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چکیده
آمایش نواحی مرزی در بعد امنیت و توسعه یکی از راهبردهای هر کشوری محسوب میشود .هر کشوری که اهمیت
این موضوع را خوب درک کند و با توجه به پارامترهای مؤثر در نواحی مرزی بر اساس اصول کارشناسی و علمی
مرزها را مدیریت کند ،نتیجه آن امنیت پایدار برای کشور و توسعه در ابعاد مختلف خواهد بود .مرزها محل تولید
تهدید و فرصتهای متعدّدی محسوب میشوند .کشور ایران با عنایت به مرزهای طوالنی اعم از دریایی ،خشکی و
رودخانهای با همسایگان مختلف در این مورد یک استثنا است .یکی از مرزهای حسّاس و استراتژیک ایران با توجه
به محل زیست قوم کُرد با گرایشهای قومی ـ مذهبی متفاوت با هسته کشور و دارای عقبه جغرافیایی در کشور
عراق ،مرزهای استان کردستان محسوب میشوند .دادههای مقاله حاضر ،ماهیتی توصیفی ـ تحلیلی دارد و با
جمعآوری دادههای میدانی و تحلیل آماری دادهها گردآوریشده است .در روش میدانی بهوسیله نظرسنجی از 384
نفر از کارشناسان و نخبگان بومی و با استفاده از نرمافزار  spssبه تبیین شاخصهای اثرگذار در تقدّم امنیت بر
توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان و سپس اولویتبندی شاخصها پرداختهشده است .نتایج پژوهش با
توجه به آزمون  tبا سطح اطمینان  95درصد و نتایج حاصل از پرسشنامه نشان میدهد که ترتیب اولویت اثرگذاری
عوامل مؤثر بر تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان به ترتیب شاخصهای سیاسی ـ
ژئوپلیتیکی ،ژئوکالچر ،ژئواستراتژیکی و در نهایت شاخص ژئواکونومیکی است که هر یک از این شاخصها به زیر
شاخصهای مختلفی تقسیمبندی و سپس اولویتبندی شدهاند.
واژگان کلیدی :توسعه ،نواحی مرزی ،استان کردستان ،آمایش نواحی مرزی ،امنیت.
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مقدمه
مرز بهعنوان یک پدیده فضایی ـ جغرافیایی یکی از عوامل ژئوپلیتیکی مهم در مدیریت سیاسی فضا در هر کشوری در
راستای توسعه و امنیت پایدار و همچنین تولید قدرت محسوب میشود و مدیریت بهینه و هوشمند نواحی مرزی ارتباط
مستقیم با توسعه اقتصادی ،اجتماعی و همچنین امنیت پایدار دارد .مرزها تولیدکننده فرصتها و تهدیدهای متعدّد و
متنوعی هستند و شناخت فرصتها و کاهش تهدیدها مبتنی بر منافع ملی و امنیت ملی در نواحی مرزی راه رسیدن به
توسعه پایدار و ایجاد پل ارتباطی بین هسته کشور و نواحی مرزی در راستای ایجاد انسجام و توازن در توسعه است .در
این میان مرزهای منطقه جنوب غرب آسیا بهطورکلی و مرزهای ایران بهعنوان یک قدرت منطقهای با موقعیت
ژئوپلیتیکی حساس بهطور خاص به دلیل نقش قدرتهای استعمارگر در ترسیم جغرافیای سیاسی منطقه بدون توجّه به
چشماندازهای قومی ـ فرهنگی و تاریخی دارای حساسیت بیشتری هستند و حس واگرایی در نواحی مرزی تحت تأثیر
وجود مرزهای پیچیده و تودرتو در ابعاد ذهنی و عینی شدید است .در این میان جغرافیای کشور ایران در منطقه جنوب
غرب آسیا دارای موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی مهمی در معادالت ژئوپلیتیکی منطقهای و جهانی است .ایران از لحاظ
تعدّد در همسایگان با ایدئولوژیها و ساختارهای سیاسی متنوّع و در اغلب موارد متضاد و تعدّد در استانهای مرزی در
سطح منطقه و جهان یک استثنا است .ایران داری  16استان مرزی و مرز مشترک اعم از مرزهای خشکی ،دریایی و
رودخانهای با  15کشور پیرامونی است؛ لذا توجّه به توسعه و امنیت در نواحی مرزی تمام پارامترهای امنیت ملی و منافع
ملی و همچنین تولید قدرت ملی در ایران را تحت تأثیر مستقیم قرار میدهد .یکی از مرزهای حسّاس و مهم از لحاظ
امنیتی و سیاسی برای ایران مرزهای نواحی کُردنشین بهطور اعم و بهطور اخص مرزهای استان کردستان بهعنوان یک
استان با موقعیت استراتژیک از منظر عینی و ذهنی است .کردها بهعنوان بخشی مهم و تاریخی از جغرافیای تمدّنی و
فرهنگی ایرانی به دلیل رقابت قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای بر اساس منافع قدرتهای فرا منطقهای و در طول
تاریخ مبتنی بر رقابتهای عثمانی بین چهار کشور ایران ،ترکیه ،عراق و سوریه تقسیمشدهاند و حس ناسیونالیسم کُردی
همواره منطقه را آبستن بحرانهای ژئوپلیتیکی ،امنیتی و سیاسی کرده است ،جغرافیای کردها در نواحی مرزی کشورهای
دارای جمعیت کردی به ماهیت مرزهای این کشورها پیچیدگی و اهمیت زیادی بخشیده است و یکی از این نواحی مرزی
استراتژیک نواحی مرزی استان کردستان است؛ لذا امنیت و توسعه در نواحی مرزی استان کردستان دارای اهمیت
استراتژیک است .در این میان حکومتها برای ایجاد امنیت در نواحی مرزی معموالً راهکارهای کوتاهمدت را بیشتر
مدنظر قرار میدهند و از توسعه این نواحی غافل میشوند و تقدّم امنیت بر توسعه با توجه به بازخوردهای منفی مردم
محلی موجب تشدید توسعهنیافتگی میشود .آمایش نواحی مرزی ،راهبردی در جهت برنامهریزی و مدیریت همهجانبه
نواحی مرزی است که توسعه فضایی را با امنیت ملی و محلی در ساختار و کارکردی که نواحی مرزی دارند ،با همدیگر
تلفیق میکند و راهکارهایی برای توسعه و پیشرفت همسان نواحی مرزی با هسته کشور ارائه میدهد که در آن امنیت و
توسعه همدیگر را تولید و باز تولید میکنند (عندلیب و مطوّف .)62 :1388 ،با عنایت به اینکه تهدیدهای امنیتی،
اقتصادی و سیاسی در نواحی مرزی بیشتر از فرصتها هستند ،ازاینرو زیربنای مدیریت نواحی مرزی کشورها در زیر
سیطره رویکرد شدید امنیتی شکل میگیرد و نواحی مرزی بهعنوان نواحی نظامی و امنیتی در تسلط قوای نظامی و
نهادهای امنیتی قرارگرفته و امنیت به پارادایم اصلی مدیریت نواحی مرزی تبدیل میشود ،در این میان سایر ابعاد توسعه
اعم از توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،زیستمحیطی و آمایش تحت تأثیر امنیت قرار میگیرند .در این چارچوب بر
مبنای استراتژِی مبتنی بر تهدید برای مدیریت نواحی مرزی ،تحت تأثیر نهادهای نظامی و انتظامی قرار میگیرد
(پیشگاهیفرد و میرزاده کوهشاهی )114 :1390 ،و این وضعیت توسعه در نواحی مرزی را با رکود مواجه میکند و باعث
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توزیع نابرابر قدرت و ثروت در پهنه سرزمینی کشور میشود و خروجی آن توسعه نابرابر فضایی و تولیدکننده مشکالت
امنیتی و بحرانهای سیاسی است .نواحی مرزی استان کردستان با توجه به دارا بودن تمام فاکتورهای آسیبزا جزئی از
این پیچیدگیهای مدیریت نواحی مرزی محسوب میشود و در نواحی مرزی استان کردستان ،تقدّم امنیت بر توسعه
حکمفرما است .راه رسیدن به امنیت پایدار و توسعه متوازن در نواحی مرزی استان کردستان شناسایی دقیق عوامل تهدید
و مدیریت این عوامل در مقیاسهای محلی ،ملّی و منطقهای است .این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است
که عوامل اثرگذار بر تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان از منظر جغرافیای سیاسی مرز کداماند
و اولویتبندی آنها برحسب درجه اثرگذاری چگونه است؟
پیرامون آمایش نواحی مرزی و ماهیت مرز بهطورکلی و نواحی مرزی استان کردستان بهطور پژوهشهای گستردهای
انجامگرفته است که به مقتضیات بحث بخشی از آنها بهعنوان پیشینه پژوهش آورده شده است:
ذکـی و همکاران ( )1398در مقالهای تحت عنوان عوامل اثرگذار بر رویکرد امنیتی در آمایش نواحی مرزی استان
کردستان به تجزیهوتحلیل عوامل اثرگذار بر رویکرد امنیتی در آمایش نواحی مرزی استان کردستان پرداختهاند،
نویسندگان معتقد هستند که عوامل جغرافیای سیاسی ،ژئوکالچر ،ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی باعث رویکرد امینت در
آمایش نواحی مرزی استان کردستان شدهاند .واثق و همکاران ( )1397در مقالهای تحت عنوان تحلیل عوامل مؤثر در
آمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان از منظر ژئوپلیتیک به تجزیهوتحلیل عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر در آمایش نواحی
مرزی ایران و افغانستان پرداختهاند .نویسندگان معتقد هستند که عوامل مهاجرت ،مواد مخدر ،تروریسم و حضور
قدرتهای غربی عوامل ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در آمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان هستند .نانکلی کلآبادی و
همکاران ( )1400در مقالهای تحت عنوان تحلیلی بر اقتصاد غیررسمی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی :استان
کردستان) به اهمیت مناطق مرزی به دلیل ارتباط با فضای سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و اجتماعی بیرونی پرداختهاند و
نویسندگان این مقاله معتقد هستند که ساکنان نواحی مرزی استان کردستان با اشتغال غیررسمی موافقت کامل دارند و
نسبت به وجود اقتصاد غیررسمی در نواحی مرزی رضایت دارند .شاطریان و همکاران ( )1393در مقالهای تحت عنوان
تحلیل راهبردی مناطق مرزی (مطالعه موردی شهرهای مرزی استان کردستان) به اهمیت راهبردی قاچاق کاال در ضربه
زدن به اقتصاد ملی و جلوگیری از بسترسازی برای ایجاد اقتصاد مولد و پویا پرداختهاند ،نویسندگان معتقد هستند که تنها
راهکار برای جلوگیری از قاچاق و ایجاد توسعه فضایی بهبود وضعیت اقتصاد و اجتماعی مرزنشینان است .بهرهبرداری از
ظرفیت معدنی و کشاورزی با استفاده از نیروی بومی با رویکرد صادرات میتواند موجب ارتقای وضعیت اقتصادی ناحیه
شده و پدیده قاچاق را کمرنگ کند .قرهبیگی و همکاران ( )1399در مقالهای تحت عنوان واکاوی سازمان اقتصادی فضا
با بهرهگیری از روشهای تصمیمگیری چند شاخصه (بررسی موردی شهرستانهای مرزی استان کردستان) به
برنامهریزی در راستای توسعه اقتصادی و سازمان سیاسی فضاهای مرزی پرداختهاند .نویسندگان معتقد هستند که عدم
تعادل و ناهماهنگی گستردهای در توزیع و توسعه امکانات در شهرستانهای مرزی استان کردستان به چشم میخورد.
رحمتی و محمدیحمیدی ( )1400در مقالهای تحت عنوان بررسی و تحلیل شاخصهای توسعه امنیتزا در مناطق مرزی
( مطالعه موردی مناطق مرزی غرب کشور) به اهمیت رابطه امنیت با توسعه و توزیع امکانات و ظرفیتها پرداختهاند.
نویسندگان معتقد هستند که شهرستانها مرزی استان کردستان بعد از گذشت زمان گستردهای هنوز از محرومیت و نبود
امکانات توسعه رنج میبرند و با توجه به وضعیت موجود بستر ناامنی در این مناطق حساس از کشور فراهم میگردد .این
شرایط باعث عدم تعادل توسعه در میان مناطق کشور گردیده است؛ لذا جهت جلوگیری از عدم تعادل در مناطق کشور
لزوم توجه جدی مسئولین به این مناطق و اعطای تسهیالت و بودجههای مکفی جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی

