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ABSTRACT
Implementation of development and sustainable security in strategic planning
requires recognition of the bottlenecks and development opportunities in the
framework of land use planning. In this way, by organizing activities, facilities and
infrastructures, different economic, social, and political-security goals can be
pursued. If the strategy planners fail to consider sustainable development and what
follows it, namely sustainable security, in these areas, we will soon face threats
against national interests. This study is aimed at investigating the status of land use
planning from development and sustainable security perspective in Kermanshah
province as a border region. Due to the nature of the subject and objectives of the
research, an applied approach is selected for this research which follows descriptiveanalytical method. Library method is used for data collection. The results indicated
that although there is a constant relation between controlling border regions and the
creation of sustainable development and security, the relation regarding the current
economic, social, political-security conditions of Kermanshah province is quite
weak and has not been considered as a matter of priority in the strategic planning by
those in charge.
Keywords: Sustainable development, sustainable security, land use planning
approach, border regions, Kermanshah province.
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چکیده

تحقق توسعه و امنی ت پای دار در برنام هری زیه ای راهب ردی نیازمن د ش ناتت تنگناه ا و پتانس یله ای
توسعه ای در چارچوب رویک رد آمایش ی اس ت ب ه گون ه ای ک ه ب ا س اماندهی فعالی ت ه ا امکان ا و
زیرساتت ها اهداف متفاو اقتصادی اجتماعی سیاسی -امنیتی دنبال میش ود .اگ ر ک ارگزاران در
برنامه ریزیهای راهبردی با یک دیدگاه عادالنه و شناتت آیندهنگرانه نسبت به مناطق مرزی در زمین ه
تحقق توسعه پایدار و آن روی سکه یعنی امنیت پایدار ننگرن د در ای ن من اطق ش اهد تهدی داتی علی ه
منافع ملی تواهیم بود .هدف از پژوهش حاض ر بررس ی و تحلی ل وض عیت آم ایش س رزمینی از نگ اه
توسعه و امنیت پایدار در استان کرمانشاه به عنوان یک منطقهی مرزی است .با توجه به ماهیت موض و
و اهداف تحقیق نو پژوهش کاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی -تحلیلی است که به منظ ور
دستیابی به اطالعا مورد نیاز و جمع آوری داده ها از روش کتابخان ه ای اس تفاده ش ده اس ت .نت ایج
پژوهش حاضر حاکی از آن است که با توجه به اینکه میان آمایش مناطق مرزی و ایجاد توسعه و امنیت
پایدار رابطه و پیوند ناگسسته ای حاکم است و این اصل با نظر به ش رایط موج ود اقتص ادی اجتم اعی
سیاسی -امنیتی استان کرمانشاه نشان م یده د ک ه ای ن رابط ه ض عیف و در اولوی ت برنام هری زیه ای
راهبردی متولیان امر نمیباشد.
کلید واژهها :توسعه پایدار امنیت پایدار رهیافت آمایشی مناطق مرزی کرمانشاه.
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مقدمه
مرزها در جغرافیای سیاسی از جمله مفاهیم مهم شمرده میشوند .مفهوم مرز از محدوده گرفته شده
است اما به غیر از آن در فرهنگ لغت زبان انگلیسی ب ه کلم اتی همانن د « »border, borderlandنی ز
برمیتوریم که دارای معنا و مفهوم مرز هستند (جانس تون .1)1382بر اس ا

حق و ب ینالمل ل م رز ت ط

فرضی است که قلمرو سرزمینی کشور را مشخص میکند .این قلمرو فضای زمینی ه وایی دری ایی و
زیرزمینی هر کشور را شامل میشود )مارتین  .2)57 :1385من اطق م رزی از نق ا حس ا

و اس تراتژیک

کشور به حساب میآیند طبیعت منزوی و غیرحاصلتی ز من اطق م رزی ب ه تص و

در عرص هه ای

کوهستانی و بیابانی ایران پیوسته به دلیل فقدان رفاه و نب ود انگی زهه ای الزم ب رای زن دگی زمین هس از
مشکال سیاسی اقتصادی و امنیتی برای دولتها به عن وان مجری ان اص لی توس عه و توج ه ب ه امنی ت
پایدار بوده است ناتوانیهای بالقوه در تولید فقدان اشتغال مناسب نازل بودن درآمد و عدم دسترس ی
به نیازهای اولیه عمدهترین مشخصه اقتصاد اجتما این مناطق است که زمینه را ب رای توس عه ناپای دار
این مناطق فراهم کرده است (موسوی و دیگران  .)69 :1397اصوالً در رویکرد جدید توسعه توس عه پای دار
به عنوان راهبرد جهانی قرن بیست و یکم در نشست سران کشورها در سال  1992در «ریو» مورد پذیرش
قرار گرفته است .اهداف توسعه پایدار عبارتند از :تأمین نیازه ای اساس ی بهب ود اس تاندارهای زن دگی
برای همه حفاظت و مدیریت بهتر اکوسیستمها در همهی سطوح سازمان فضایی (محلی ملّی منطقهای
و جهانی) .بر همین اسا

