکند .در گزارشات ساالنه پلیس بینالمل ) لپرتنیا( ل
چنین آمده است« :بین  60الی  70درصد مواد مخدر وارده به اروپا از طریق استانبول انجام میشود» 871 .تش تالیک
کردی تحت کنترل پ ک ک و پژاک مستقیم ًاًا در ترانزیت مواد مخدر دخالت دارند .دادستان ک  ناملآ ل ن رد زی
کنفرانس مطبوع :تفگ یتا

   «  80درص طسوت ناملآ رد یفرصم ردخم داوم د یاضعا

اژپ و ک ک پ ک

کی    

      تأممین

م
یگردد»).(ghane’e Fard, 2010
نتیجهگیری
منطقهی مورد مطالعهیک منطقهی مرتفع کوهستانی با درههای تنگ و کوههای فشرده ،شیب زی شوپ و دا ش یلگنج     
یکند اما به لح ظا
متراکم و نیمه متراکم است .رودخانههای دائمی و پر آبی از این منطقه سرچشمه میگیرد یا عبور م 
همین ارتفاع زیاد و شیب تند و نبود خاک مناسب و کافی جهت کشاورزی ،شرایط کشارزی در ای بسانم هقطنم ن    
نیست و میتوان این منطقه را از لحاظ ظرفیت کشاورزی جزء مناطق ضعیف کشور در نظ و تاغاب هتبلا .تفرگ ر   
ی ،ب ترذ ،جنر
کشت دیم در این منطقه قابل توجه است ،اما کشت آبی و مخصوص ًاًا محصوالت مهمی مانند گندم آبی ی
و محصوالت صنعتی در این منطقه کم است .به دلیل وسعت کم زمینهای دیم نسبت به قطبهای کش ناریا یزروا   
مانند خوزستان ،جلگهی گیالن و مازندران و استانهای فارس و اصفهان ،این منطقه نمیتواند سهم مهم تادیلوت ی   
کشاورزی و صنایع وابسته به آن داشته باشد .به لحاظ معادن نیز این منطقه فقیر است .از ویژگیهای اص سرگاز یل   
نبود فلزات مهم و اقتصادی مانند آهن ،روی ،سرب ،منگنز ،بوکسیت (آلومینیوم) و سایر فلزات مهم است که ای رد ن
اثر رسوبی بودن خاک زاگرس و ترکیب آهک و مارن این منطقه است .در این منطقه تنها میتوان کانیهای غیر فلزی
کم اهمیت مانند آهک و تا حد کمی نیز شن و ماسه را با استفادهی ساختمانی مشاهده نمود .حت زمرق سر کاخ ی    
که عنصر آجر و بخشی از مادهی تشکیلدهندهی سیمان است نیز در این منطقه بسیار کم است .اما آنچه این منطقه را
نسبت به سایر نواحی رشته کوه زاگرس فقیر نموده است ،نبود منابع انرژی دیگر مانن و تفن د

و سر کاخ و زاگ   

سنگهای مرمریت مانند منطقهی ایالم ،خوزستان ،بوشهر و لرستان و فارس است اتسا  .نن نننه یا ی نام  ن و ناتسزوخ د
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سلیمانیه و کرکوک و دیاله در مقابل فق سا تازلف ناد اس صتقا مهم و ی ا د ید ا سگ کاخ یار ت و زیخلصاح و هدر       
جلگهی پهناور و دسترسی به دریا و منابع عظیم انرژی نفت و گاز است ،در حالی که این منطقه از وجود ای عبانم ن   
نرو این منطقه دارای ظرفیت معدنی جهت توسعهی صنایع مه و از لاغتشا و م از دمآرد
نیز بی بهره است .ازای 

زین     

نیست .همچنین به دلیل ضعف کشاورزی دارای صنایع کشاورزی و تبدیلی نیز نیست .در کل کش و نداعم و یزروا
صنایع که موضوع اشتغال زایی در بسیاری از مناطق ایران و عراق است در این منطقه مبنایی برای توسعهی منطقهههای
تهای قومی و مذهبی این
نیست .این عناصر سبب شکلگیری نوعی فقر ذاتی در منطقه شده است که به جهت تفاو 
منطقه و حضور گروههای تروریستی قومی مانند کومله ،دموکرات در گذشته و پ ورگ و رضاح لاح رد کاژ هههه هههههه یا
افراطی مذهبی مانند اخوان المسلمین و مفتی زاده و گروههای تروریستی مذهبی سلفی این فقر تشدید ش و تسا هد
دولت ایران نگاهی امنیتی به منطقه مورد نظر دارد و در زمان بعث نیز نگ ر ها ژژژی تینما یثعب م ی بوکرس اب یهتنم        
گسترده و حتی نسل کشی بوده است .اما در زمان عراق دموکراتیک و شکلگی تیعضو قارع ناتسدرک میلقا یر

     