1192

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورۀ  ، 54شمارۀ  ،3پاییز 1401

الزم و ضروری است .وندت ،جان آ .و همکاران ( )2021در مقالهای تحت عنوان زیرساختهای حملونقل و عوامل
سیاسی بهعنوان عوامل تعیینکننده توسعه گردشگری در منطقه فرامرزی بی هور و مار امورش یک تحلیل تطبیقی به
این نتایج دستیافتهاند که ایجاد زیرساختهای حملونقل تأثیر مستقیمی بر تسهیل در ارتباطات مرزی دارد و با ایجاد
زیرساختها تحت تأثیر تبادالت فرهنگی تبادالت اقتصادی نیز تسهیل میگردد .فیلیپووا ،او و دینکو ،او ( )2021در
مقالهای تحت عنوان سیاست هویت در مناطق مرزی اوکراین به این نتایج دستیافتهاند که گروههای قومی ـ فرهنگی
مختلف دریافتکنندگان منفعل معانی هویتی تحمیلشده توسط نخبگان نیستند .آنها بازیگران پویای غیر نهادی هستند
که از طریق شیوههای آموزشی روزمره در سیاست هویت شرکت میکنند و معانی هویتی و حقوق خود را مطالبه میکنند
و از مبانی خود دفاع میکنند .جانپرور و همکاران ( )2021در مقالهای به کنترل و حفظ مرزها به دلیل گسترش قومیت
کرد در دو طرف مرز ایران و عراق پرداختهاند ،نتایج پژوهش مزبور نشان میدهد که  10متغیر مهمترین عوامل تأثیرگذار
بر کنترل مرزها بر مناطق استقرار قوم کرد در دو سوی مرز هستند .عدم انسجام فرهنگی در دو سوی مرز با مرکز ،تمرکز
تهدیدات ،بیکاری ،برنامهریزی مرزها ،بیثباتی سیاسی ،جمعیت ،تروریسم ،استقاللطلبی ،تبعیض سیاسی ،وضعیت
توپوگرافی منطقه مرزی و اهمیت مسائل سیاسی و مؤلفههای امنیتی در کنترل مرزهای مناطق کردنشین آن متغیرها
هستند.
پژوهشهای زیادی در ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و اجتماعی اهمیت نواحی مرزی را موردبررسی قرار دادهاند
و از نتایج آنها در ساختارمندی پژوهش استفادهشده است ،آنچه این پژوهش را از سایر پژوهشها جدا میکند ،بررسی
عمیق و همهجانبه مرزهای استان کردستان از منظر جغرافیای سیاسی مرز با محوریت مبانی و مفروضات ژئوپلیتیکی
است و عوامل تأثیرگذار در مرزهای استان کردستان در مقیاسهای مختلف جغرافیایی بررسیشده است.
مبانی نظری
مرز و نواحی مرزی

مرز ،بهعنوان یک پدیده جغرافیایی ساختارهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را از همدیگر جدا میکند .مرز خط پیرامونی
است که انتهای یک پهنه کنشگری سیاسی یک ملّت را تبیین میسازد و زیربنای سیاسی پیدا میکند (پروری و
رکنالدین افتخاری .)14 :1393 ،ساختار و کارکرد مرز بر اساس عینیات و یا ذهنیات قابل تبیین است
( .)Jones & Wild,1994; Hansen,1978; Buchanan,1998ساختار فلسفی مرز در مقابل واژه  Borderبه معنی
مرز سیاسی و رسمی میان کشورها است .واژه  Boundaryمعنی حدود و محدوده قدرتها و امپراطوریها را میرساند
که جنبهای تاریخی و سیاسی مبتنی بر قدرت نظامی دارد (عندلیب و مطوّف .)62 :1388 ،پدیده مرز با توجه به ماهیت
خود در ابعاد ساختار و کارکردی نواحی مری را تحت تأثیر خود قرار میدهد و فرم و فرایند این نواحی را در ابعاد مختلف
متأثر میکند .نواحی مرزی ،دورترین مکان از هسته سیاسی و اقتصادی کشور هستند و عالوه بر ماهیت دوری از هسته
شور و عدم کنترل دقیق سیاسی بر آنها ،دارای ویژگیهای منحصربهفرد نواحی مرزی هستند که در مجموع این
وضعیت باعث تشدید گسیختگی فضایی در ابعاد عینی و ذهنی و درنتیجه توسعهنیافتگی و عقبافتادگی آن نواحی
میشود .نواحی مرزی ،نزدیکترین نواحی جغرافیایی به مرزهای یک ساختار سیاسی دیگر هستند که در آن ،توسعهٔ
فضایی ،بسته به اینکه مرزها بسته ،سخت یا نفوذپذیر باشند ،از ماهیت مرز و چگونگی رویکرد به مدیریت مرزها تأثیر
میپذیرد (نیومن18 :2003 ،؛ به نقل از بدیعی و میراحمدی .)524 :1395 ،نواحی مرزی ازیکطرف تحت تأثیر برنامهها و
استراتژیهای ساختار سیاسی قرار میگیرند و از سوی دیگر جریان کاال و اندیشه در آنسوی مرز این نواحی را تحت
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تأثیر قرار میدهد .نواحی مرزی به دلیل وجود مبادالت و پیوندهای فضایی و جغرافیایی در دو سوی مرز و آسیبپذیری
در برابر تهدیدها مختلف ،اهمیت ویژهای در فرایند برنامهریزی ،توسعه فضایی و امنیت ملی دارند .در نواحی مرزی چون
قدرت حکومت وجود دارد و حاکمیتها اقتدار در مرزها را جزو اولویتهای امنیتی ـ سیاسی خود قرار میدهند ،درنتیجه
توسعه و پیشرفت در این نواحی از طریق اعمال برنامههایی و راهبردهایی صورت میگیرد که از قبل طرحریزیشده و
مورد پشتیبانی ،تأیید و حمایت استراتژیها و گفتمانهای دولت است (پروری و افتخاری .)15 :1393 ،نواحی مرزی،
دورترین نواحی پیرامونی از نواحی مرکزی هستند و عالوه بر ویژگی دوری از مرکز ،دارای ویژگیهای خاص هستند که
باعث تشدید نابرابری فضایی و تقدّم امنیت بر توسعه و توسعهنیافتگی آن نواحی میشود .حکومتها برای ایجاد امنیت در
نواحی مرزی و جلوگیری از بروز و ظهور تهدیدهای ملی معموالً راهکارهای کوتاهمدت و تصمیمهای لحظهای با توجه به
وضعیت ژئوپلیتیکی و معادالت سیاسی در کشورهای پیرامونی را مدنظر قرار میدهند و از توسعه این نواحی و اهمیت
استراتژیک آن در تولید امنیت برای ساختار سیاسی کشور غافل میشوند و تقدّم امنیت بر توسعه با توجه به بازخوردهای
منفی مردم تشدید میشود ،این فرایند در صورت بیتوجهی به توسعه فضایی و نبود دیدگاه کلینگر مبتنی بر واقعیتهای
جغرافیایی در مدیریت مرزها ،نواحی مرزی به حفرههای امنیتی تبدیل میشوند.
ناحیه گرایی