برای تحقق توسعه پایدار که به نوعی متضمن تقویت و یکپارچگی هوی ت و

امنیت پایدار نیز است ضرور دارد تا مناطق دور افتاده و محروم در س ط ملّ ی در برنام هری زیه ای
راهبردی توسعهای هر کشور با بهبود شرایط زندگی ساکنان فقیر و کم درآمد روستایی و توداتکایی
آنها را در مسیر توسعه ملّی کشور قرار دهد .در واقع هدف از این برنامهه ا تغیی ر س اتتار اجتم اعی-
اقتصادی و بهبود شرایط اکولوژیکی حاکم بر مناطق مرزی است .مجری و کارگزار در این برنامهها نیز
دولتها هستند (افتخاری و دیگران  .)82 :1387در این راستا توجه به رویکرد آمایشی در برنام هری زیه ای
راهبردی ملی امری ضروری مینماید .آمایش مناطق مرزی نوعی برنامهری زی اس ت ک ه توس عه را ب ا
امنیت و دفا از نیازهای مناطق مرزی در چارچوب شرایطی که مناطق مرزی دارند به یکدیگر پیون د
داده و راهکاری برای توسعه مناطق م رزی معرف ی م یکن د ک ه در آن امنی ت و توس عه الزم و مل زوم
یکدیگر میشوند .بنابراین میتوان «آمایش» را نوعی برنامهریزی راهب ردی -فض ایی و «آم ایش من اطق
1. Johnston
2. Martin
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مرزی» را نوعی برنامهریزی راهبردی در فضاهای مرزی کش ور دانس ت (آفت اب و هوش مند  .)163 :1397ب ا
وجود پیش زمینههای قانونی و شکلگیری روند اهمیت دادن به توسعه متعادل منطق های در برنام هه ای
توسعه بعد از جنگ هنوز نابرابری منطقهای میان مناطق جغرافیایی بر حسب دوری و نزدیکی به مرزه ا
باالست و قطبهای صنعتی از وضعیت بسیار بهت ری ب ه لح ا

س رمایهگ ذاری برتوردارن د (ش اطریان و

دیگران  .)88 :1393نابرابریهای توسعه میتواند شکافه ای سیاس ی اقتص ادی و اجتم اعی را عمی قت ر
نماید .این موضو در ایران به دلیل تنو مذهبی و فرهنگ ی اهمی ت بیش تری دارد .ازای ن رو توس عه و
امنیت پایدار نتیجه کاهش فقر بیکاری و برابری شهروندان است و میتوان چرتهای را تص ورکرد ک ه
فقر و کاهش سایر مؤلفههای مرتبط با امنیت انسانی منجر به ن اامنی و ن اامنی موج ب توس عه نی افتگی و
بیثباتی در جامعه شود .از آنجایی که هدف برنامهریزیهای راهبردی تبدیل وضعیت موجود به وض ع
مطلوب پیشرفت و آب ادانی درنظرگرفت ه ش ده اس ت (س رور و دیگ ران  .)26 :1393ب دیهی اس ت در گ ام
نخست برای رسیدن به وضع مطلوب بای د ش ناتت دقی ق و هم ه جانب های از وض ع موج ود داش ت از
اصلیترین گامها در چنین شناتتی به کار گیری رویکرد آمایشی در برنامهریزیهای راهب ردی توس عه
آن هم به صور دینامیک و براسا

نگرش سیستمی امکان پذیرتواهد بود.

استان کرمانشاه یکی از مناطقی اس ت ک ه در آن دو موض و توس عه و امنی ت توأم ان ب ا ه م معن ا
مییابند .از آن جایی که مهمترین استان در منطقه مرکزی غرب ایران است تحلیل و بررسی شرایط آن
برای تحقق توسعه و امنیت پایدار ضروری مینماید .نظر به اهمیت موض و پ ژوهش حاض ر ب ه دنب ال
تحلیل و بررسی ای ن س وال اس ت ک ه رویک رد آمایش ی و ابزاره ای آن در فراین د برنام ه ری زیه ای
راهبردی در زمینه توسعه و امنیت پایدار در استان کرمانش اه ب ه عن وان ی ک منطق هی م رزی چگون ه
ارزیابی میشود؟ فرضیهای که پژوهش حاضر بر آن استوار میباشد این است ک ه می ان آم ایش من اطق
مرزی و ایجاد توسعه و امنیت پایدار رابطه و پیوند ناگسستهای حاکم است و این اصل با نظر ب ه ش رایط
موجود اقتصادی اجتماعی سیاسی -امنیتی استان کرمانشاه نشان میده د ک ه ای ن رابط ه ض عیف و در
اولویت برنامهریزیهای راهبردی متولیان امر نمیباشد.

ادبیات نظری
برتی مطالعا انجام شده در زمینه پژوهش حاضر به شرح زیر است
احمدرش ( )1397در پژوهشی به تحلیل جامع هش ناتتی عوام ل زمین هس از عل ی و مداتل هگ ر و
راهبردها و پیامدهای مرتبط با توسعه ناپایدار در مناطق مرزی غرب کشور با روش کیفی و فن مص احبه
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پرداتته است .نویسنده ناپایداری توسعه در مناطق مرزی غرب کشور را در ناپایداری معیشت مرزنشینان
میداند که این مسئله ارتبا مستقیمی با گسترش فقر افزایش نرخ بیکاری و اش تغال ک ابب دارد و در
همان حال علت معلول و مقوم پدیدهی توسعهی ناپایدار و بدقواره است.

