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ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ13995/06/17 :

ﭼﻜﻴﺪه
ﻳـﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪي ﺧﻮددﻣﺨﺘـﺎر ﺑـﻪ
ﻫﺪف ﻣﻘﺎﺎﻟﻪي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﺳﻲ اﺑﻌﺎد ذﻫﻨﻲ اﻣﻣﻨﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻜﺎن اﺳﺖ .رﺳﻤﻴﺖ ﻛﺮدﺳﺘﺎﺎن ﻋـﺮاق از ﻚ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﭘﻴﻮﺳـﺘﮕﻲ
ﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖ اﻳﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﻮاﻧﺪ ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﻣﺨ
ﻲ
ﻳﻚ ﻛﺸﻮر-ﻣﻠﺖ،
ﺧﻮدﻣﺨﺘـﺎر
ﻀﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﻳﺮان ،رﺳـﻤﻴﺖ ﻳــﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪي ﺧ
ﻗﻮﻣﻲﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮﺮاق در درون ﻓﻀ
ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻗﻠﻴﺖﻫﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻮ
ﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ اﻳﺮان ،ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻔﻲ آن ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي
ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮﺮاق ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﻮر-ﻣﻠﺖ ،ﺗﺒﻌﺎﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺴﺎﺎس اﻣﻨﻴـﺖ
ﺮ
ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻚ
ﺠﺶ ﺗﺒﻌﺎت رﺳﻤﻴﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﺮدﺳﺘ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮاي ﺳﻨﺠ
ﺪ
ﻣﺜﺒﺖ
ﻦ ﻋﺎﻣـﻞ در
وﺿـﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ
ﺖ
در ﻣﺮز ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان و ﻛﺮﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﭘﭘﺎﻳﻪي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،
ﻞ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ
ﭘﻴﻮﺳـﺘﮕﻲ ژﺋـﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ ﻗﻗﻮﻣﻴـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دوﻣـﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ
ﻲ
اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و
در ﻛﺮدﺳﺘﺎن ن
ﺿﻌﻴﺖ اﻣﻨﻴﺖ ر
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري وﺿ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي ذﻫﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺮزﻧﺸﻴﻨﺎن در دو ﺳﺳﻮي ﻣﺮز اﻧﺠﺎم ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ،
ﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
.
اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار در ﻛﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان ﻧﻘﻘﺶ داﺷﺘﻪ
اﺣﺴﺎس ﺖ
ﻞ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﺪﻳﺪﺪآﻓﺮﻳﻦ در رﺳﻤﻤﻴﺖ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮﺮاق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻚ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻚ

ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان ،ﻛﺮددﺳﺘﺎن ﻋﺮاق
ﺎن
واژﮔﺎن ﻛﻠﻠﻴﺪي؛ اﻣﻨﻴﺖ ،ﻣﺮز،

 -1اﻓﺸﻴﻦ ﻣﺘﻘﻲ )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( afshin_mottaaghi@yahoo.coom
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مقدمه
مرز و کیفیت امنیت در آن ،یکی از مسائل مهم در مدیریت کشور است .مدیریت قلمروهای مرزی به سبب تیمها    
استراتژیک ،نشانی از کارامدی یا ناکارامدی مدیریت و سیاستگذاریها در مقیاس ملی دارد .بهگونهای که هر ان هزاد
شاخصهای امنیت در قلمروهای مرزی از کیفیت مطلوبتری برخوردار باشند ،میتوان کیفی ریدم ت ی سایقم رد ت    
کشوری را نیز مطلوب دانست .ناکارامدی در مدیریت مرز ،مجموعهی بههم بافت اظن و ه مم ممممن چ زا ید ا لل لللشهاا را در
شهایی در
فضای سرزمینی یک کشور پدید میآورد ( .)Mottaghi and GharehBeygi, 2013: 12انباشت چنین چال 
گذار زمان بهویژه در کشورهایی که از ویژگیهای قومی و مذهبی چندپاره برخوردار هستند ،س رد ار یدمراکان حط   
مقیاس کشوری و منطقهای افزایش میدهد (قاسمی .) 66 :39 13 ،مقیاس منطقهای که ب ونع ه ا ره ینوریب طیحم ن

   

کشوری شناخته میشود ،چالشهای مرزی را به امنیت ملی و یکپارچگی سرزمینی پیوند میزند .هنگامیکه پیوستگی
تهای
ژئوپلیتیکی میان دو سوی مرز وجود داشته باشد ،ناکارامدی در مدیریت آن دسته از قلمروهای مرزی که اقلیت ت
قومی یا مذهبی را در خود جای داده است ،کشور را به سوی بحرانها تیلپوئژ ی یکی م قوس 

ییییییییی ده  د ( ( Robinson,

 .)2012: 99از همین روی ،یکی از مسائل استراتژیک برای کشورهای دارای اقلیتهای قومی و مذهبی پیوسته با نآ 
سوی مرزها ،توزیع بهینهی امکانات و مدیریت کارامد قلمروهای مرزی است که بنیاد رویکردهای آن ،تاکید ب نیا ر
نکته است که در مطالعات مرزی« ،امنیت تنها به دفاع از مرزها محدود نمیشود» (.) Sabbaghian, 2012: 89
مطالعات مرزی کشور ایران با قلمروهای مرزی متعدد و جایگیری آن در موقعیت ژئ خ یکیتیلپو ا  هنایمرواخ ص از   
ضرورت و اهمیت فراوانی برخوردار است .بیشینهی قلمروهای مرزی ایران دارای پیوستگی ژئوپلیتیک زبانی ،ق مو ییی
ت ،م ییی توان چ د ا لل لللشهاایی را در
و مذهبی با آن سوی مرزها است و ناکارامدی در توزیع بهینهی شاخصها ینما ی تت تت
مقیاس ملی پدید آورد ( .)Karimipour, 2000: 559رویهم رفته ،رویکردها در قبال مسائل مرزی غرب کشور از دو
گونه دیدگاه برخاسته است؛
 -1رویکرد سخت؛ بر این اساس ،مرزهای شرقی ایران ،تهدیدزا بش و هتفر رام