هویت فرهنگی مبتنی بر انگارههای ذهنی ،عامل اصلی تعیینکننده نواحی در مکانها و فضاهای جغرافیایی است .هر
ناحیه جغرافیایی دارای تعدادی نماد ،انگاره و ارزش معیّن و منحصربهفرد تحت تأثیر دادههای جغرافیایی و هویت مکانی
است ،لذا از میان نواحی سیاسی در جغرافیای سیاسی کشورهای جهان دو ناحیهای با نمادها و ارزشهای یکسان و
همگن نمیتوان یافت (کاویانیراد .)56 :1389 ،هر ناحیه جغرافیایی ،دارای ویژگیها و ارزشهای طبیعی و فرهنگی یا
عینی و ذهنی است که تعیینکننده ساختار و کارکرد این نواحی است و آن را از دیگر نواحی در ابعاد عینی و ذهنی جدا
میکند .در این میان عینیت و ذهنیت در تمایز و تفاوت بین نواحی جغرافیایی دارای اهمیت فوقالعادهای هستند .در بعد
عینیات به رویههای کالبدی مربوط به یک مکان جغرافیایی همچون اقلیم ،زمین ،منابع طبیعی ،چشمانداز مکانی و  ...آن
توجّه دارد .چشماندازهای طبیعی بهعنوان پدیدههای جغرافیایی در تکوین ابعاد ذهنی اجتماعات انسانی مبتنی بر
شکلگیری هویتها و انگارههای متکی بر هویت مکانی و فضایی مؤثر هستند و چارچوبی در راستای ساختارمند شدن و
تکوین فرایندهای فرهنگی و هویت مکانی ـ فضایی میشوند .ساختار جغرافیایی ناحیهها دارای کارکردهای بیرونی
هستند و یکی از کارکردهای نواحی جغرافیایی مبتنی بر خصوصیات عینی و ذهنی ناحیه گرایی و برجسته کردن تمایزات
در تعامل با نواحی دیگر با محوریت نواحی پیرامونی است .ناحیه گرایی شیوهای از کنش و واکنش اجتماعات انسانی و
هویت مکانی مردم درون یک ناحیه است که به کنشهای ساختار سیاسی و نهادهای تصمیم گیر معترض هستند و آن
تصمیمات را در تضاد ساختار و کارکردی با منافع محلی خودارزیابی میکنند (کاویانیراد .)59 :1389 ،این دو ناحیه گرایی
تسهیلگر بهوجودآمدن ناحیه گرایی سیاسی است و در صورت همپوشانی گونههای ناحیه گرایی در مکانها و فضاهای
جغرافیایی بهخصوص در نواحی مرزی که دارای عقبه جغرافیایی ناحیه گرایی در آنسوی مرز هستند باعث ایجاد
حفرههای سیاسی ـ امنیتی برای نظام سیاسی میشود و در صورت بیتوجهی نهادهای تصمیم گیر در مقطع زمانی
طوالنی و بیتوجهی به برنامهریزی درازمدت مبتنی بر واقعیات جغرافیایی ،مدیریت کلینگر و رجوع به مبانی و مفروضات
جغرافیای انسانی و طبیعی منطقه همراه با اقناعسازی مردم محلی چتر حاکمیت در آن نواحی به نازکترین سطح ممکن
خواهد رسید.

1194

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورۀ  ، 54شمارۀ  ،3پاییز 1401

آمایش نواحی مرزی

آمایش سرزمین ،امروزه مجموعهای از دانشهای جدید است که به شیوه هماهنگ و تطبیق یافته عمل میکنند و
کارشناسان رشتههای گوناگون اعم از علوم اجتماعی ،مهندسی و علوم جغرافیایی با همافزایی دستهجمعی و مشورت در
تصمیمسازی منطقی مبتنی بر رویکردهای متعدد در گرایشهای مطالعاتی مختلف میتوانند ،در مسائل مربوط به آمایش
سرزمین در یک ناحیه خاص بهخصوص در نواحی مرزی مطالعه ،برنامهریزی و تصمیمسازی کنند .منظور از آمایش
سرزمین تعیین ظرفیتهای بالقوّه محیطی و ظرفیتهای جغرافیای در ابعاد انسانی و طبیعی در یک ناحیه جغرافیایی است
یا بهعبارتدیگر آمایش سرزمین فرایندی جغرافیایی است که قابلیت و توان هر نوع بهرهبرداری را برای هر ناحیهای از
سرزمین با توجه به ظرفیتهای آن ناحیه در راستای همتکمیلی با سایر نواحی جغرافیایی نشان میدهد (حاتمینژاد و
همکاران .)49 :1389 ،آمایش سرزمین ،شیوهای منطقی از شناخت رفتار انسانی در ابعاد مختلف متکی بر دادههای
جغرافیایی در راستای توسعه پایدار فضایی ،اجتماعات فضایی  -مکانی در نواحی جغرافیایی بر اساس توجّه به توانهای
محیطی و برنامهریزی بر اساس ظرفیتها و قابلیتهای محیط جغرافیایی است .بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای نواحی
جغرافیایی ،هزینهها در کنشگریهای مختلف افزایش مییابد و همچنین ساختار جغرافیایی با چالش روبرو میشود که در
طوالنیمدت سبب بروز چالشهای عمیق در جوامع محیطهای جغرافیایی میشود و ظرفیتهای بالقوه آن نواحی به
فراموشی سپرده میشوند .راهبرد ذاتی آمایش سرزمین پیوستگی و وابستگی عمیق مبتنی بر فلسفه مکانی  -انسان و
فضای سرزمینی به یکدیگر است که با توجه به توانها و اقتضائات هرکدام نوعی تعامل پایدار در راستای توسعه فضایی
شکل میگیرد .آمایش نواحی مرزی بهعنوان بخشی مهم از آمایش سرزمین ،نوعی برنامهریزی است که توسعه فضایی را
با مفروضات و مؤلفههای مربوط به امنیت در چارچوب کارکردهایی که ساختار نواحی مرزی دارد ،به یکدیگر پیوند
میدهد و راهکاری برای توسعه نواحی مرزی معرفی میکند که در آن امنیت و توسعه همدیگر را تولید و بازتولید میکنند
(عندلیب و مطوف .)62 :1388 ،نواحی مرزی دارای ویژگیهای ساختاری و کارکردی متعددی هستند که اهمیت
برنامهریزی در نواحی مرزی را نشان میدهد؛ دوری از هسته مرکزی کشور ،انزوای جغرافیایی ،ناپایداری سکونت و
جابهجایی ساکنان ،قاچاق و جریانات کاالهای غیرقانونی در مرز ،تمایزهای فرهنگی ،قومی و مذهبی با هسته کشور،
تهدیدات ساختارهای سیاسی خارجی و ...جزو این ویژگیهای هستند (احمدی و دادجو.)64 :1391 ،
امنیت و مرز

تحوّالت به وجود آمده در نظام بینالملل باعث تغییر ماهیت در مفهومپردازی امنیت گردیده و راهبردهایی که در جهت
دستیابی به امنیت توسّط واحدهای سیاسی وضع میگردد را نیز در برمیگیرد .امنیت مرزی به مفهوم جلوگیری از
هرگونه اعمال غیرقانونی در گستره مرزهای یک کشور و نهادی کردن جریان انسان و کاال با رعایت ضوابط قانونی از
طریق مجاری مجاز در نواحی مرزی است .امنیت نواحی مرزی همسو با امنیت انسانی با مؤلفههای متنوّع در گستره
سرزمینی کشور است و هرگونه ناامنی در مرز میتواند در ساختارهای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و نظامی
داخل کشور خلل ایجاد کند .در مقابل امنیت پایدار و همهجانبه میتواند در امنیت مرزی و داخلی کشور سهم بسیار
برجستهای را به خود اختصاص دهد .مرزها بهعنوان ویترین در جغرافیای سیاسی کشورها کارکردی دارند که اگر تهدیدات
امنیتی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی کشور را هدف قرار دهد ،آن تهدید را ابتدا نواحی مرزی لمس میکنند و امنیت
پایدار در نواحی مرزی یکی از پایههای مهم در راستای حفظ امنیت کشور است .امنیت و مرز دو مقوله غیرقابل جدا از
همدیگر هستند و یکی از فلسفههای وجودی به وجود آمدن مرز ،موضوع امنیت در برابر تهدیدات بوده است؛ بنابراین
امنیت ملّی با امنیت در نواحی مرزی جزء اجزای الینفک در یک کشور در نظر گرفته میشوند .در کنار ارتباط ارگانیک
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امنیت نواحی مرزی با امنیت ملی ،امنیت با توسعه نیز ارتباط عمیقی دارد و بدون ایجاد بستری امن در فضای سرزمینی
امکان توسعه فضایی نیز میسر نخواهد شد .توسعه ،دارای ابعاد مختلفی در زمینه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
زیستمحیطی است که هرکدام از این ابعاد بر همدیگر مؤثر هستند و جامعه را به سمت امنیت ،رفاه و آسایش سوق
میدهد .توسعه ،آمایش و امنیت در نواحی مرزی دارای ارتباطی نزدیک هستند و تا رویکردها و توجّه تک عاملی برای
ایجاد امنیت نسبت به نواحی مرزی تغییر نکند ،توسعهنیافتگی این نواحی باقی خواهد ماند ( .)Hansen,1978: 254با
توجه به ویژگیهای نواحی مرزی درنتیجه ماهیت امنیت در نواحی مرزی دارای اهمیت گستردهای در امنیت ملی
واحدهای سیاسی است و دلیل آن نیز وجود بسترهای تهدید در نواحی مرزی است .با توجه به اینکه تهدیدها در نواحی
مرزی بیشتر از فرصتها است و همچنین ماهیت تهدیدها در نواحی مرزی دارای پیچیدگیهای بیشتری است و از
عوامل ژئوپلیتیکی بیشتری تأثیر میپذیرد و ازاینرو شاکله مدیریت و پایش مرزهای سیاسی تحت تأثیر پایش شدید
امنیتی شکل میگیرد (پیشگاهیفرد و میرزاده کوهشاهی )114 :1390 ،و این وضعیت توسعه در نواحی مرزی را با رکود
مواجه میسازد و باعث توزیع نابرابر قدرت و ثروت در کشور و همچنین توسعه غیر همگن میشود و خروجی آن توسعه
نابرابر فضایی و ایجاد بحرانهای امنیتی و سیاسی در نواحی مرزی است.
تقدّم امنیت بر توسعه