زارعی و همکاران ( )1397در پژوهشی به بررسی امنیت مرزی و رابطه آن با توسعه پایدار منطقهای
در شهرستان کرمانشاه میپردازند .نتایج این پ ژوهش ح اکی از آن اس ت ک ه می زان امنی ت م رزی در
شاتص اقتصادی از متوسط به پایین میباشد .امنیت سیاسی بیشترین نگران ی را ب رای ش هروندان ایج اد
کرده است و امنیت محیطی دغدغه بسیاری از شهروندان در آینده میباشد و تنها در امنیت سیاسی است
که رابطه معناداری بین این شاتصها و توسعه پایدار منطقهای مشاهده نمیشود.
افتخاری و همکاران ( )1388یکی از ویژگیهای مناطق مرزی به ویژه کرمانشاه را دوری از مرک ز
کشور میدانند .از نظر نویسندگان این دوری به لحا سیاستهای غیرآمایش ی پیام دهای ن امطلوبی را
برای مناطق مرزی به همراه دارد .یکی از راهکارهای کاهش پیامدهای اقتص ادی اجتم اعی و فرهنگ ی
این مناطق را رسمیت بخشیدن به داد و ستد کاال در برتی مبادی مرزی و در قالب بازارچهه ای م رزی
میدانند.
مختاری هشی و همکاران ( )1393به ارائه راهبرده ای مناس ب ب رای آم ایش من اطق م رزی ش ر
کشور پرداتتهاند .که نتایج نشان میدهد با توجه به شرایط فعلی راهبردهای مناسب حرک ت در مس یر
آمایش مناطق مرزی شر کشور از نو تدافعی است و هم اکنون ب ر اس ا

اولوی تبن دی انج ام ش ده

راهبردهای تدوین برنامه جامع توس عه و تقوی ت ان وا زیرس اتته ای کالب دی از اولوی ت ب االتری
برتوردارند.

پژوهش حاضر از دو جهت با پژوهشهای مذکور متمایز است از یک سو در قالب آمایش من اطق
مرزی تنگناهای توسعهای استان را با بررسی وض عیت موج ود اقتص ادی اجتم اعی و سیاس ی -امنیت ی
تبیین میکند و از سوی دیگر با رویکرد پایدار به توسعه و امنیت ظرفیتهای موجود استان را توص یف
و تحلیل نموده تا از این رهگذر مشخص نماید برنامهریزیه ای راهب ردی متولی ان ام ر و سیاس تگذاران
توسعهای استان نیازمند توجه جدی به آمایش سرزمینی برای برون رفت از تنگناهای موجود است.
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جدول  .1پیشینه پژوهش

نویسنده/
نویسندگان
پژوهش

تاریخ
پژوهش

رشید احمدرش

1397

غفار زارعی ،فرزاد
الماسی ،حسن
نرمانی.

1397

عبدالرضا رکن
الدین افتخاری،
محمد حسین
پاپلی یزدی،
عرفان عبدی،

1387

حسین مختاری
هشی ،مهدی
مؤمنی ،مهرداد
باقری،

1393

عنوان پژوهش

نتایج پژوهش

«دیالکتیک مکرز و توسکعه:
تحلیکک جامعکککهشکککنا تی نویسنده ناپایداری توسعه در منا
دشواریهای توسکع پایکدار مرزی غر کشکور را در ناپایکداری
معیشت مرزنشینان میداند.
در منکککا مکککرزی غکککر
کشور».
« بررسکککی رابطکککه بکککین
نویسندگان به بررسی امنیت مکرزی
شا صهای امنیت مرزی و
و رابطکککه آن بکککا توسکککعه پایکککدار
توسککعه پایککدار منطقککهای
منطقککهای در شهرسککتان کرمانشککاه
(نمونکککه مکککوردی شکککهر
میپردازند.
کرمانشاه)».
«ارزیککابی اثککرا اقتصککادی
از راهکارهککای کککاه پیامککدهای
بازارچککککههککککای مککککرزی
اقتصکککادی ،اجتمکککاعی و فرهنگکککی
بازتا های توسکعه منکا
منا مرزی را رسمیت بخشکیدن
مککرزی مطالعککه مککوردی:
به داد و ستد کاال در بر ی مبکادی
بازارچه مکرزی شکی صکال
مرزی و در قالب بازاچههکای مکرزی
شهرسککتان ثک باباجککانی،
میدانند.
استان کرمانشاه»
نویسککندگان راهبردهککای مناسککب
حرکککت در مسککیر آمککای منککا
مرزی شر کشور را از نوع تکدافعی
«تدوین راهبردهای آمکای
منکککا مکککرزی مطالعکککه میدانند و بر اساس اولویکت بنکدی
مکککوردی مرزهکککای شکککر انجام شده راهبردهای تدوین برنامه
جکککامع ،توسکککعه و تقویکککت انکککواع
کشور»
زیرسا تهای کالبکدی ،از اولویکت
باالتری بر وردارند.
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روش تحقیق
ای ن مقال ه مبتن ی ب ر روش توص یفی -تحلیل ی ب وده و اب زار گ ردآوری اطالع ا و دادهه ای آن
کتابخانهای و همچنین مراجعه به فصلنامههای تخصصی میباشد .در روش کتابخانه ای بیشتر به بررسی و
مطالعهی کتب داتلی و تارجی مربوطه مجال و سایتهای اینترنتی مورد تأکید قرارگرفته است و بر
این مبنا به تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق پرداتته شده است .نو تحقی ق نی ز ک اربردی م یباش د ک ه
مسئوالن امر و سیاستگذاران توسعهای در تدوین برنامه ریزیهای راهبردی تود میتوانن د از آن جه ت
تقویت و اعتالی استان بهرهبرداری کنند.

مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
 -1توسعه پایدار
توسعه جریانی چندبعدی اس ت ک ه در ت ود تجدی د س ازمان و س مت گی ری متف او ک ل نظ ام
اقتصادی -اجتماعی را به همراه دارد و عالوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد شامل دگرگونی اساسی
در ساتتمانهای نهادی اجتماعی اداری و همچن ین باوره ا و وج ه نظره ای عم ومی م ردم اس ت در
بسیاری از موارد حتی عادا

رسوم و عقاید م ردم را نی ز درب ر م یگی رد .از ای ن رو ش ناتت و درک

شرایط و مقتضیا جوامع انسانی و نیازها و تقاضاهای آنان در ابعاد م ادی و معن وی از جمل ه اق داما
اساسی در مسیر پیشرفت و توسعه تلقی میشود (افتخاری و دیگران .)89 :1387
«توسعۀ پایدار» فرایند پایدار تغییرا اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و محیطی برای افزایش و ترقی
رفاه و توشبختی طوالنی مد کل اجتما است .به عبار دیگر یک فرایند چندبُع دی اس ت ک ه ب ه
گونه ای پایدار درصدد وحد اهداف اقتصادی اجتماعی فرهنگی و محیطی اس ت« .توس عۀ پای دار»
میتواند به مثابۀ فرایند تغییرا چندبُعدی مؤثر بر جامعه تعری ف ش ود رش د اقتص ادی بهب ود ش رایط
محیطی و حفظ ارزش های محیطی به گونهای مساوی از مشخص ه ه ای مه م آن اس ت (احم درش :1397

 .)186توسعه پایدار با هدف برطرف کردن احتیاجا انسانی و بهبود کیفی ت زن دگی ب ه عن وان قال ب
مناسب برای نگرش به نحوه بهرهبرداری از منابع و ایجاد رابط ه متع ادل و مت وازن ب ین انس ان و طبیع ت
محسوب میشود (مختاری هشی و دیگران .)241 :1393
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شکل  .1عوامل سه گانهی متعامل در حوزهی توسعه پایدار (منبع :احمدرش)186 :1397 ،

نمودار فو گویای این نکته است که پایداری توسعه معلول تعامل عوامل سهگانۀ اقتصادی زیست
محیطی و اجتماعی است (احمدرش .)186 :1397
 -2امنیت پایدار
امنیت مفهومی بهنی و نسبی است که بر پایه اصول متعدد در ی ک جامع ه پدی دار ش ده و اس تمرار
مییابد .در نگرشهای سنتی به مقوله امنیت اغلب کاربرد نیروهای نظامی و تهدید محوری مورد توج ه
بوده در حالیکه در مطالعا امنیتی -انتقادی و جامعنگر امروز گروههای اجتماعی میتوانن د ن ه تنه ا از
ناحیه ابزار نظامی بلکه از طریق عوامل محیطی یا اقتصادی مورد تهدید قرارگیرند و این عوامل میتوانند
به نوبه تود یکپارچگی یا استقالل سیاسی یک کشور را م ورد تهدی د قراردهن د (راهنم ایی و پورموس وی

 .)180 :1385مفهوم «امنیت پایدار» متضمن حاکمیت ش رایطی اس ت ک ه در چ ارچوب آن دول ته ا ب ه
حقو شهروندی احترام بگذارند .از این منظر امنیت از مهمترین مؤلفهها برای رسیدن به درج ا قاب ل
اتکا به ثبا است .ازاینرو «پایداری امنیت» نتیجه ک اهش فق ر بیک اری و براب ری ش هروندان اس ت و
فقدان وجود مؤلفههای امنیت پایدار سبب ناامنی و ناامنی منجر به توسعه نیافتگی و بیثب اتی در جامع ه
تواهد شد (سرور و دیگران .)29-30 :1393

هدف اصلی و تغییرناپذیر هر دولت -ملت پایه بقای ملی بوده که این مهم در گرو امنیت ملی است
و این مسئله نیز از میزان توانایی حکومت در حفظ وحد ملی توس عه مت وازن منطق های و درنهای ت
رضایت شهرواندان متأثر است .از این رو یکی از مهمترین عواملی که امنیت یک کشور را مورد تهدید
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قرار میدهد وجود نابرابریهای فضایی بین مناطق مختلف جغرافیایی آن کشور است .این نابرابریها به
ویژه بین مناطق مرکزی و پیرامونی میتواند شکافهای سیاسی را عمیقتر کند و نارض ایتی ناحی های را
موجب گردد .از طرف دیگر توسعه و حرکت به سوی آن به تقویت مبانی قدر ملی و درنتیجه امنیت
پایدار در کشور میانجامد و امنیت پایدار نیز یکی از بس ترهای مناس ب جه ت توس عه پای دار را ف راهم
میآورد (سرور و دیگران .)28-29 :1393
 -3برنامهریزی راهبردی
«برنامه ریزی راهبردی» به تودی تود هدف نیست بلکه «برنامهریزی راهبردی» تنها مجموع های از
مفاهیم است که به مدیران کارگزاران و متولیان امر در تصمیمگیریها کمک م یکن د« .برنام هری زی
راهبردی» یک فرآیند است فرایند تعیین اولویت کارهایی است که مدیران و ک ارگزاران م یتواهن د
در آینده انجام دهند« .برنامهریزی راهبردی» با مط رح س اتتن اه داف بلندم د و تبی ین رس الته ای
سازمان متولیان امر را در انجام فعالیتهایشان همجهت و هماهنگ میسازد« .برنامهریزی راهبردی» در
سطوح عالی سازمان شکل میگیرد زیرا در این سط است که تقریباً به ط ور هم ه جانب های اطالع ا
الزم در مورد امکانا