 موزل و قد تیریدم و شیاپا یق و     

سختگیرانهی آن توصیه شده است .حجیمتر شدن مسائل امنیتی و حضور گس درت ههی نظامیا و ناریا یاهزرم رد ن
آذربایجان ،نشانگر چنین رویکردی است.
 -2رویکرد نرم؛ این رویکرد مدیریت دوسویهی امنیتی -فرهنگی است .به عبارت دیگر ،در کنار پ لئاسم ندرب شی    
امنیتی و نظامی ،به نهادینهسازی مسائل فرهنگی و گفتگو بهجای مواجه نیز تاکید میشود .بنابر دیدگاه شماری ،چنین
شیوهای یک شیوهی ترکیبی است و بهترین الگوی مدیریتی برای مرزها بشمار میرود ( Akhbari and Nami, 2009:

.)46
با این حال ،هر دو رویکرد یاد شده در این بخش از مرزهای کشور ،شاخصهای سختافزاری امنیت را مه هولج م   
کرده است ( .)Mottaghi, et al, 2015: 148بر پایهی شاخصهای جدیدتری از امنیت که نوعی جامعیت و کلنگری
را در بررسی امنیت لحاظ میکند ،دیگر نمیتوان بر کیفیت سختافزاری امنی ینچمه .درک هیکت ت نن ننننننن  ،دی گد ااههاای
معاصر در بررسی مرز با مهم شمردن ویژگیهای اقتصادی و توسعهی پایدار ،بر رهب و یرادروخ هه هههمن یاهورملق ید   
مرزی از شاخصهای توسعه را به عنوان عاملی مهمتر از امنیت سختافزاری در طول بازههای زمانی قلمداد میکنند.

تحلیل تطبیقی احساس امنیت31 ...

وجود اقلیتهای مذهبی و نیز عامل قومیت در مرزهای غربی ایران و امتداد ژئ ارع روشک رد نآ یکیتیلپو ققققققق  ،نشان
ِت جامع به امنیت و شاخصهای آن در این منطقه ضروری است.
میدهد که پرداخ ِت
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از نظر ماهیت ،کاربردی و از لحا و فده ظ

اجنا شور ممم مممم ،پیمایش م هب .تسا ی ننن ننننظ یروآدرگ رو   
 22سا تسرهش رد ل ان   

اطالعات از دو روش کتابخانهای و برداشت میدانی استفاده شده اس مه .ت هه هههی اف ار دد با یال

مرزی استان کردستان ،جامعهی آماری پژوهش را تشکیل میدهند که حجم نمونهی آماری تحقی لومرف قیرط زا ق    
کوکران محاسبه شده است.
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حجم نمونه محاسبه شده با فرمول کوکران  383نفر است .اعتبار و روایی پرسشنامه بهطریق محتوایی و بر اساس نظر
متخ صص ین مورد سنجش قرار گرفت .پس از مشخص کردن مولفهها و شاخصهای اث ذگ ر ا داعبا شجنس یارب ر      
تحقیق پرسشنامه اولیه طراحی شد .برای محاسبهی ضریب پایایی ،ابتدا در مرحلهی پیش آزمون تعداد  30پرسش همان

تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ 1در محیط نرم افزار  SPSSمحاسبه شد .پرسشنامهها پس از کدگذاری در محیط ن مر
افزاری  SPSSو با استفاده از تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شده است .همچنین ،شاخصهای تحلی تینما ییاضف ل    
در پژوهش حاضر در جدول زیر نشان داده شده است؛
جدول شمارهی  :1شاخصهای نظریهی امنیت پایدار مرزی
ویژگیهای فردی (مقیاس کوچک)

محیط انسانی (مقیاس متوسط)

محیط طبیعی (مقیاس متوسط

محیط منطقهای (مقیاس بزرگ)

تحصیالت

مراکز امنیتی

فاصله از مرز

وضعیت فرهنگی

سن

میزان جمعیت

دسترسی به مرز

وضعیت اجتماعی

پایگاه اقتصادی

وضعیت اقصادی

امکانات طبیعی

وضعیت اقتصادی

پایگاه اجتماعی

وضعیت اجتماعی

کالبد شهر یا روستا

وضعیت سیاسی

احساس محرومیت

میزان مشارکت

محدودیتهای طبیعی

وضعیت امنیتی

دین یا مذهب

قومیت

فاصله از مرکز

وضعیت اعتقادی

Source: GharehBeygi, et al, 2014

مبانی نظری
 امنیتامنیت ،واژهای عربی است و معادلهایی همچون «ایمن بودن و بیم نداشتن» دارد .معادل فارسی امنیت در متون کهن،
«زنهار و زنهاری» عنوان شده است .معادل انگلیسی این واژه ،یعنی  securityاز نظر لغوی ،از ریشهی « »sine curaبه
معنی «بدون ترس» مشتق شده است؛ واژهای من طع ف که میتواند شامل ترس از تهدیدهای بزرگ علیه بش ای و تیر   

ت» توس رسيس ط وو ووو 2و
مسائل کوچک باشد ( .)Mottaghi, 2014: 559در تف  ىسايس رك ن اب نیتسخ رررر ررررر ،واژهی «امنيت ت

الكرتيوس 3بهکار رفته است که به كي

حالت روانشناختى و ذهنى يا احسا زا ندش دازآ ىنورد س حز هودنا و ن      
1

- Cronbach
- Marcus Tullius Cicero

2

3

- Titus Lucretius
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اطالق میشده است .بار ذهنی امنیت بعدها در تاريخ روم مفهومی سياسى پیدا کرد .در ق نور
مفهوم امنيت به كي

 17و  18م زین یدالی   

مفهوم هنجارى تبدیل شد كه با توسعهی رفاه اجتماعى ،رفاه عمومى و يخ ر همگانى هممعنا ب ببود