نواحی مرزی به دلیل تأثیرات مستقیمی که بر ابعاد سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی ـ اجتماعی کشور دارند از
اهمیت واالیی در امنیت ملی ،منافع ملی و قدرت ملی برخوردار هستند .رویکرد نهادهای تصمیمساز به نواحی مرزی
متفاوت و تحت تأثیر الگوهای مختلف است .در برنامهریزیهای راهبردی آمایش سرزمین نسبت به این نواحی نگاههای
متفاوتی وجود دارد .طرفداران مدل تقدم بر امنیت در آمایش نواحی مرزی ،عموماً افرادی را شامل میشود که دغدغههای
امنیتی دارند و امنیت را در اولویت اساسی استراتژی خود قرار میدهند .این افراد و نهادها معتقدند که اگر امنیت در یک
منطقه بهصورت کامل برقرار نباشد ،توسعه فضایی به وجود نمیآید؛ بنابراین پارادایم اصلی در راهبرد خود را تثبیت امنیت
با هر شیوهای حتی اگر الزم باشد قهری و پلیسی میدانند .این طیف فکری معتقدند ،نواحی مرزی به دلیل اهمیت
راهبردی در امنیت ملی ابتدا باید امنیتشان تأمین شود و سپس در سایه این امنیت و ثبات امنیتی است که توسعه پدید
خواهد آمد .در اولویتبندی برخی ازنظریهپردازان ،این گروه اعتقادی به توسعه ندارند و صرفاً درصدد تأمین امنیت نواحی
مرزی هستند .این گفتمان استدالل میکند ،مرزها لبههای بیرونی کشور هستند و باید امنیتشان را تحت هر شرایطی
تأمین کرد .طرفداران نظریه تقدم امنیت بر توسعه نهادهای سیاسی ـ امنیتی هستند .این نهادها به دلیل شناخت دقیق از
وجود بحرانهای امنیتی در نواحی مرزی نگرانیهای خاصی دارند؛ بهطوریکه ممکن است در صورت وجود
پیچیدگیهای امنیتی توسعه و پیشرفت در نواحی مرزی را با نگاهی مشکوک و در جهت خدمت به رقبا معرفی میکنند.
در بین طرفداران این نظریه بخشی به امنیت و سپس در سایه امنیت به توسعه معتقد هستند و طیف رادیکال امنیت را
اصل و غیرقابل بحث قرار میدهند .این دسته که با توجه به تغییرات بنیادی در فلسفه سیاسی و امنیتی محدود هستند،
هرگونه توسعهای را در تضاد با امنیت مینگرند .اما برعکس گروه اوّل معتقدند در بستر تأمین امنیت بهطور خودکار توسعه
فضایی شکل خواهد گرفت (عندلیب و مطوّف.)57-76 :1388 ،
ژئوپلیتیک و عامل ژئوپلیتیکی

ژئوپلیتیک ،روابط ساختاری و کارکردی بین بازیگران سیاسی در مثلت رقابت ،قدرت و منابع در فضاها و همانطور که
اشاره شد ژئوپلیتیک عبارت از علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا ،قدرت و سیاست و کنشهای ناشی از ترکیب آنها با
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یکدیگر است .یکی از ساختارهای فلسفی در ژئوپلیتیک که بر مبنای آنها تبیینهای ژئوپلیتیکی انجام میگیرد و
ژنومهای ژئوپلیتیکی شناسایی میگردند ،عوامل ژئوپلیتیکی هستند .ژئوپلیتیک به دنبال کشف و اثبات این واقعیت است
که چگونه موقعیتهای مکانی ،اقلیم ،منابع طبیعی ،جمعیت و موقعیت جغرافیایی که یک واحد سیاسی بر روی آن
قرارگرفته است گزینههای سیاست خارجی حکومت و جایگاه آن را در سلسلهمراتب کنشها و واکنشهای یک ساختار
سیاسی تعیین میکند .ازاینرو در اختیار داشتن مکانهای جغرافیایی برتر در هر منطقه از زمین و فضا تضمینی برای
رسیدن به اهداف استراتژیک کشورها و مناطق جغرافیایی است ) .(Flint,2016در ژئوپلیتیک نوین محققان در حال
جستجو برای پارادایمهای جدید برای پیشبینی مسیری هستند که نظام بینالملل میتواند در قرن بیست و یکم به سمت
آن حرکت کند .ژئوپلیتیک نوین ،دیدگاههای تازهای در رابطه بین جغرافیا و سیاست برای توسعه پارادایمهای

واقعگرایانه1

مطرح میکند ) .(Cohen,2018:52نقش هر کشور در سیاست بینالملل فقط به تمایالت افکار و عقاید ادارهکنندگان
سیاست خارجی آن کشور بستگی ندارد؛ بلکه زمینه فعالیت و قدرت آنها به سبب عوامل و وضعیتهای خاصی که وجود
دارد محدود میشود .گفتمان ژئوپلیتیکی به توصیف و تشریح فضاییشان سیاست بینالملل در اثر بهکارگیری گفتمانها
در اجرای سیاست خارجی می پردازد و ژئوپلیتیک گفتمانی مطالعه منابع اجتماعی ـ فرهنگی و قواعدی است که توسط
آنها جغرافیای سیاست بینالملل نوشته میشود (مرادی و افضلی .)11 :1392 ،هر منطقه بر اساس وزن ژئوپلیتیکی که
دارد میتواند در صحنه نظام بینالملل نقش ایفا کند و در راستای منافع خود به روابط ژئوپلیتیکی شکل دهد .قدرت
بهشدت متأثر از عوامل ژئوپلیتیکی در راستای تدوین روابط ژئوپلیتیکی است و این شامل کلیه ویژگیها و مؤلفههای
مرتبط با جغرافیای کشورها و مناطق اعم از انسانی و طبیعی میشود .عوامل ژئوپلیتیکی مادی از محیط فیزیکی کشور
ناشی میشوند و عناصری مانند موقعیت جغرافیایی و وسعت جغرافیایی ،منابع طبیعی ،آبوهوا ،شکل جغرافیایی،
پستیوبلندی یا توپوگرافی و مرزها را در برمیگیرد .عناصر انسانی که از ویژگیهای جمعیتی کشور سرچشمه میگیرد،
شامل عواملی چون پیشینه و تجارت تاریخی ،تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگ سیاسی ،بافت قومی و نژادی و مذهب
میشود .نظریهپردازان ژئوپلیتیک رفتار سیاست خارجی بازیگران سیاسی را تابعی از شرایط و وضعیت جغرافیایی آنان می
دانند و تصمیمگیری سیاستگذاران را در چهارچوب الزامات ژئوپلیتیکی تحلیل میکنند وضعیت جغرافیایی ،قوام دهنده
گزینههای موجود برای مناطق جغرافیایی است و انتخابهای آن را در حوزه سیاستهای خارجی محدود میسازد.
چیدمان هرم قدرت در مقیاسهای مختلف جغرافیایی نظام ژئوپلیتیک را تعیین میکند .نظام ژئوپلیتیک ساختار و
سلسله مراتب هندسه قدرت را بر اساس وزن ژئوپلیتیکی مناطق و فضاهای جغرافیایی بررسی میکند .نظام ژئوپلیتیک که
ترکیبی از رفتار بازیگران اعم از همکاری و مناقشه ،گفتمانها ،ایدئولوژیها و بهطورکلی قرائت جهان سیاسی در ابعاد
ذهنی و عینی است به روابط ژئوپلیتیکی مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیک شکل میدهد .نظام ژئوپلیتیک دارای پویایی بوده و
سلسلهمراتب قدرت در دورههای زمانی مختلف دچار تغییرات بنیادی میشود .عوامل ژئوپلیتیک همواره نقش مهمی در
امور اجتماعات انسانی داشته است .عوامل ژئوپلیتیک هویت ،ماهیت و تاریخ دولتهای ملی را شکل داده یا مانع
ملتسازی و تکوین فرایند تشکیل دولت ملی شده است .به توسعه اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی واحدهای سیاسی کمک
کرده یا مانع توسعه و ثبات سیاسی و امنیتی شده است .عوامل ژئوپلیتیک واحدهای سیاسی نقش مهمی در روابط
بینالمللی آنها داشته است .بهاینترتیب ،نهادهای سیاسی به لحاظ ویژگیها و ساختارهای جغرافیای طبیعی و انسانی از
جایگاه ویژهای برخوردارند که به لحاظ نقشی که در نظام بینالملل بر عهده دارند ،با کشورهای دیگر ،بهویژه با
قدرتهای منطقهای و جهانی تعامل مثبت یا منفی دارند .توجه به ویژگیها و عوامل ژئوپلیتیک باعث میشود که
1. Realistic Paradigms
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بازیگران سیاسی به نقاط ضعف و قوت و بهطورکلی قدرت ملی و منافع ملی خودآگاه باشند .آنها در اتخاذ راهبردهای
سیاسی و بینالمللی اهداف الزم را خواهند داشت و متناسب با توانمندیها ،نقش و جایگاه خود در عرصه بینالمللی به
دنبال منافع خواهند بود .نکته مهم این است که تصمیم گیران در سیاست خارجی با شناخت کامل و دقیق عوامل
ژئوپلیتیکی بهترین تصمیم را گرفته و از عوامل مثبت در جهت تحقق منافع ملی نهایت بهره را ببرند و آثار نامطلوب
عوامل منفی را به حداقل برسانند ).(Parsaei & Others. 2020
عامل ژئوکالچر