منابع سازمان انتظارا و توقعا از آن متمرکز است .برای آنکه سازمان یا ه ر

موجودیت دیگر بداند به کج ا تواه د رف ت بای د بدان د اکن ون دقیق اً کج ا ق رار دارد س پ

آنچ ه

میتواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص نماید .مستندا
حاصل از این فرایند را «برنامهریزی راهبردی» مینامند (برایسون .)1381
برنامه ریزی راهبردی باید به تحوال محیطی و نقا کلیدی و بحرانی مح یط داتل ی و ت ارجی و
تجزیه تحلیل و ارزیابی آنها بپردازد .به عبار دیگر برنام ه ری زی راهب ردی عب ار اس ت از ترس یم
شمایی از گذشته برای تصمیمگیری در زمان حال به منظور انجام آنچه که در آینده باید صور گیرد.
به دیگر سخن «برنامه ریزی راهبردی» تالشی منظم و سازمان یافته جهت اتخاب تصمیمها و مبادر ب ه
اقداما بنیادی است که به موجب آن اینکه یک سازمان یا هر موجودیت دیگر چیست چه میکند و
چرا اموری را انجام میدهد مشخص تواهد شد .در متون مختلف از این ن و برنام هری زی ب ا عن اوین
برنامهریزی جامع استراتژیک و راهبردی یاد میشود (برایسون .)1381
 -4چارچوب نظری :آمایش مناطق مرزی
تعاریف مختلفی برای آمایش سرزمین وجود دارد ب رای مث ال در چکی دهای از آم ایش س رزمین
اروپا آمایش سرزمین به عنوان روشی قانونی توسط بخش دولتی استفاده میشود تا بر توزیع فعالیته ا
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در فضا در آینده تأثیر بگذارد .آمایش سرزمین شامل اقداما ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی
اجتماعی و اقتصادی در سطوح ملی و منطقهای است که بر اسا

تدوین اصلیت رین برنام ه ری زیه ای

راهبردی توسعه بلند مد کشور در قالب تلفیق برنامهریزیهای از باال و پایین و با تکیه بر قابلی ته ا و
توانمندیها و محدودیتهای منطقهای در یک برنامهری زی هماهن گ و بلندم د ص ور م یگی رد.
آمایش سرزمین

اهرمی مهم برای ارتقای توسعه پایدار و بهب ود کیفی ت زن دگی اس ت (مخت اری هش ی و

دیگران .)239 :1393

به عقیده برتی از صاحبنظران مانند فلیپ المور موضو اساس ی ک ه آم ایش س رزمین را معرف ی
میکند «مدیریت کشور است» و برتی نیز آمایش سرزمین را نوعی برنامهریزی بلندم د ب رای توزی ع
بهتر جمعیت امکانا و فعالیتهای مختلف به منظور افزایش رفاه آسایش و هماهنگی جامعه میدانند
(موسوی و دیگران  .)67 :1397کارشناسان سازمان برنامه و بودجه آمایش را از ریشه آزمودن به معنای آب اد
کردن گرفتهاند (قنبری و سرداری  .)96 :1394از این رو میتوان «آمایش» را نوعی برنام هری زی راهب ردی-
فضایی و «آمایش مناطق مرزی» را نوعی

برنامه ریزی راهبردی در فضاهای مرزی کشور دانست (آفتاب و

هوش مند « .)163 :1397آمایش مناطق مرزی» نوعی برنامهریزی است که توسعه را با امنیت و دف ا ک ه از
نیازهای مناطق مرزی است در چارچوب شرایط مناطق مرزی به یک دیگر پیون د م یده د و راهک اری
برای توسعه مناطق مرزی معرفی میکند ک ه در آن امنی ت و توس عه الزم و مل زوم یک دیگر م یش وند
(عندلیب و شریف  .)60 :1388برنامه ریزی آمایش سرزمین یک دیدگاه آین ده نگران ه و عادالن ه نس بت ب ه
استفاده و بهرهبرداری از توانها و قابلیتهای هر محیط است (پ داتزور  .1)36 :1385هرگون ه اق دام در
مورد ساماندهی جمعیت فعالیت امکانا و زیرساتتها در هر کش ور دارای اه داف متف اوتی مانن د
اقتصادی سیاسی اجتماعی است .همچنین اینگونه اقداما به ایجاد یک نو ساتتار فض ایی تاص ی
در هر کشور منجر میشود که بسته به نو برنامه ریزی آن کشور میتواند رفاه و امنیت را برای افراد آن
جامع ه ایج اد کن د و ی ا اینک ه تهدی دهای مختلف ی را در آین ده ب ه وج ود آورد .در ه ر ح ال ام روزه
برنامهریزان شرو به ایجاد فکر تالقانه در مورد اینکه چگونه میتوانند امنیت را در پ
کار ببرند هستند (توسیک