( .)Amanat, 2009: 146به رغم ا ني قدمت كهن ،كاوش نظري و واكاوي ابعاد مختلف امنیت حداكثر به آغاز جنگ
سرد باز ميگردد ( .)Ranjbar, 2005: 75-74امنیت در سیاست داخلی ،منطقهای و جهانی بیشترین ارتبا ار ییانعم ط   
با مفهوم ترس دارد و آن هم چیزی نیست جز تهدید علیه زندگی بشری که او را آزار داده و یا یدوبان ضرعم رد     
قرار میدهد ( .)Hawg, 2004: 191علوم سیاسی تا پیش از جنگ سرد ،ضرورت امنیت را در غالب «بقا و حفاظتتت»
از این دولت ،آن شخص ،این سازمان و آن تشکیالت خالصه کرده است .حال آن که نقش اصلی امنی سیسات رد ت
صورتبندهای اجتماعی و اشکال زندگی جم یع تبلور مییابد ( .)Navidnia, 2014: 2از  1990بدین سو ،امنی اب ت   
بسط مفهومی و مصداقی مواجه شده است؛ بهگونهای که مفاهیمی چون امنیت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و زیستمحی یط در کنار امنیت نظامی و در نهایت توسعهی مسئولیت سیاسی برای تضمین امنیت ،افزایش یافته است
( .)Rashnow, 2013: 9در این میان ،نظریههای جامعهشناسی امنیت ،در پی مطالعهی علمی آن است هب عماوج هک    
تناسب تنوع و تفاوت میان خویش ،چه انواع و اشکالی از امنیت را تولید میکنند .جامعهشناس  یارب تینما ی ا رد اک    
امنیتی از جامعه ،به پرس 
شهای زیر میپردازد ()Navidnia, 2014: 2-3؛
 -1امنیت چگونه جامعهای را شکل میدهد؟ جوامع را میتوان حداقل به دو دستهی کل .درک میسقت هتسب و دازآ ی     
امنیت مطلوب ،موجب گشودگی و تعامالت آزاد است و امنیت نامطلوب چون با کنت ه تراظن و لر

ممم ممممنش نی

هدش   

است ،جامعه را به سوی روابط محدود و مشخص میبرد.
 -2مواهب و موانع امنیت برای جامعه چیست؟ کم و کیف امنیت به صورت مستقیم و غیرمستقیم ب و دشر دنور ر
توسعهی جامعه اثر میگذارد.
 -3امنیت چه نوع تعامالتی را در محیطهای مختلف (شهر و روستا ،موقعیتهای گوناگون مانند احزاب ،س هاکیدن اا،
سازمانها و )...در گروههای متفاوت (خانواده ،دوستان ).....به بار میآورد؟ خواسته و ناخواسته بنیا رب تاعامتجا ن    
تعامالت و مناسبات میان افراد و گروهها استوار است .امنیت میتواند تعامالت را ب ه یوس ه ممم ممممش یارگمه و یلک ی   
کشاند و هم موجب کثرتگرایی و تنوع ارتباطات گردد .از این روی ،استقرار در امنیت نیز میتوان نایم تالداعم د    
اکثریت /اقلیت را بر هم زند .همچنین مشارکت و همکاری در یک جامعه ،از شدت و ضعف امنیت تاثیر میپذیرد.
 -4امنیت چگونه نیروهای اجتماعی ،طبقات و اقشار جامعه را به خدمت میگیرد؟ امنیت نیز ب نام ه ن دیدپ ره د هههه هههههی
اجتماعی دیگر برای تحقق خویش نیازمند نیروهای کار میباشد.
 -5امنیت چه بایدها و نبایدهایی را برای جامعه تعیین میکند؟ اموری که در دایرهی امنیت ق م رار ییییی گیرنددد ،جام هع
برای حراست و پاسداری از آنها قواعد و اصولی را تحت بایدها و خط و نشانها تعیین مینماید.
همچنانکه پیدا است ،جامعهشناسی امنیت به چگونگی توزیع امنیت در فضا توجهی نشان نمیدهد و آنرا مخ هب صت   
جامعهای از گروهها و سازمانهای اجتماعی میداند .جغرافیا که با رویکرد «کلنگر ییی » 1نق دمع ش هه هههای در مطالعات