مفهوم ژئوکالچر از دو واژگان ژئو به معنی زمین و محتویات عینی آن و کالچر به معنی فرهنگ که دارای ساختار
جغرافیایی ذهنی و کارکردهای عینی و انسانساخت کالبدی تشکیل یافته است .تحلیل ژئوکالچر مستلزم برخورداری از
یک نگرش در مقیاس جهانی و منطقهای به فرایندهای فرهنگی و رقابتهای گفتمانی در فضاها و مکانهای جغرافیایی
است (حیدری .)101 :1384 ،مبتنی بر این تحلیل همواره ،اجتماعات انسانی از جایگاه منحصربهفردی در موزاییک
فرهنگی و ارتباطات و تضادهای هویتی برخوردار هستند .اگر چه در ابتدا توجّه به ملّتها و روابط فرهنگی با آنها
بهعنوان عامل تأثیرگذار در سیاست خارجی منحصر میشد؛ اما بهصورت تدریج اکثر کشورها در کنار روابط سیاسی خود
به روابط فرهنگی در نظام بینالملل توجّه پیدا کردند و در حوزه سیاست خارجی آنها نهادهایی با کارکرد سیاست
فرهنگی شکلگرفته است که سایر ابعاد قدرت و کنشهای تولید قدرت در راستای منافع ملی را پوشش میدهد.
ژئوکالچر ،کنشهای فرهنگی را در مکانها و فضاهای جغرافیایی در ارتباط با هویت ملّی و هویت قومی و ارتباطات آنها
در مقیاسهای جغرافیایی مبتنی بر هویت مکانی بررسی میکند .عامل ژئوکالچر ،شاخهای از ژئوپلیتیک است که عنصر
فرهنگ را با رقابت و قدرت مرتبط میکند .فرهنگ ،یکی از راههای آسان نفوذ و ارتقای قدرت است که میتواند کشورها
را تضعیف یا تقویت کند.
عامل ژئواستراتژیکی

ژئواستراتژی عبارت از مطالعه اثر عوامل استراتژیک محیط جغرافیایی منطقهای و جهانی روی تصمیمگیریهای سیاسی
حکومتها و اثرگذاریهای متقابل کشورها در ابعاد منطقهای و جهانی و سیاستهای قدرت است .ژئواستراتژی در حقیقت
علم کشف روابطی است که بین یک استراتژی و محیط جغرافیایی وجود دارد (عزّتی .)8:1379 ،موضوع ژئواستراتژی
بررسی عناصر جغرافیایی مبتنی بر استراتژی و نائل آمدن به نتایج استراتژیک است .ژئواستراتژی به مفهوم هنرِ تلفیق
کنشهای مبتنی بر سیاست ،راهبرد ،جغرافیا و برخورداری از این پیوند در تحرکات راهبردی در سیاست خارجی یک
کشور است .ترکیب جغرافیا ،مسائل جهانی و عوامل استراتژیک ،مناطق جغرافیایی ویژهای را شکل میدهد که از آن
میتوان به منطقه ژئواستراتژیک تعبیر نمود (حافظنیا .)148-149 :1385 ،عوامل ژئواستراتژیکی ،عواملی هستند الهام
گرفته از محیط جغرافیایی که اهداف کلی و کالن حکومتها را تحت تأثیر قرار میدهند.
عامل ژئواکونومیکی

ژئواکونومیک تحت تأثیر روابط سیاست و اقتصاد زمین پایه است .عوامل ژئواکونومیک بخشی از مبانی ژئوپلیتیـک است
که سیاست ،منابع سرزمینی و ارزش مکانها و فضاهای جغرافیایی را با هم بررسی میکند .ادوارد لوتواک 1الگوی
ژئواکونومیک را با مفهومپردازی و به روابط بینالملل و تحلیلهای بینالمللی وارد کرده است .بعد از تحوالت فروپاشی
1 . Edward Luttwak
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نظام بینالملل دوقطبی مؤلفههای اقتصادی جایگزین اهداف نظامی و امنیتی شدهاند ،عامل منازعات و تنشها هان
موضوعهایی با سرچشمه مؤلفههای گذشته نیستند ،در کنار هر چالش ژئوپلیتیکی در فضاها و مکانهای جغرافیایی
عوامل ژئوپلیتیکی مبتنی بر دادههای اقتصادی میانپایه بروز میکند ( .)luttwak,1990:89پدید آمدن نگاه
ژئواکونومیک در رقابتها بین قدرتها در معادالت ژئوپلیتیکی باعث تغییرات بنیادی در ماهیت و کارکرد تنشهای
سیاسی شده است .قدرتهای بزرگ معتقد هستند که با پویایی شبکهسازی و ساختارمندی کنشهای ژئواکونومیکی در
مناطق مختلف جهان ،هسته هرم قدرت اقتصادی حفظ خواهد شد و همچنین ساختار اقتصادی جهان نظم خواهد گرفت.
رهیافت ژئواکونومی در سیاست تجاری کشورهای توسعهیافته مشهود است و آن رهیافت کنشگری برای جذب بازارها و
کسب جایگاه برتر در شطرنج قدرت اقتصادی در مقیاس جهانی و منطقهای است .رهیافت ژئواکونومیک ،از تلفیق سه
مؤلفه جغرافیا ،قدرت و اقتصاد میانپایه شکلگرفته است و به تحلیل روابط ارگانیک این سه عامل و تعامل آنها بهمنظور
کسب قدرت حکومتها در راستای کنشگری بهتر در معادالت سیاسی میپردازد .قدرت جهانی قرن حاضر قدرتی است
که اقتصاد را پایه اصلی سیاست خود در راستای تولید و باز توزیع ثروت قرار داده است که خواهد توانست در جهانی
شبکهای شده و با راهبرد ژئواکونومیک هسته قدرت را پویا نگه دارد و در توسعه اقتصادی سایر مناطق جهان نقش داشته
باشد .پویایی اقتصاد و تولید و توزیع ثروت نیاز ضروری به منابع جغرافیایی دارد ،قدرتی برتر است و توانایی کنشگری
مثبت در عرصه بینالمللی خواهد داشت که بر تولید ،مصرف و انتقال منابع و مکانهای راهبردی کنترل داشته باشد؛
بنابراین ،ژئواکونومیک رویکردی در تحلیل مسائل بینالمللی ،بهویژه رقابت حکومتها در مناطق استراتژیک اقتصادی
جهان است که در آن به جغرافیا ،قدرت و اقتصاد در تعامل با یکدیگر توجه میشود .ژئواکونومی پدیدهای خارج از دایره
معرفتی ژئوپلیتیـک نیست؛ بلکه بخشی مهم از قلمرو دانش ژئوپلیتیـک با خوانشی اقتصادی نسبت به پدیدههای سیاسی
است (حافظنیا .)73 :1396 ،ژئواکونومی را باید با مفروضات و مبانی ژئوپلیتیـک تبیین کرد و دلیل آن اهمیت اقتصادی
مکانهای جغرافیایی و کنترل مکانهای و بازارهای مصرف و نقشه مناطق تولید و گذرگاههای کاال با محوریت نواحی
مرزی است (مجتهدزاده.)118:1391 ،
روش پژوهش
تحقیق پیشرو از نوع توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری و تحلیل دادهها کتابخانهای و تحلیل آماری مبتنی بر دادههای
میدانی (پرسشنامه) است .برای این منظور ابتدا به مطالعات مبانی نظری و چارچوب مفهومی پژوهش پرداختهشده و
سپس از درون آن شاخصها و متغیّرهای پژوهش استخراج گردیده است .بر اساس متغیّرهای پژوهش ،پرسشنامهای در
قالب  20گویه با طیف لیکرت (پنج گزینهای) طرّاحی شده است .شاخصهای اصلی این پژوهش شامل شاخصهای
سیاسی ـ ژئوپلیتیکی ،ژئواکونومیکی ،ژئوکالچری و ژئواستراتژیک است .در ادامه پژوهش نیازمند تعیین جامعه آماری بوده
است؛ لذا نواحی مرزی استان کردستان بهعنوان ناحیه موردمطالعه انتخاب شد .علّت انتخاب این ناحیه ،اهمیت آن برای
امنیت و توسعه کشور بوده است و معموالً با توجه به زیست قوم کُرد با گرایشهای سیاسی و مذهبی این ناحیه از لحاظ
امنیتی دارای اهمیت مضاعف است .با توجه به اثرات و تشعشعات مرز در سطح شهرستان ،شهرستانهای مرزی استان
کردستان بهعنوان محیط پژوهش انتخاب شد و جامعه آماری از کارشناسان اجرایی در سازمانها و نهادها و همچنین
نخبگان و دانشجویان در رشتههای مرتبط با موضوع پژوهش بودهاند .با استفاده از فرمول کوکران با جامعه نامعلوم و
واریانس نامعلوم برای تعیین حجم نمونه 384 ،پرسشنامه بر اساس اهمیت شهرستان ،طول مرز و جمعیت بین
شهرستانهای مرزی استان کردستان تقسیمبندی و پاسخ داده شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار spss
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استفادهشده و با توجه به مقیاس دادهها که از نوع مرتبهای بودهاند از آزمون  tتک متغیّره برای مقایسه میانگینها
استفادهشده است (جدول شماره .)1
جدول شماره  .1تعداد توزیع پرسشنامهها به تفکیک شهرستانهای مرزی
شهرستان
بانه