برنامهریزی ب ه

 .2)96 :1388بیشک غایت اصلی تمام برنامه ریزیهای آمایشی رسیدن ب ه

توسعه پایدار تعادل منطقهای توزیع مناسب فعالی ته ا و اس تفاده ح داکثر از قابلی ته ای محیط ی در
فرآیند توسعه مناطق است (زالی « .)34 :1383آمایش من اطق م رزی» ک ه ب ه ن وعی از س اماندهی فض ایی

1. Pedatzur
2. Tosics
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مناطق مرزی به منظور بهره برداری مطلوب و مناسب از مزیتهای این مناطق در راستای منافع ملی و در
چارچوب توسعه و امنیت پایدار کشور است میتوان توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در هم ه جغرافی ایی
مناطق مرزی را امکانپذیر ساتت .به گونهای که هریک از این مناطق با قابلیتها نیازها محدودیتها
تهدیدها و فرصتها از طیف مناسبی از فعالیتهای اقتصادی اجتماعی برتوردار بوده و امک ان رش د
مادی و معنوی برای ساکنین این مناطق فراهم گردد (محمدی  .)16 :1374در ش کل  2تعام ل س هگان هی
بین آمایش مناطق مرزی توسعه و امنیت پایدار و برنامهریزی راهبردی سیاستگذاران به نمایش درآم ده
است.

برنامهریزی
راهبردی
سیاستگزاران

توسعه و
امنیت پایدار

آمایش
مناطق مرزی
شکل  .2تعامل بخشهای سه گانه؛ آمایش مناطق مرزی ،توسعه و
امنیت پایدار ،و برنامهریزی راهبردی سیاستگذاران (منبع :نگارندگان)

بنابراین با توجه به مباحث مطرح شدهی فو

این پژوهش به دنبال آن است تا مشخص نماید نظ ر

به اوضا و شرایط اقتصادی اجتماعی و سیاسی -امنیتی حاکم بر استان کرمانشاه به عنوان یک منطقهی
مرزی در عمل و واقعیت عینی ای ن اس تان رویک رد آمایش ی و ابزاره ای آن ت ا چ ه ح د در اولوی ت
برنامهریزهای استراتژیک و راهبردی جهت تحق ق توس عه و امنی ت پای دار تع ادل منطق های و توزی ع
مناسب فعالیتها است .تا در پرتو آن شاهد استفاده ح داکثری از قابلی ته ای محیط ی و به رهب رداری
مطلوب و مناسب از مزیتهای این منطقه به عنوان غایتی مهم در راستای منافع ملی باشد.

یافتههای پژوهش
استان کرمانشاه در موقعیت  33درجه و  40دقیقه تا  35درجه و  11دقیقه عرض ش مالی و  45درج ه
و  24دقیقه تا  48درجه طول شر نسبت به نصفالنهار گرینویچ و در غ رب ای ران ق رار گرفت ه ک ه از
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شمال با استان کردستان از شر با استان همدان از جنوب شر و جنوب با استانهای لرس تان و ای الم و
از غرب با کشور عرا با  330کیلومتر مرز بینالمللی محدود شده که با مساحت  24361کیل ومتر مرب ع
تقریباً  1/5درصد از کل مساحت ایران را به ت ود اتتص ا

داده اس ت (دالون دفر  .)42 :1393ب ر اس ا

آترین سرشماری کشور در آبان ماه سال  1395جمعیت آن برابر با  1/952/434نف ر ک ه از ای ن می زان
حدود  76/4درصد در نقا ش هری و  23/4درص د در نق ا

روس تایی س کونت دارن د (س النامه آم اری

 .)1396با توجه به این که استان کرمانشاه از مهمترین استانهای غربی کش ور اس ت نی از ب ه توج ه وی ژه
متولیان امر و بررسی وضع موجود و ظرفیتها و پتانسیلهای آن در فرایندهای مدیریت راهب ردی دارد.
در راستای تحلیل یافتهها ابتدا به تبیین توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی پرداتته شده است و سپ
در ادامه ضمن بررسی تنگناهای استان به ظرفیتهای استان در چارچوب آم ایش س رزمینی ب ا رویک رد
توسعه و امنیت پایدار پرداتته شده است.
 -1توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی
ازآنجایی که توسعه در زمانها و مکانهای مختلف در بین مناطق به صور یکسان صور نگرفته
است در هر مقیاسی نابرابریهای منطقهای در کشورها زیاد بوده و در زمینه شاتصهای مختلف مناطق
ویژهای موقعیت ممتازتری نسبت به سایر مناطق دارند .بنابراین مطالعه نابرابریهای اقتصادی اجتماعی
فرهنگی و سیاسی در میان گروهها قشرها اقوام و نیز مناطق جغرافیایی با تقسیما در یک کشور یکی
از کارهای ضروری و پایهای برای برنامهریزیهای راهبردی ب ه منظ ور ت أمین رش د اقتص ادی و تحق ق
امنیت پایدار به ویژه در مناطق حسا