- Holism

1
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مرزی ایفاء کرده است ،بهکارگیری دیدگاه مکانمحور نسبت به مکان و بررسی پیوستهی آن با محیط طبی یع و انسانی
شهاای م رابرد یزر هه هههی
شها و دغدغههاای پ وژ ههه 
شهای زیر را نیز به پرس 
را مهم میشمارد .از این روی ،باید پرس 
امنیت افزود؛
 -6امنیت در مکانهای خا یص از یک قلمرو ،مانند قلمرو اقلیتهای مذهبی ،نژادی یا دینی چه بازخورد اقت صصص ادی و
اجتماعی دارد؟ توزیع امنیت در قلمروهای مرزی تا چه حد نشان از نوع مدیریت سراسری دارد؟
 -7مجموعهی محیط انسانی و محیط طبی یع چه تاثیری بر امنیت میگذارند؟ و یا شاخصهای امنیت تا هزادنا هچ     
متاثر از تعامل محیط طبی یع و انسانی است؟
شهای یاد شده باید نظریات فضایی (جغرافیایی) دربارهی امنیت در مناطق مرزی را بررسی کرد.
برای پاسخ به پرس 
 نظریههای امنیت مرزیامنیت مناطق مرزی ،نوعی امنیت استراتژیک بهشمار میآید؛ بدین معنی که با کلیت و تمامیت امنیت ی رد روشک ک   
ارتباط است .از همین روی ،چگونگی مدیریت مرزها ،همواره یک اشن زا ی نن نننههاای کارام کان ای ید ار .تسا یدمآ     
مدیریت کارامد مرز ،فراهم کردن بسترهای کارکردی مرز همراه با ایجا عسوت د هههههی همگن اوت زا هدافتسا و ننن ننننهای
محی یط و انسانی است ( .)Cunningham, 2002: 193مهمترین پایههای نظری در مدیریت مناطق مرزی تاکنون مورد
استفاده قرار گرفته ،متکی بر نظریههای مکان مرکزی1والتر کریستالر ،2نظریهی ق شر بط دد ددد 3فرانس رپ او وو ووو ،4نظریهههی
مرکز -پیرامون 5جان فریدمن 6و نظریهی بازگشت )Andalib, 2001( 7و است که در ذی گژیو حیضوت هب ل ی یییییییی های
مناطق مرزی از دیدگاه هر یک از آنها پرداخته میشود:
 نظریهی مکان مرکزی والتر کریستالربراساس مطالعات والتر کریستالر ،مفهوم «مکانهای مرکزی» بر پایهی دو معیار قرار دارد :مراکز ش بش و یره کک کککههاای
ارتباطات اقتصادی حایل میان مراکز شهری .از این روی ،در یک ناحیه تعدادی از مکانهای مر تایصوصخ اب یزک    
سلسلهمراتبی مختلف وجود دارند و در نظام فضایی خا دش هدنکارپ یص ههه ههههان اکم نیا .د ننن ننننها عومجم یاراد  هه هههای از
نق 
شهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی میباشند که جهت استفادهی مردم ناحیه ارائه میش  دنو ( ( Behforuz, 2000:
 .)316بنابراین ،در این سلسلهمراتب ،نوعی مرزبندی به صورت متداخل در محل تقاطع حوزههاای نف اکم ذو نن نننهای
مرکزی وجود دارد .عامل تعیین کنندهی جدایی و مرزبندی ،حوزههاای نف اکم ذو نن نننها ب هتسباو یزکرم ی ه با تف      
خدمات و نوع سرمایهگذاری ای مربوط به آن است .مرزهای زمینی ،باعث ایجا و لسگ د

رد فاکش

ییاضف ماظن      

سلسلهمراتبی مناطق هستهای (مرکز) میشود .نقاط مرزی در نظریهی کریستالر ،از نوعی صخ لت انتخا رادروخرب ب   
میشوند؛ یعنی این که به کدام مرکز نزدیکتر هستند و یا امکانات بیشتری دریافت میکنند (.)Andalib, 2001: 27

1

- Central Place Theory
- Walter Christaller
3
- Growth Pole
4
- Perroux
5
- The Periphery-Core Theory
6
- John Freedman
7
- Retour
2
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 -نظریهی قطب رشد فرانسوا پرو

فرنسوا پرو ،الهامبخش اندیشهی اقتصادی فرانسه در حوزهی آمایش سرزمین 1است .اندیشهی پرو دربارهی نابرابری-
ها ،به توصیف «قطبهای رشد» در سال  5 95 1انجامید .پرو ،معتقد بود که رشد اقتصادی در همه جا ظاهر نمیش ؛دو
بلکه ،از بر یخ نقاط حاصل میگردد و از آن جا به دیگر فضاهای جغرافیایی گسترش مییابد .تأکید ب ندوب یبطق ر    
توسعه به این مفهوم است که هر قطب ،سلسلهمراتبی از مرزبندی را از طری زوح ق هه هههی نف طیح و ذو هه هههی جغرافیایی
خود به صورت امواج پی در پی ،مشخص میسازد .بر این اساس ،به می و یدنمناوت ناز

یدشر ا شر بطق یگتف

ددددد دددددد،

حیطهی این مرزبندیها نیز گسترش مییابد؛ اما ،مرزها مانع عبور تأثیرات قطب رشد به کشور مجاور میش زرم .دو   
در نظریهی قطب رشد ،دورترین نقطهای است که شعاع تأثیرات توسعهی ق نآ هب دشر بط

اج م ییییییییییی رس  د ( ( Rutz,

 .)2014: 23بر این اساس ،مرز به منطقهای اطالق میشود که کمترین بهرهمندی از ام جاو عسوت هههههای ق ار دشر بط   
دریافت میکند .به این جهت مناطق مرزی ،اغلب مناطقی محرومتر ،توسعهنیافتهتر و عقبماندهتر بهشمار میروند .از
آنجا که اساس این نظریه بر توسعهی اقتصادی به ویژه صنعتی متکی است و س یامر هههگ مرلتسم یتعنص نالک یراذ     
وجود شرایط ویژهای است که به طور عمده در مناطق میانی و مرکزی فراهم اس ذل ؛ت ااااا ،توسعهههی مرزها قیرط زا    

توسعهی قطب رشد با تأخیر زمانی و تأثیر کمتری صورت میگیرد .عواملی چون موان کرمگ ع ییییی  ،نا رهب رد یناوت هه ههه-
برداری از موانع طبی یع  ،ق عط اتصال راههای ارتباطی بین دو کشور توسط مرزها ،ع زاب قیفلت مد ا ود یاهر

وشک ر و    

مانند آن نیز در این امر میتواند موثر باشد.
 نظریهی مرکز-پیرامون جان فریدمنشهاای مسا دع
به عقیدهی جان فریدمن ،ساختار فضایی مرکز -پیرامون یک سا تسه دنچ راتخ ههه ههههای اس ب هک ت خخ خ خخخخ 
پیرامونی ،توسعه مییابند و به مرکز درجهی دوم در کنار مرکز قدرتمند تبدیل م ییی ش تخاس .دنو ا مدیرف ییاضف ر ننننننننن ،
متشکل از یک مرکز است و نزدیکی به مرکز در دستیابی به توان اجتما صتقا و یع ا  تسا رثوم ید (((( ((((( Shakouei,