منطقهی مرزی اقلیم کردستان عراق بهتر شده است .نبود زیرساختهای ارتباطی نیز سبب انزوای فرهنگی ،اقتص یدا
و سیاسی منطقه شده که این امر سبب واگرایی بیشتر و نامنی در مناطق مرزی گشت ار دوبن لیلد هب .تسا ه ههههه ههههههه و ا
ارتباطات مناسب ،دولتهای متبوع دسترسی الزم جهت کنترل حداکثری منطقهی مرزی را ندارند و این امر زمین ار ه
برای قاچاق کاال و حضور تروریستها فراهم ساخته است .عبور قاچاقچیان و گروهه رورت یا ییست نام ی ن  کاژپ د از   
کوره راهها سبب دشواری کنترل آنها و درنتیجه سبب ضعف حاکیمیت در این منطقه شده است .قاچ قا

یاج زین    

ته هدش عوبتم یا    
تجارت رسمی را تا حدود زیادی گرفته است و سبب تهدید امنیت و منافع مردم منطق لود و ه تت تت
است .قاچاق خود سبب شکلگیری سرمایههای ناپایدار و باد آورده شده است و مردم را بهسوی مفهوم «کار کمت و ر
پول بیشتر» سوق داده و درنتیجه ابتکار برای توسعه را نیز با اضمحالل مواجه ساخته است.
عامل جغرافیای طبیع و یتسیز و ی

یفرظ تت تتتتته رد هقطنم فیعض یا

نداعم و عیانص ،یزرواشک شخب دوبن و

     

زیرساختهای مناسب ارتباطی و تشدید این وضعیت توسط عوامل ژئوک نام رچلا ن ایرج ،بهذم ،تیموق د ننننن ننننننه یا
قومی و مذهبی و واگرایی سبب شکلگیری توسعه نیافتگی ،عدم امنیت و ناکارآمدی اقتصادی و سیاس و یتینما و ی
فرهنگی دولتها بویژه دولت ایران در این منطقه شده است .بنابراین تنها ظرفیتی که جهت توسعهی منطقهههی م درو
مطالعه وجود دارد ،تجارت و گردشگری است .ایجاد بازارچههای مرزی نیز با این هدف ص اما .تسا هتفرگ ترو     
نبود زیرساختهای راه و ارتباطات و زیرساختهای مناسب تجاری و تفریحی و غیرفعال یا تعطیل شدن بس زا یرای
این بازارچههای مرزی سبب عدم استفاده از این ظرفیت منطقهی مورد مطالعه شده است .حضور رقبایی مانند ترکیه
و عربستان و غرب در بازارهای کردستان عراق سبب کاهش روابط تجاری ایران و اقلیم کردست و قارع نا

لیطعت ی    

بازارچههای مرزی شده است .البته رقابتهای محلی بین شهرها و مراکز استانها با شهرهای کوچک مرزی نیز عل للت
دیگر این مسئله است .تمامی این بازارچههای امنیتی هستند و حضور بخش خصوصی و فضای آزاد تجاری در آنها
بسیار محدود است .این امر سبب تشدید پدیدهی قاچاق در منطقه شده است .ض اطابترا فع ت و 

ته یا
خاسریز تتت تتت

دیگر و نیز نامنی در این مناطق گردشگری که راهکار آمایشی بعدی در منطقه است را نیز ب هتخاس هجاوم شلاچ ا     
است .بنابراین عدم توجه آمایشی به منطقه و عدم اقدام جهت استفاده از ظرفیتهای منطقه جهت توسعهی آن سبب

14 ...تحلیل ژئوپلیتیکی مولفههای تأثیرگذار بر

-ی
یداصتقا تاد یی ی ییی یییییی، یگنهرف، تشدید نامنی و فقر اقتصادی و در نهایت واگرایی و تهدی سایس هجیتنرد و یعامتجا
    ته تلود هژیوب و ا
هعلاطم درو تت ت تتت،  به رغم ظرفیتهای پایین مناطق مرزی ازجمله منطقهی م لود.امنیتی شده است
      جمهوری اسالمی ایران برای تقویت حاکمیت خود در منطقه و رفاه و توسعه پای هجیتنرد و هقطنم مدرم یارب راد
می. یرس
 در این جا به اثبات فرضیات تحقی م ق یی یی.ایجاد امنیتی پایدار نیاز با آمایش علمی این منطقهی مورد نظر دارند
-ی
 جغرافی سایس یا یی یی،اینکه عوامل مؤثر بر آمایش منطقهی مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق عبارتاند از ژئوکالچر
    

یشود که این مولفهه تیلپوئژ یا یکی ثا رد رضاح لاح رد  ر مدع
 امنیتی و ژئواکونومی و نیز این فرضیه نیز تأیید م
.یگذارند
 آمایش منطقه مورد مطالعه به شکلی منفی بر توسعه و امنیت این منطقه اثر م
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