است .قطبی شدن توسعه سبب نابرابریه ای منطق های و ک اهش

استانداردهای زندگی در بین مناطق شده اس ت .ن ابرابریه ای توس عه م یتوان د ش کافه ای سیاس ی
اقتصادی و اجتماعی را عمیقتر نماید .این موضو در ایران ب ه دلی ل تن و م ذهبی و فرهنگ ی اهمی ت
بیشتری دارد .ازاین رو توسعه و پایداری امنیت نتیجه کاهش فقر بیکاری و برابری ش هروندان اس ت و
میتوان چرتهای را تصورکرد که فقر و کاهش سایر مؤلفههای مرتبط با امنیت انسانی منجر به ن اامنی و
ناامنی موجب توسعه نیافتگی و بیثباتی در جامعه شود .از آنجایی که هدف برنامهریزیهای راهبردی و
استراتژیک تبدیل وضعیت موجود به وضع مطلوب پیشرفت و آبادانی درنظرگرفته شده اس ت ب دیهی
است در گام نخست برای رسیدن به وضع مطلوب باید شناتت دقیق و هم ه جانب های از وض ع موج ود
داشت چنین شناتتی با بهرهبرداری از رویکرد آمایشی و براسا

نگرش سیستمی امک انپ ذیر تواه د

بود .از سوی دیگر امروزه به دلیل پیش رفت توس عه و تم دن امنی ت نی ز ب ه مثاب ه دیگ ر موض و ه ای
بحرانبرانگیز کشورها نقش مهمتری به تود گرفته و دامنه آن همه ابعاد کالبدی اجتماعی اقتص ادی و
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روانی زندگی انسانها را دربرگرفته است (سرور و دیگران .)26 :1393
توسعه و امنیت در مناطق مرزی تأثیرا متقابلی برهم دارند ب ه گون های ک ه ه ر اق دامی در فراین د
پ ژوهش توس عه ت أثیرا مس تقیمی ب ر امنی ت م یگ ذارد و ب رعک  .ب ه ای ن ترتی ب من اطق دارای
شاتصهای باالی توسعه از ضرایب امنیتی باالتری نسبت به مناطق توس عه نیافت ه ت ر برت وردار هس تند
بنابراین برای دستیابی به امنیت پایدار و واقعی در ی ک جامع ه بای د در مف اهیم موج ود در ای ن زمین ه
تجدیدنظر نمود و آن را در مسائل قابل تأملت ری همچ ون ارزشه ای فرهنگ ی مش ارکت اجتم اعی
همکاری و وفا جستجوکرد در این میان ضرور پرداتتن به مقوله توسعه و امنیت پای دار از آنج ایی
مهم مینماید که پیوند متقابل میان امنیت و توسعه اجتنابناپذیر است .امنیت زمینهساز و بسترساز توسعه
در ابعاد اجتماعی و اقتصادی است و تود از آن تأثیر میپذیرد .به دلیل مطالعه توسعه و امنیت پای دار و
تعیین مؤلفههای آن امنیت یک عامل اساسی به شمار میرود .از آنجایی ک ه عام ل امنی ت کمت ر م ورد
توجه پژوهشگران قرارگرفته ضروری به نظر میرسد مورد توجه جدی و نظ اممن د نظری هپ ردازان ق رار
گیرد .باتوجه به موقعیتی که بیشتر استانهای مرزی به دلیل فاصله از مرکز دارند ب ه هم ان می زان توج ه
متولیان امر برای حمایت های توسعهای کاهش مییابد (سرور و دیگران  .)27-28 :1393در ادامه با توجه ب ه
مطالب گفته شده نگارنده در پی بررسی وضعیتی از تنگناه ا و ظرفی ته ای توس عهای و امنی ت پای دار
استان کرمانشاه به عنوان یک استان مرزی در چارچوب آمایش مناطق مرزی میباشد.
 -2تنگناهای توسعه و امنیت پایدار در استان کرمانشاه
در برنامهریزیهای راهبردی شناتت و تحلیل وضع موجود استان بررس ی تنگناه ا و امکان ا آن
در قالب رویکرد آمایشی برای رسیدن به توسعه و امنیت پایدار و تعادل منطقهای ضروری است و ای ن
به سیاستگذاران و برنامهریزان برای مشخص کردن برنامهها سیاستها و راهکارها یاری میرس اند .از
همین رو سعی شده در این بخش وضع موجود استان را در ابعاد اقتص ادی اجتم اعی سیاس ی -امنیت ی
بررسی شود تا چشمانداز روشنی از تنگناهای توسعهای و پتانسیلهای آن را ارائه نماید.
 -1-2اقتصادی

امروزه یکی از مهمترین عرصههایی که باید در زمینه توسعه و امنیت پایدار در اولویتهای م دیران
باشد حوزهی اقتصادی است .شناتت تنگناها و فرصتهای اقتصادی ه ر اس تان از ض روریا غیرقاب ل
انکار در عرصههای مدیریتی و اجرایی است .چرا که هرگون ه ض عف در ای ن عرص ه م یتوان د فراین د
توسعه پایدار و در نتیجهی آن امنیت کشور را به تطر بیندازد .از همین روست که مطالعا نوین امنیت
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پایدار به مسائل اقتصادی همچون کاهش فقر بیکاری و برابری شهروندان وغی ره گ ره ت ورده اس ت.
بنابراین توسعه و امنیت پایدار دو روی یک سکهاند و هر دوی آنها ت ا ح د زی ادی وابس ته ب ه ش رایط
اقتصادیاند .با توجه به این مهم این بخش از پژوهش به دنبال بررسی تنگناهای اقتصادی استان میباشد
تا با تشری این مسائل برنامهریزان و سیاستگذاران را در جهت توس عه و امنی ت پای دار ب ه س مت در
اولویت قرار دادن این موضوعا قرار دهد.
الف -موانع سرمایهگذاری در استان کرمانشاه