 .)2004: 296-297بنابراین ،مرزها به دلیل واقع شدن در مناطق پیرامونی و دور از مرکز ،اوًالًال مورد ب ییی ت لماک یهجو   
قرار میگیرند؛ چرا که امکان بهرهبرداری از منابع آن کمتر از مناطق نزدیک به مرکز است و ثانی ًاًا ،ب ب نیا لیلد ه ییییییییی -
توجهی ،منابع موجود این مناطق به سوی مناطق مرکزی یا مناطق نزدیکتر به آن تمایل م ییی یابن یلد هب .د ل توافت      
بسیار زیاد میان مرکز هر منطقه و دورترین نقاط پیرامونی آن (مرزها) ،تضاد منافع بین مر دیدشت یزرم طاقن و زک     
  

میشود .به دلیل تأکید بر تمرکز همهی منابع قابل بهرهبرداری در مرکز منطقه ،در واقع ی رد و ینهذ یزرم طخ ک

عین حال قابل لمس ،میان مرکز و پیرامون ترسیم میشود .به این جهت ،خط مرزی شفاف و قاب .تسا صیخشت ل    
به دلیل تأخیر در تأثیرپذیری و بهرهمندی مناطق مرزی از مرکز منطقه ،س عسوت تعر هههههیا هب یزرم قطانم رد یگتف

   

کندی صورت میگیرد.

- Spatial Management

1
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 نظریهی کاربری اراضیمفهوم مرز در این نظریه ،با اتکاء بر اصل حاکم که اصل سود و صرفه اقتصادی است ،حال و ینهذ ت

دیرجت ی هب 

   

ت ،مفه  ار زرم مو ا ید ز دگاه    
خود میگیرد .به دلیل این که این نظریه ،در آغاز یک نظریهی اقتصادی صرف بوده است ت
اقتصادی خود تحلیل و تعریف میکند .دو نکتهی اساسی در تحلیل مفهوم مرز از این دی  دوجو هاگد د  درا (( ((( Boggs,

:)2009: 3-4
 -1تعیین مرز ذهنی بین سود و زیان ،به عبارت دیگر ،مرز بین منافع و زیان «ما» و «دیگران».
 -2نوعی مرزبندی جدید در یک مقیاس وسیعتر میان گروهی که با منافع ما همخوان هستند و آنهایی وخمه هک ان   
نیستند ،ایجاد میکند.
 نظریهی مرکز رشدبا رقیق شدن مفهوم قطب رشد به مرکز رشد ،مرز نیز رقیقتر میشود و تضاد بین مرکز و مرز کاهش مییابد .به دلیل

تعداد مراکز رشد ،به شمار مرزهای حوزهی نفوذ این مراکز نیز افزوده میشود و در نتیجه ،اختالط و تداخل اجتناب-
ناپذیر آنها باعث رقیقتر شدن این مرزها میشود و در نهایت ،فاصلهی میا عسوت ن هههههیا ریغ و یزرم قطانم یگتف     
مرزی کم میگردد .فاصلهی مرز تا مرکز رشد نسبت به فاصلهی آن تا قطب رشد کاهش مییابد و اثر آن ،نیز رقیقتر

میگردد (یعنی محرومیت و عقبماندگی کمتر) یا به عبارت دیگر ،باعث کاهش محرومیت ،توسعهنیافتگی و عقببب-
ماندگی این مناطق خواهد شد .به این دلیل که سرمایهگذاری صرف در این یرظن هه ههه ،اختصا نایم قطانم هب ص ی و    
مرکزی ندارد ،توسعهی مراکز رشد با سرعت زمانی و تأثیر بیشتر نسبت ب یرظن ه هه هههی ق م ماجنا دشر بط ییییییییی پ دریذ
(.)Houtum, 2005: 693
 -نظریه نیلزهانسن

1

مرزها مانع تجارت بینالمللی هستند .مرزها به واسطهی اختالف ن ای یداصتقا دشر خر
محدود شدن و یا ق عط ارتباطات با همسایگان میشود .مرزها در معرض دیدهت رطخ ا و ت

فت اوت بجوم یگنهرف 

     

رارق یماظن تامجاهت      

دارند .آسیب دیدگی و جراحت سازمان فضایی مناطق مرزی از طری سگ ق س تخاس رد یگت ا آ ییاضف ر نننن ننننن ،بیش رد رت
ت ،این قطانم   
مرزهای فیزیکی ایجاد میشود .مادامیکه محرومیت به عن  یقاب یزرم قطانم تیصوصخ ناو اس تتتتتت تتتتتت
محروم ،توسعهنیافته و پیرامونی به حساب خواهند آمد (.)Hansen, 2005: 254
 -نظریهی جونز 2و وایلد

3

مناطق مرزی به عنوان مناطق حاشیهای و توسعهنیافته باقی میمانند .این یشاح هه هههای ب دو ننن ،گر م هچ ییییی توان لولعم د   
شرایط جغرافیایی مناطق مرزی باشد؛ اما ،خود پدیدهی مرزی بودن ،بسیاری از امکانات و قابلیتتتها طنم نآ ی ق ار ه   
مضمحل میسازد .برقراری مرز بین دو کشورو تداوم و پیوستگی فضایی که به طور ا لوص ییی  ،فضا عسوت یاه هههههی دو
کشور را به یکدیگر پیوند میدهد ،از هم میگسلند و هر دو منطقهی واقع در دو سوی مرز ،به دلیل ق یگتسویپ عط   
1

- Niles Hansen
- Philip N. Jones
3
- Trevor Wild
2
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فضایی ،حاشیهای میشوند .مناطقی که قبل از برقراری مرز ،از نظر فضایی و فعالیت به همدیگر مت دوب لص هه هههانددد ،از
همدیگر جدا و حاشیهای میشوند و علت عقبماندگی این نواحی مرزی نیز حاشیهای شدن آنها است .بنا یارب ننن  ،از
نظر جونز و وایلد ،برای توسعهی مناطق مرزی باید اصول زیر مورد توجه قرار گیرد:
 درک پیچیدگی ،گستردگی و تنوع متغیرها و تأثیرات آنها در مرز؛تهای توسعهی مرزها؛
 لزوم تأمین شرایط و زیرساخ  ضرورت خروج از انزوا و گسترش ارتباطات با داخل و خارج؛ لزوم پیوستگی مرز با مرکز؛ -لزوم حمایت و پشتیبانیهای ویژه از این مناطق برای خروج فوری از محرومیت و دستیابی به توسعه ( ( & Jones