سروآباد

سقز

مریوان

کل

تعداد پرسشنامه
نخبه دانشگاهی

60

کارشناس اجرایی

60

نخبه دانشگاهی

20

کارشناس اجرایی

20

نخبه دانشگاهی

50

کارشناس اجرایی

40

نخبه دانشگاهی

70

کارشناس اجرایی

64
384

محدوده موردمطالعه
ایران ،دارای مرزهای طوالنی با طول حدود  8574کیلومتر (نامی و حیدریپور )236 :1391 ،و اقوام و مذاهب مختلف در
نواحی مرزی است که این وضعیت ،اهمیت مرزهای ایران از لحاظ امنیتی را تشدید کرده است (مجتهدزاده.)9:1389 ،
استان کردستان بهعنوان یکی از استانهای مرزی ایران بین  34درجه و  44دقیقه تا  36درجه و  30دقیقه عرض شمالی
و  45درجه و  31دقیقه تا  48درجه و  16دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار دارد .مرکز این استان ،شهر
سنندج و مساحت استان  29137کیلومترمربع ،معادل  1.7درصد مساحت کل کشور ایران است و ازنظر وسعت ،رتبه  16را
در کشور دارا هست .این استان که در دامنهها و دشتهای پراکنده سلسله جبال زاگرس قرارگرفته است از شمال به
استانهای آذربایجان غربی و زنجان ،از شرق به همدان و زنجان ،از جنوب به استان کرمانشاه و از غرب به کردستان
عراق محدود است ( .)www.ostan-kd.irاستان کردستان با کشور عراق حدود  212کیلومتر مرز مشترک دارد که
شهرستانهای مرزی آن شامل شهرستانهای بانه ،مریوان و قسمتهایی از سقز و سروآباد است (شکل شماره  1و جدول
شماره  .)3مردم نواحی مرزی استان کردستان به زبان کُردی تکلّم میکنند و ازنظر مذهبی پیروان سنّی مذهب امام
شافعی هستند .نواحی مرزی استان کردستان از سطح توسعه اقتصادی پایینی برخوردار هستند.
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شکل شماره  .1محدوده موردمطالعه

محدوده

مساحت

جدول شماره  .2آمار شهرستانهای مرزی استان کردستان
جمعیت شهری
جمعیت روستایی
آبادی
بخش
طول مرز

جمعیت کل

مریوان

2308.04

90.79

3

153

44074

151188

195263

بانه

1561.56

77.68

4

194

43365

115325

158690

سقز

4469.63

30.28

3

274

58092

168359

226451

سروآباد

1055.4

13.28

2

76

36643

8297

44940

کل

9394.6

212.01

12

697

182174

443169

625333

مأخذ( :وزارت کشور و مرکز آمار ایران)1396 ،

بحث و یافتهها
در این پژوهش با توجه به مسئله پژوهش چهار شاخص سیاسی /ژئوپلیتیکی ،ژئواکونومیکی ،ژئوکالچری و ژئواستراتژیکی
در نواحی مرزی استان کردستان موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .برای تعیین میزان اثرگذاری شاخصها بر
تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان و همچنین تفاوت میانگینها با توجه به میزان معناداری
کمتر از آلفا  0.05موارد زیر بهدستآمده است.
نمونه موردمطالعه  384نفر از افراد بومی شهرستانهای مرزی استان کردستان بودهاند که  172نفر آنها کارشناس
اجرایی در سازمانها و نهادهای مرتبط با موضوع پژوهش و  212نفر نیز دانشجویان و نخبگان در مقطع کارشناسی ارشد
و دکتری در رشتههای مرتبط با موضوع پژوهش بودهاند .ازنظر میزان تحصیالت  166نفر دارای مدرک لیسانس و 145
نفر فوقلیسانس و  73نفر دکتری بودهاند .برحسب تفکیک سِنّی ،سن بین  25تا  35ساله  136نفر و سن  36تا  46ساله
 133نفر و همچنین سن  47تا  65ساله  90نفر بوده است .از افراد نمونه  244نفر مرد و  140نفر زن بودهاند.
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شاخص سیاسی ـ ژئوپلیتیکی

یکی از عوامل اثرگذار در تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان مسائل سیاسی است .با توجه به
مرزی بودن ناحیه و اهمیت آن از لحاظ ژئوپلیتیکی نیز قابلبحث است .جدول شماره  3آزمون گویههای مربوط به
شاخص سیاسی ـ ژئوپلیتیکی را نشان میدهد.
جدول شماره  .3آزمون گویههای مربوط به شاخص سیاسی ـ ژئواکونومیکی
آزمون شاخص سیاسی ـ ژئوپلیتیکی
( Test Value = 3وزن استاندارد)

سیاسی ـ ژئوپلیتیکی

درجه

میانگین

آزادی

گویهها

Sig.
)(2-tailed

ضعف توسعه سیاسی در ایران

18.233

383

4.31

0.000

1.026

ضعف مشارکت سیاسی در استان

41.620

383

4.42

0.000

1.385

شکل متمرکز حکومت در ایران

55.082

383

4.65

0.000

1.625

جنبشها و اعتراضات در استان

107.674

383

4.87

0.000

1.867

فعالیت احزاب ضدانقالب در نواحی مرزی استان

100.396

383

4.91

0.000

1.883

عدم بهکارگیری نخبگان محلی در مدیریت استان

43.600

383

4.57

0.000

1.482

ضریب T

اختالف میانگین

با توجه به آزمون  tگرفتهشده در بخش مربوط به شاخص سیاسی ـ ژئوپلیتیکی و با توجه به نمرات کسبشده که نمره
 sigکمتر از  0.05است ،فرضیه ثابتشده و اولویتبندی گویهها با توجه به میانگین بهدستآمده بدینصورت است که
فعالیت احزاب ضدانقالب با میانگین نمره  4.91بیشترین میانگین را در بین گویهها به دست آورده است و بیشترین تأثیر
را در تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان ایفا کرده است .سپس جنبشهای و اعتراضات با
میانگین نمره  4.87در اولویت دوّم قرارگرفته است و سپس شکل متمرکز حکومت در ایران با میانگین نمره  4.65در
اولویت سوّم اثرگذاری قرارگرفته است .سپس عدم بهکارگیری نخبگان در مدیریت نواحی مرزی استان کردستان با
میانگین  4.57در اولویت چهارم قرارگرفته است .در اولویت پنجم ضعف مشارکت سیاسی در استان کردستان با میانگین
نمره  4.42در تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان مؤثر است و سپس در اولویت آخر ضعف
توسعه سیاسی با میانگین نمره  4.31قرارگرفته است .بیشترین عامل اثرگذار در تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش
نواحی مرزی استان کردستان عامل مربوط به فعالیت احزاب ضدانقالب در نواحی مرزی استان و همچنین کمترین عامل
اثرگذار در تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استان کردستان مربوط به میزان توسعه سیاسی در ایران
است (شکل شماره .)2
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شکل شماره .2درصد اثرگذاری سیاسی ـ ژئوپلیتیکی در رویکرد امنیتی نسبت به آمایش نواحی مرزی

شاخص ژئوکالچر

تفاوتهای قومی مذهبی فرهنگی و بهطورکلی ژئوکالچری نواحی مرزی استان کردستان با هسته اصلی کشور یکی از
اثرات اثرگذار بر تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان بوده است .جدول شماره  4آزمون مربوط به
گویههای ژئوکالچر را نشان میدهد.
جدول شماره  .4آزمون گویههای مربوط به شاخص ژئوکالچر
آزمون شاخص ژئوکالچر
( Test Value = 3وزن استاندارد)