.)Wild, 1994: 270
 -نظریهی برگشت

این نظریه که به نظریهی «برگشت تمرکز» 1نیر شناخته میشود ،از سوی ه وسدراچیر یر نن ننن 2جغراف ییی دان آمریکایی
تهای اقتصاد ییی  ،توسعه زا 
مطرح شده است .بر این نظریه ،ریچاردسون مدعی بود که با افزایش جمعی یلاعف و ت تت تت
مناطق هستهای به مناطق پیرامون برگشت خواهد خورد .ریچاردسون سه نکتهی ا زکرمت تشگرب دنور رد ار یلص     
مطرح کرده است ()Andalib, 2001: 35؛
 -1رشد و توسعه که در قطب و مرکز کشور آغاز شده است ،در یک مق عط زمانی به حد اش م عاب ییییی رس تکرح و د   
معکوس انتقال توسعه و تاثیرات آن از مرکز به سمت نواحی پیرامون آن شروع میشود.
 -2نقاط شهری مستعدتر که در نواحی پیرامونی قرار دارند ،نخستین نقاطی هستند تشگرب ندش زاغآ زا سپ هک      
تمرکز ،رشد خواهند کرد.
 -3پدیدهی برگشت تمرکز ،چنانچه بهموقع از سوی برنامهریزان توسعهی منطقهای تشخیص داده شود ،م ییی توان رد د
تمرکززدایی در مقیاس وسیع مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
محدوده و قلمرو پژوهش
محدوده و قلمرو پژوهش حاضر ،تمام  5شهرستان مرزی استان کردستان ،شامل شهرستانهای سقززز ،بانههه ،کامیا ار ننن،
سروآباد و مریوان است (نقشهی  .)1واحد آماری تحقیق 5 ،شهرستان مرزی استان هستند.

- Polarization Reversed
- Harry Richardson

1
2
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نقشهی  -1موقعیت شهرستانهای مرزی استان کردستان Source: Mottaghi and GharehBeygi, 2015

یافتههای تحقیق
برای تبیین عاملهای تاثیرگذار بر امنیت شهرستانهای مورد مطالعه ،با توجه به شمار زیاد متغیرها ب تسباو ریغتم ر ههه هههه،
لهای
محاسبات آماری در دو مرحله انجام شد .در مرحلهی نخست ،همبستگیهای دوگانه میان متغیر وابسته و عامل ل

احتمالی اثرگذار بررسی گردید .در این راستا ،متغیرها (زیرشاخصها) بر اساس نوع مقیاس (اسمی ،رتبهای ،فا لص ههه-
ای و نسبی) و ضریب همبستگی ،دامنهبندی متغیرها صورت پذیرفت .در این دامنهههبن یارب نوسریپ بیرض زا ید     

مقیاس نسبی ،اسپیرمن برای فاصلهای ،ضریب کندال برای رتبهای ،گاما برای ترتیبی و برای متغیرهای اسمی از المبدا
استفاده شد .در مرحلهی دوم با همبسته کردن تمام زیرشاخصها به چند عامل ،میانگین تاثیر (ضریب معدل) هرکدام
از آنها محاسبه گردید و عاملها بر اساس بیشترین معدل ،رتبهبندی شد .همچنین در این تحقیق ،امنیت پای ود رد راد
مقیاس کوچک و متوسط (شامل ویژگیهای فردی ،محیط انسانی و محیط طبی یع ) بررسی شد.
جدول شمارهی  :2سهم شاخص فردی در احساس امنیت شهرستانهای مرزی استان کردستان
زیرشاخص

ضریب همبستگی

مقدار ضریب

شدت و جهت رابطه

پایگاه اجتماعی

اسپیرمن

/.78

+1

پایگاه اقتصادی

کندال

/.49

+1

احساس محرومیت

پیرسون

/. 93

-1

تجربهی جرم

پیرسون

/.96

-1

احساس تعلق

المبدا

/. 92

+1

مذهب

کندال

/. 75

Source: GharehBeygi, et al, 2014

0
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همچنانکه جدول شمارهی  ،2نشان میدهد شاخص پایگاه اقتصادی که شامل زیرشاخصهایی هام دمآرد نوچ ان ههه هههه،
قدرت خرید و پسانداز است با بیشترین مقدار ضریب ،نشانگر آن است که با افزایش پایگاه اقتصا ره نایم رد ید    
یک از مردمان شهرهای مرزی کردستان ،احساس امنیت نیز افزایش مییابد .احساس محرومیت و احساس تعل هک ق   
بیانگر میزان و شدت تعلق فرد به مکان زندگی اوست ،نیز در ردههای بعدی قرار دارند .با این ره هک توافت

هچ

   

میزان محرومیت بیشتر باشد ،جهت رابطه با امنیت منفی است؛ یعنی به فراخور افزایش محرومیت ،امنیت کاهش می-
ت ،مق راد
یابد .رویهم رفته و بر اساس ضریب تعدیل ،سه متغیر پایگاه اقتصادی ،احساس تعلق و احساس محرومیت ت
 75درصد از تغییرات متغیر وابسته را نشان میدهند .نکتهی دیگر آنک زا بهذم ریغتم ه

نومن رظن ههههه ههههههی آما نیا یر

پژوهش ،تاثیری در امنیت ندارد.
جدول شمارهی  :3سهم محیط انسانی در احساس امنیتشهرستانهای مرزی استان کردستان
مقدار ضریب

شدت و جهت رابطه

زیرشاخص

ضریب همبستگی

مراکز امنیتی (تعداد و فاصله)