ژئوکالچر
ضریب T

تفاوتهای مذهبی و فعالیت گروههای مذهبی مردم نواحی

7.151

درجه

میانگین

آزادی

گویهها

Sig.
)(2-tailed

383

4.12

0.000

اختالف
میانگین
0.357

مرزی استان کردستان
ناحیه گرایی زبانی در نواحی مرزی استان کردستان

10.809

383

3.9

0.000

0.471

قومیتگرایی در شهرستانهای مرزی استان کردستان

25.385

383

3.61

0.000

1.021

پررنگ شدن نقش اقوام در عصر جهانیشدن

13.455

383

3.2

0.000

0.638

عدم مطابقت مرزهای استان کردستان با مرزهای قومی

26.288

383

3.81

0.000

0.813

آدابورسوم محلی

-0.657

383

3.12

0.511

-0.112

با توجه به آزمون  tگرفتهشده در بخش مربوط به شاخص ژئوکالچری و با توجه به نمرات کسبشده فرضیه در زیرشاخه
مربوط به آدابورسوم محلی با توجه به باالتر بودن  sigاز  0.05رد شده است و اولویت گویهها بدینصورت است که
تفاوتهای مذهبی و فعالیت گروههای مذهبی با میانگین نمره  4.12در اولویت اوّل اثرگذاری بر تقدّم امنیت بر توسعه
قرارگرفتهاند .در اولویت دوّم ناحیه گرایی زبانی و کنشهای سیاسی ناشی از آن با میانگین  3.9قرار دارد .در اولویت سوّم
عدم مطابقت مرزهای استان کردستان با مرزهای قومی ـ فرهنگی با میانگین نمره  3.81در تقدّم امنیت بر توسعه در
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آمایش نواحی مرزی استان کردستان قرارگرفته است .در اولویت چهارم قومیتگرایی در نواحی مرزی استان کردستان
قرارگرفته است .در اولویت پنجم پررنگ شدن نقش اقوام در عصر جهانیشدن با میانگین نمره  3.2قرارگرفته است و در
اولویت ششم عوامل اثرگذار بر تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی آدابورسوم محلی با میانگین نمره 3.12
قرار دارد .بهطوریکه آدابورسوم محلی در تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استان بیاثر است و سایر
گویهها اثباتشدهاند (شکل شماره .)3

شکل شماره  .3درصد اثرگذاری عوامل ژئوکالچری در رویکرد امنیتی نسبت به آمایش نواحی مرزی

شاخص ژئواستراتژیکی

یکی از شاخصهای اثرگذار در تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان شاخص ژئواستراتژیکی
است .این شاخص با توجه به اهمیت مرز و ناحیه جغرافیایی موردمطالعه و راهبردهای هر کشور در زمینه امنیت ملّی در
تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استان کردستان نقشآفرینی میکند .جدول شماره  5آزمون
گویههای مربوط به شاخص ژئواستراتژیک را نشان میدهد.
جدول شماره  .5آزمون گویههای مربوط به شاخص ژئواستراتژیکی
آزمون شاخص ژئواستراتژیکی
(Test Value = 3وزن استاندارد)

ژئواستراتژیکی

میانگین

Sig.
)(2-tailed

موقعیت جدید کردها در منطقه

5.602

383

3.45

0.000

0.310

حضور قدرتهای جهانی در مرزهای غربی ایران

-8.886

383

2.72

0.000

-0.320

رقابت قدرتهای منطقهای در خاورمیانه

-3.364

383

2.92

0.001

-0.198

خأل قدرت در کشورهای همسایه ایران (عراق و

9.362

383

2.43

0.614

1.65

ضریب

درجه آزادی

T

گویهها

اختالف میانگین

سوریه)
پدیده تروریسم در منطقه

1.035

383

3.24

0.000

0.057

با توجه به آزمون  tگرفتهشده در بخش مربوط به شاخص ژئواستراتژیکی و با توجه به نمرات کسبشده و بیشتر بودن
 sigاز  0.05فرضیه در زیرشاخه مربوط به خأل قدرت در کشورهای همسایه ایران رد شده است و اولویتبندی گویهها با
توجه به نمودار باال بدینصورت است که موقعیت جدید کُردها در منطقه با میانگین نمره  3.45در اولویت اوّل عوامل
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اثرگذار بر تقدّم امنیت بر توسعه در نواحی مرزی استان کردستان قرارگرفته است .در اولویت دوّم عوامل تأثیرگذار بر تقدّم
امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان پدیده تروریسم در نزدیکی نواحی مرزی استان کردستان با
میانگین  3.24است .در اولویت سوّم عوامل تأثیرگذار بر تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان
رقابت قدرتهای منطقهای با میانگین نمره  2.92قرار دارد .در اولویت چهارم عوامل اثرگذار بر تقدّم امنیت بر توسعه در
آمایش نواحی مرزی استان کردستان حضور قدرتهای جهانی در منطقه با میانگین  2.72قرار دارد .در اولویت آخر که با
توجه به آزمون رد شده و بیاثر بوده است خأل قدرت در کشورهای همسایه ایران یعنی عراق و سوریه بوده است.
بهطوریکه خأل قدرت در کشورهای همسایه غربی ایران در تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استان
بیاثر است و سایر گویهها اثباتشدهاند (شکل شماره .)4

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

شاخص ژئواکونومیک

مرز ،بیکاری ،توسعهنیافتگی و قاچاق کاال معموالً با هم عجین هستند .پدیده قاچاق باعث ضربه زدن به اقتصاد ملّی شده
و همچنین ضربات محکمی بر پیکره اقتصاد در مقیاس محلی میزند و در تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی
استان کردستان اثرگذار بوده است .جدول شماره  6محاسبات مربوط به آزمون گویههای شاخص ژئواکونومیک را نشان
میدهد.
جدول شماره  .6آزمون گویههای مربوط به شاخص ژئواکونومیک
آزمون شاخص ژئواکونومیک

ژئواکونومیک

( Test Value = 3وزن استاندارد)
درجه

میانگین

آزادی

گویهها

Sig.
)(2-tailed

قاچاق کاال در مرزهای استان کردستان

-30.611

383

1.80

0.000

-1.320

توسعه نامتوازن در دو سوی مرزهای

-42.766

383

1.61

0.000

-1.404

ضریب T

اختالف میانگین

استان کردستان با اقلیم کردستان
کمبود منابع در نواحی مرزی استان

10.24

383

1.42

0.425

0.651

کردستان

با توجه به آزمون  tگرفتهشده در بخش مربوط به شاخص ژئواکونومی و با توجه به نمرات کسبشده و بیشتر بودن  sigاز
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 0.05فرضیه در زیرشاخه مربوط به کمبود منابع در نواحی مرزی استان کردستان رد شده است؛ بهطوریکه کمبود منابع
در نواحی مرزی استان کردستان در تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استان بیاثر است و در گویههای
دیگر اثباتشده است و اولویتبندی گویهها بدینصورت است که عامل قاچاق کاال در نواحی مرزی استان کردستان با
میانگین نمره  1.80در اولویت اوّل اثرگذاری در تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان بوده است.
در اولویت دوّم عامل عدم توازن توسعه اقتصادی در دو سوی مرز با میانگین نمره  1.61قرارگرفته و در اولویت سوّم
کمبود منابع در نواحی مرزی استان کردستان قرار دارد و با توجه به آزمون در تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی
مرزی استان کردستان بیاثر بوده است (شکل شماره .)5

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

اولویتبندی شاخصهای اصلی

نتایج تحقیق با توجه به پاسخنامهها نشان میدهد که عامل سیاسی ـ ژئوپلیتیکی با میانگین نمره  4.61و درصد اثرگذاری
 36درصد در اولویت نخست اثرگذاری در تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استان کردستان قرار دارد و
سپس در اولویت دوّم عامل ژئوکالچری با میانگین نمره  3.62و درصد اثرگذاری  28درصد و در اولویت سوّم عامل
ژئواستراتژیکی با میانگین نمره  2.95و درصد اثرگذاری  23درصد و سپس در اولویت چهارم عامل ژئواکونومیکی با
میانگین نمره  1.61و درصد اثرگذاری  13درصد قرارگرفته است (شکل شماره  7و .)6

شکل شماره  .6میانگین نمرات شاخصهای اصلی
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شکل شماره  .7درصد تأثیرگذاری شاخصهای اصلی در تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استان