اسپیرمن

/. 85

+1

تعداد جمعیت

پیرسون

/. 57

-1

وضعیت اقصادی

پیرسون

/. 89

+1

وضعیت اجتماعی

گاما

/. 83

+1

میزان مشارکت

پیرسون

/. 85

+1

قومیت

کندال

/. 81

+1

Source: Research Findings, 2015

بر پایهی دادههای جدول شمارهی  ،3وضعیت اقتصادی به عنوان متغیر تعیین کننده در میان متغیرهای مح ناسنا طی  ِیِی
تاثیرگذار بر امنیت شهرستانهای مرزی استان کردستان است .میزان مشارکت به عنوان شاخص تعیین کنندهی دوم با
ضریب تاثیر  /. 85نشان میدهد که میزان رضایت یک فرد از حق تعیین سرنوشت خود ،تاثیر زیادی ب .دراد تینما ر   
نکات دیگر جدول شمارهی  5این است که متغیر قومیت از نظر شهروندان شهرستانهای مرزی استان کردستان ،تاثیر
زیادی بر امنیت دارد؛ بدین معنی که هرچه در یک محیط افراد متعلق به یک قوم یکسان باشند ،بیشتر احساس امنیت
میکنند .همچنین ،سهم پایین تعداد جمعیت با جهت رابطهی منفی ،نشا تمک تیعمج هک دراد نآ زا ن ر ررر ررررر ،احساس
امنیت بیشتری بهوجود میآورد .ضریب معدل در جدول شمارهی  3با مقدار  73درصددد ،از آ ِنِن س تیعضو ریغتم ه    
اقتصادی ،میزان مشارکت و مراکز امنیتی است.
جدول شمارهی  :4سهم محیط طبیعی در احساس امنیت شهرستانهای مرزی استان کردستان
زیرشاخص

شدت و جهت رابطه

ضریب همبستگی

مقدار ضریب

فاصله از مرز

پیرسون

/.78

-1

دسترسی به مرز

پیرسون

/.96

-1

امکانات طبیعی

گاما

/. 93

+1

کالبد شهر یا روستا

المبدا

/. 68

0

محدودیت طبیعی

اسپیرمن

/. 93

-1

فاصله از مرکز

پیرسون

/. 88

+1

Source: Research Findings, 2015

در جدول شمارهی  ،4ضریب همسان برای دو زیرشاخص محدودیت و طبی یع و امکانات طبیع ییی  ،نشا تیمها زا ن   
بنمایههای اقتصادی محیط در احساس امنیت است .ضریب  /.39همبستگی محدودیت طبی یع با جهت منف ییی  ،ب نید

معنی است که هرچه محدودیتهای طبی یع در شهرستانهای مرزی کردستان افزایش یابد ،از میزان امنیت کاسته می-
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شود .همین مقدار ضریب همبستگی اما با جهت مثبت برای متغیر امکانات طبی یع برقرار است .همچنین ،متغیر فاصله
از مرز ،نشان میدهد که شهروندان هر چه بیشتر به مرز نزدیک باشند ،احساس امنیت کمتری دارند .شا هلصاف صخ   
صهای
از مرکز نیز که بیانگر فاصله تا مرکز تجاری و اداری است ،تاثیر زیادی در امنیت دارد .در میان مجموع شاخص ص
طبی یع در ایجاد امنیت ،شاخص امکانات و محدودیتهای طبی یع  ،فاصله از مرکز و فاصله از مرز با لدعم بیرض     
 69درصد ،شاخصهای تعیین کننده بهشمار میآیند.
برای همبسته کردن همهی زیرشاخصهای فردی ،محیط انسانی و محیط فیزیکی ،همهی زیرشاخصها به چند عامل
تقسیم شده است و با اختصاص دادن ضریب همبستگی چند شاخص به یک عامل ،ضریب معدل آنها بهدست آمده
است (جدول .)5
جدول شمارهی  :5سهم عاملهای فردی و محیطی (انسانی و طبیعی) در امنیت شهرستانهای مرزی استان کردستان
ردیف

عامل

ضریب معدل (به درصد)

رتبه

1

اقتصادی

71

1

2

امنیتی

52

4

3

قومی

67

3

4

مذهبی

46

5

5

طبیعی

96

Source: Research Findings, 2015

2

همچنانکه جدول شمارهی  5نشان میدهد ،عامل اقتصادی با ضریب معدل  71درصد ،بیشترین تا رقرب رد ار ریث اری   
امنیت در شهرستانهای مرزی استان کردستان داشته است .شاخص طبی یع نیز که با  69درصد ،بهعنوان دومین عامل
تاثیرگذار در امنیت شهرستانهای مرزی استان کردستان است ،بستری برای بهرهبرداری از مح یداصتقا قنور و طی    
است .با این حال ،عامل اقتصادی سهم ویژهای برای مدیریت دولتی در تخصیص اعتبارات و امکانات زیربنایی قائل
است .نکتهی مهم دیگر در میان عوامل تاثیرگذار بر امنیت شهرستانهای مرزی استان کردستان ،تا تیموق یالاب ریث    
است .همچنانکه از جدول شمارهی  5استنباط میشود ،این عامل از مذهب نی  هدش یقلت رتمهم ز ا تس رگناشن و       
اهمیت و غلظت باالی گرایشهای قومی در شهرستانهای مرزی کردستان است .با توجه به دادههای جدول شمارهی
 ،5نتیجه گرفته میشود که پراکنش فضایی امنیت در شهرستانهای مرزی اس ک نات ر تسد ا  هتفریذپریثات ن از ود لماع     
اقتصادی و قومی -اکولوژیک است (نقشهی .)2
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نقشهی -2عوامل انسانی و طبیعی (اکولوژیک) تاثیرگذار بر امنیت شهرستانهای مرزی استان کردستان
Source: Mottaghi, 2015

نتیجهگیری
امنیت پایدار به عنوان یکی از شاخصهای مه ریدم رد م ی یمزرس ت ننننننن  ،ام تاعلاطم رد ییازس هب تیمها زا هزور      
ت ،نشا م ن ییییی ده هک د   
جغرافیای سیاسی برخوردار است .تاکید این  رب موهفم ا عب ا وس و د ییییی ییییییههاای «ذهن ییی » اهمیت ت

رویکردهای سختافزاری برای برقراری امنیت به تنهایی کافی نیست .اهمیت ابعاد ذهنی امنیت زمانی که پیوس گت ییی -
های زمینی در مرزهای سیاسی کشور پدید میآید و امنیت را به عناصر ژئوپلیتیک گ م هر ییییی زنددد ،چندالیهههای ب ندو
مبحث آنرا آشکار میسازد .از این روی و برای مطالعه و شناسایی جامعتر ابعاد چندگانهی امنیت ،بهکارگیری نگ شر
کلنگرانهی جغرافیایی در مطالعات مرزی سبب میشود تا پیوستگی محیط انسا اونع هب یعیبط و ین ن لماع کی 

     

اثرگذار و واق یع قلمداد شود و در نتیجه ،شاخصهای به کار رفته در بررسی امنیت از جامعی ادروخرب یرتشیب ت ر    
باشد .پژوهش حاضر که به بررسی وضعیت احساس امنیت در شهرستانهای مرزی استان کردستان با هدف مقایسههه-
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ی تطبیقی بر روی امتداد ژئوپلیتیکی کردستان عراق پرداخت ،نشان داد که امنیت و پدی اسحا ندمآ د س ا رد تینم
میان شهروندان مناطق مرزی وابسته به مجموعهی مختلف و بههم بافتهای از شاخصها یعیبط و یناسنا طیحم ی     
است .از میان شاخصهای محیط انسانی ،اقتصاد به عنوان نخستین عامل در تعیین امنیت منطقه شناسایی شده اس .ت
این شاخص که کلیترین زیرشاخصهای اقتصادی از قبیل درآم ناهام د هه ههه ،ق یرخ ترد دد ددد ،می پ ناز سسسسس ان اد ززز ،می ناز
دسترسی به مراکز تجاری ،میزان مشارکت در اقتصاد محلی و غیره را دربر میگیردد ،از نظ نادنورهش ر     5شهرس نات
مرزی استان کردستان به عنوان عامل نخست در برقراری امنیت شناسایی شده اس رد تیموق لماع رتشیب مهس .ت   

  

مقایسه با مذهب در برقراری امنیت ،نشان میدهد که پیوستگیهای قومی -قبیلهای در مناطق مرزی استان هنوز زن هد
و تعیین کننده است؛ بهگونهای که تنشهای قومی میتواند یکی از چالشهای عمده در امنیت این منطقه باشد .محیط
طبی یع به عنوان یک شاخص جامع نیز نقش تعیین کنندهای در وضعیت امنیتی شهرستانهای م تسا یزر ا ناتسدرک ن    
داشته است .امتداد ژئوپلیتیکی کردستان ع قار

تهاا،
ارع ناتسدرک ینیمزرس یاضف نورد رد ققققققققققق  ،اف صرف رب نوز تتت تتت

دربردارندهید چالشهایی است که یکی از آنها به جدایی کامل اقلیم خودمختار کردستان عراق و تبدیل شدن آن به
یک کشور رسمی منتهی میشود .از آنجا که احساس امنیت به عنوان یک دیاپ تینما ناکرا زا ی ا م یقلت ر ییییییییییییی شودد،
وضعیت نامناسب شاخصهای اقتصادی و همبستگی فزایندهی قومیت در ایجاد احساس امنیت ،رسمیت یافتن دولت
دوفاکتوی کردستان عراق به یک کشور رسمی را برای ایران به یک چالش ژئوپلیتیکی تبدیل خواهد کرد .با توجه به
ل ،م ییی ت راظتنا ناو   
وضعیت فعلی ایران و منافع قدرتهای ناهمسو با ایران از جمله ایاالت متحده آمریکا رسا و  ا یئ لل لل
داشت استقالل کردستان عراق ذهنیت جداییخواهانه در کردستان ایران را تشدید کند و به یک عامل ذهنی در ایجاد
امنیت شکننده ،منتهی گردد .از سوی دیگر ،یکی از برآیندهای احساس امنیت ،قابلیت مقایسهی ذهنی است؛ ب نیا ه
معنی که شهروندان یک کشور ،وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی خود را با ما ب ازا ه ییی ژئ  دوخ یکیتیلپو د نآ ر   
سوی مرزها مقایسه میکنند .وضعیت نامناسب یک مکان از نظر برخورداری از شاخصها صتقا ی اد ییییی  ،اجتما و یع
سیاسی باعث میشود تا تعلق ملی به یک مکان تضعیف شود و رغب کیتیلپوئژ دحاو هب ت ی یوس نآ رد 

هزرم ااااا اااااااا،

افزایش یابد .همچنانکه پژوهش حاضر نشان داد ،مهمترین عاملی که در تضعیف احسا یزرم قطانم رد تینما س     
ت ،نشا م ن ییییی ده هک د   
استان کردستان نقش ایقا میکند ،وضعیت نابسامان شاخصهای اقتصادی است .این یعضو تت تت
مدیریت سرزمین در بخشهای مرزی کشور و به ویژه مناطق استان کردستان از مطلوبیت و قابلیت مناسبی برخوردار
نیست .تداوم این وضعیت و افزایش شاخصهای توسعه در کردستان عراق ،مقایسهههی ذهن انیشنزرم ی ن  ار  ا شیازف    
خواهد داد و به یک عنصر ذهنی و فعال در گسستهای هویتی خواهد انجامید .بنا یارب ننن  ،م و هنیهب ییاضف تیرید
بهبود شاخصهای اقتصادی در مناطق مرزی استان کردستان ،یک  یاهراکهار زا ی مم مممه زفا رد م ا رد تینما شی
مناطق بهشمار میرود.

نیا    
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