نتیجهگیری
نواحی مرزی یکی از حساسترین نواحی کشور از منظر جغرافیای سیاسی و سازماندهی سیاسی فضای درون کشوری
محسوب میشوند و ثبات سیاسی و اقتصادی و امنیتی کشور متأثّر از وضعیت نواحی مرزی است .اهمیت نواحی مرزی در
ایران به علت قرار گرفتن در منطقه حسّاس خاورمیانه و تعدّد همسایگان و همچنین وجود اقوام و مذاهب دارای اهمیتی
مضاعف است و عوامل متعدّدی باعث تقدّم امنیت بر توسعه در نواحی مرزی کشور شده است .با توجّه به نتایج پژوهش با
توجه به آزمون  tچهار شاخص اصلی در تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی نقش دارند که شامل عوامل
سیاسی ـ ژئوپلیتیکی ،ژئوکالچری ،ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی است .در نواحی مرزی استان کردستان بهعنوان منطقه
موردمطالعه چهار عامل مذکور به ترتیب اهمیت و درجه اثرگذاری شامل عوامل سیاسی ـ ژئوپلیتیکی ،ژئوکالچری،
ژئواستراتژیکی و سپس ژئواکونومیکی است .در عامل سیاسی ـ ژئوپلیتیکی به ترتیب درجه اثرگذاری بر تقدّم امنیت بر
توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان مؤلفههای فعالیت احزاب ضدانقالب در نواحی مرزی ،تاریخ جنبشهای
کُردی ،شکل بسیط متمرکز حکومت در ایران ،عدم بهکارگیری نخبگان محلی در اداره امور محلی ،مشارکت سیاسی
پایین در نواحی مرزی استان ،و همچنین توسعهنیافتگی سیاسی در ایران در تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش نواحی
مرزی استان کردستان نقشآفرینی میکنند .در عامل ژئوکالچری به ترتیب با توجه به درجه اثرگذاری مؤلفههای
تفاوتهای مذهبی و فعالیت گروههای مذهبی ،زبانی و هویت کُردی ،عدم مطابقت مرزهای استان با مرزهای قومی ـ
فرهنگی ،قومیتگرایی در نواحی کردنشین ،اثرات جهانیشدن بر تشدید قومیتگرایی و همچنین آدابورسوم محلی ،در
تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی استان کردستان نقشآفرینی میکنند .در عوامل مربوط به ژئو
استراتژی مؤلفههای وجود تروریسم در نزدیکی مرزهای استان ،رقابت بین قدرتهای منطقهای در خاورمیانه ،حضور
نظامی قدرتهای جهانی در منطقه ،خأل قدرت در کشورهای کُردنشین و همچنین موقعیت جدید کردها در سایر
کشورهای دارای جمعیت کُرد در تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش نواحی مرزی نقشآفرینی میکنند .در عامل
مربوط به ژئواکونومی مؤلفههای توسعه نامتوازن در نواحی مرزی استان با آنسوی مرز در اقلیم کردستان ،قاچاق کاال در
نواحی مرزی استان و همچنین کمبود منابع طبیعی در نواحی مرزی در تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به آمایش نواحی
مرزی استان نقشآفرینی میکنند .مجموعه این دالیل باعث تقدّم امنیت بر توسعه نسبت به توسعه و آمایش در نواحی
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مرزی استان کردستان شده و توسعه در این نواحی را تحت تأثیر قرار داده است .با توجه به اینکه تقدّم امنیت بر توسعه
همیشه برای کشور هزینهبَر است ،توصیه میشود که «درک متقابل امنیت و توسعه» جایگزین تقدّم امنیت بر توسعه
صِرف شود و آمایش در نواحی مرزی استان کردستان توسعه اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی را به همراه
داشته باشد و نواحی مرزی استان کردستان به سمت امنیت پایدار سوق داده شود .شناسایی این عوامل راه را برای
برنامهریزی در راستای کمرنگ کردن عوامل تهدید در نواحی مرزی استان کردستان هموار میکند و امنیت پایدار را
تضمین میکند.
پیشنهادها:
 بهبود و توسعه راههای زمینی ،هوایی و ریلی استان کردستان با مرکز کشور جهت تبادل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادیبیشتر با بدنه کشور.
 اختصاص تکدرس در زمینه تدریس زبان کردی در مدارس استان کردستان. ایجاد اعتماد بین دولت و نخبگان محلی و کار آسانی دولت برای حضور و فعالیت نخبگان در زمینههای مختلف. ایجاد مطبوعات و روزنامه جهت تبلیغات فرهنگی در زمینه تاریخ و تمدن ایران و نقش اقوام در آن بهوسیله نخبگانمحلی.
 ایجاد مجالت فرهنگی اجتماعی توسط نخبگان محلی در زمینه اهداف قدرتهای جهانی برای کسب قدرت و استعمارنوین.
 مدیریت بهتر بازارچههای مرزی و جلوگیری از تعلق گرفتن سودهای کالن به عدهای محدود. انتقال دانشکدههای دانشگاه کردستان به شهرستانهای مرزی با توجه به پتانسیل شهرستان مرزی (هر شهرستان یکدانشکده)
 تقویت رادیو و تلویزیون محلی با ایجاد برنامههای پرمحتواتر با توجه به فرهنگ بومی ناحیه. تقویت سواد سیاسی ،قانونی و اجتماعی آخوندهای مساجد در شهرستانهای مرزی. ایجاد ردیف بودجه بیشتر با توجه به اهمیت نواحی مرزی جهت ایجاد شغل و درآمد. توسعه نواحی مرزی استان از طریق بهبود زیرساختهای عمرانی با تأکید بر روستاها و شهرهای کوچک. ایجاد رابطه دیپلماتیک و دوستانه سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی با اقلیم کردستان عراق. استفاده از نمادهای کردی در شهر تهران بهعنوان سمبل ملّی. استفاده از نخبگان محلی در مدیریت استان کردستان. استفاده از پتانسیلهای گردشگری نواحی مرزی استان کردستان. تمرکززدایی اداری ـ سیاسی بهویژه در مسائل غیر حاکمیتی.تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
منابع
 )1احمدی ،حسن و دادجو ،روزبه .)1391( .توسعه پایدار مناطق مرزی؛ راهبرد اساسی حفظ امنیت مرزها ،همایش ملّی شهرهای
مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
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 )2احمدیپور ،زهرا؛ مختاریهشی ،حسین؛ رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا و وزین ،نرگس .)1386( .بررسی روند شتاب
توسعهیافتگی فضاهای سیاسی ـ اداری کشور مطالعه موردی :استانهای ایران در برنامههای اول تا سوم توسعه (-1383
 .)1368فصلنامه ژئوپلیتیک.22-49 ،)1(3 ،
 )3اخباری ،محمد .)1394( .تبیین توسعه پایدار سیاسی مطالعه موردی ایران .فصلنامه ژئوپلیتیک.33-58 ،)3( 11 ،
 )4افضلی ،رسول و مرادی ،اسکندر ( .)1392تحلیل گفتمان ژئوپلیتیک دولت مدرن در مدیریت سیاسی فضا در ایران .فصلنامه
انجمن جغرافیای ایران.106-119 ،)39( 11 ،
 )5بدیعی ،مرجان؛ محمدی ،احد و زمانی ،عظیم .)1392( .بنیادهای هویت سیاسی کردهای ایران ،پژوهشهای جغرافیای
انسانی.95-120 ،45 ،
 )6بشیریه ،حسین .)1389( .موانع توسعه سیاسی در ایران .تهران :انتشارات گام نو.
 )7حافظنیا ،محمدرضا و کاویانیراد ،مراد .)1393( .افقهای جدید در جغرافیای سیاسی .تهران :انتشارات سمت.
 )8حافظنیا ،محمدرضا .)1385( .جغرافیای سیاسی ایران .تهران :انتشارات سمت.
 )9حیدری ،غالمحسن .)1384( .ژئوپلیتیک فرهنگی یا ژئوکالچر .فصلنامه ژئوپلیتیک.24-93 ،1 ،
 )10ذکـی ،یـاشار؛ افضلی ،رسول؛ مرادی ،اسکندر و رنجبری ،کمال .)1398( .عوامل اثرگذار بر رویکرد امنیتی در آمایش نواحی
مرزی استان کردستان .فصلنامه انجمن جغرافیای ایران.41-61 ،)62( 17 ،
 )11رحمتی ،منصور و محمدیحمیدی ،سمیه .)1400( .بررسی و تحلیل شاخصهای توسعه امنیتزا در مناطق مرزی
(موردمطالعه :مناطق مرزی غرب کشور) .فصلنامه امنیت ملی 360 ،)40( 11 ،ـ .331
 )12شاطریان ،محسن؛ اشنویی ،امیر و گنجیپور ،محمود .)1393( .تحلیل راهبردی مناطق مرزی (مطالعه موردی :شهرهای
مرزی استان کردستان) .فصلنامه مطالعات شهری 98 ،)11( 3 ،ـ .85
 )13عزتی ،عزتاهلل .)1385( .ژئواستراتژی ،تهران :انتشارات سمت.
 )14عزّتی ،نصراهلل؛ حیدریپور ،اسفندیار و اقبالی ،ناصر .)1390( .نقش و جایگاه آمایش مناطق مرزی در نظام برنامهریزی
(مطالعه موردی :مناطق مرزی ایران) .فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی.179-197 ،)4( 3 ،
 )15عندلیب ،علیرضا و مطوّف ،شریف .)1388( .توسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ایران .باغ نظر.57-76 ،)12( 6 ،
 )16عندلیب ،علیرضا .)1380( .نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزی جمهوری اسالمی ایران .تهران :انتشارات دانشکده
فرماندهی و ستاد ،دوره عالی جنگ.
 )17فولر ،گراهام( .)( .ژئوپلیتیک ایران :قبله عالم) ،ترجمه ،مخبر دزفولی عباس ،تهران :نشر مرکز.
 )18قرهبیگی ،مصیب؛ حاجیلو ،محمدحسین و مهمانپرست نودهی ،کسرا .)1399( .واکاوی سازمان اقتصادی فضا با بهرهگیری از
روشهای تصمیمگیری چند شاخصه (بررسی موردی شهرستانهای مرزی استان کردستان) .مجله آمایش و توسعه،)4( 1 ،
.1-10
 )19مجتهدزاده ،پیروز .)1389( .جغرافیای سیاسی و سیاستهای جغرافیایی .تهران :انتشارات سمت.
 )20مجتهدزاده ،پیروز .)1389( .سیاستهای مرزی و مرزهای بینالمللی ایران .ترجمه حمیدرضا ملکمحمدی ،تهران :انتشارات
سمت.
 )21محمدزاده تیتکانلو ،حمیده .)1381( .تبیین نقش شهرهای متوسط در توسعه فضایی منطقهای مورد پژوهی :شهر بجنورد.
رساله دکتری شهرسازی به راهنمایی دکتر اسفندیار زبردست ،دانشگاه تهران :دانشکده هنرهای زیبا ،گروه شهرسازی.
 )22میرحیدر ،درّه .)1382( .مبانی جغرافیای سیاسی .تهران :انتشارات سمت.
 )23میرشکاران ،یحیی .)1392( .الگو یابی سازماندهی سیاسی فضا در ساختارهای بسیط با تأکید بر ایران .رساله دکتری به
راهنمایی دکتر زهرا احمدیپور ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم انسانی ،گروه جغرافیای سیاسی.
 )24نامی ،محمدحسن و حیدریپور ،اسفندیار .)1391( .الگوی جدید برای محاسبه دقیق مساحت و طول مرزهای کشور ج.ا.
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.229-248 ،)2( 2 ،) فصلنامه جغرافیا (برنامهریزی منطقهای.ایران
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