سرمایهگذاری از دید بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصادی یکی از برجستهترین مؤلفههای تولی د و
تأثیرگذار بر چرته اقتصادی فعالیتهای تولیدی در هر کشوری است که محصول ساز و کار پیچیدهای
از تعامل عوامل مختلف اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی است .فقدان بستری مناس ب و همچن ین
ع دم ارائ ه ی ک الگ وی مطل وب ب رای ج ذب و انباش ت س رمایه از مه مت رین چ الشه ای فرآین د
سرمایهگذاری در ایران و بخصو

مناطق مرزی است .استان کرمانشاه هم به مثابۀ یکی از مناطق مرزی

ایران در فرایند جذب سرمایهگذاری ب ا فض ای نامناس بی ک ه عم دتاً نش أ گرفت ه از موان ع اقتص ادی
مدیریتی فرهنگی اجتماعی و همچنین موانع منطقهای و بینالمللی و نیز موانع درونی و شخص ی ب وده
نتوانسته است در این راستا موفقیت قابل توجهی کس ب نمای د (تلیل ی و دیگ ران  .)29 : 1396داش تن 330
کیلومتر مرز مشترک با عرا

سه م رز رس می چه ار بازارچ ه م رزی چه ار منطق ه وی ژه اقتص ادی

کرمانشاه اسالم آبادغرب قصرشیرین و اورامانا

موقعی ت جغرافی ایی و آب و ه وای چه ار فص ل و

کوهستانی استان کرمانشاه را به بهشتی برای سرمایهگذاران تبدیل کرده است ام ا ای ن اس تان ب ه دلی ل
مشکال موجود هنوز نتوانسته بخوبی در این راستا موفقیت قابل توجهی کسب نماید .این استان با 150
هزار بیکار و نرخ  14.4درصد بیکاری یکی از استانهای با نرخ بیکاری باالست و شناساندن فرصتها
ظرفیت ها و توانمندیهای سرمایه گذاری می تواند این استان  2میلی ون نف ری را روی ری ل توس عه ق رار
دهد و در کاهش آمار بیکاری آن نقش اساسی ایفا کند .با ظرفیت های بسیار زیادی که استان کرمانشاه
برای سرمایه گذاری دارد البته این ظرفیتها نیاز دارد تا با عناصر و فرآیندهای سیستماتیک و م دیریتی
دیگر همراه شود تا امکان تبدیل شدن به یک مزیت را ب ه دس ت آورن د .س هراب دلانگی زان یک ی از
کارشناسان اقتصادی استان کرمانشاه ابع ان م یدارد :از عل ل موف ق نب ودن اس تان کرمانش اه در ج ذب
سرمایهگذاریهای تارجی و سرمایهگذاران تصوصی داتلی ضعف سواد ک افی و مناس ب در جه ت
جذب سرمایهگذار و سرمایهگذاری در بین متولیان امر در استان است (دل انگیزان .)1398

از مهمترین عناصر اصلی جذب سرمایهگذار در استان نقش دولت مرکزی است .دولت مرکزی نیز
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در وزار تانه ها برنامه مشخصی برای هدایت سرمایه گذاران به س مت اس تان کرمانش اه نداش ته اس ت.
یعنی برای توزیع مناسب منابع این حوزه بین استان های کشور نیز هدایت و برنامه معین ی وج ود نداش ته
است .این مهم البته به نداشتن قابلیت چانهزنی و نیروهای توانمند در بافت کارشناسی و مدیریت میانی و
این وزار تانههای مختلف از طرف استان تبر می دهد .در این راستا میبایس ت مش و ه ای محل ی و
منطقهای معنادار مناسب و انگیزهدهنده به سرمایهگذاران تنظیم و ارائه شود .این مشو ها شامل تخفیف
مالیاتی هزینههای پایین تخصیص و تغییر کاربری زمین تسهیال مالی با شرایط مناسب و سریع ساده
کردن بسیاری از مجوزهای قانونی الزم از نظر میزان هزینه و زمان معافیت از قوانین ک ار و بیم ه ت أمین
اجتماعی برای زمان معین و غیره است که می توانند هزینه های ثابت و متغییر سرمایه گذار را چ ه هنگ ام
گذران دوره سرمایه گذاری و چه هنگام راه اندازی و تولید کاهش داده و ظرفیت جذب را برای اس تان
به وجود آورند (ایرانا  .)1398با توجه به مطالب فو میتوان نب ود پ روژهه ای ک الن در اس تان ض عف
انسجام بین دستگاههای اداری تص میما غیرکارشناس ی برت ی مس ئوالن از عم ده موان ع ب ر س ر راه
سرمایهگذاران در امر سرمایهگذاری در این استان برشمرد.
ب -بیکاری و ناپایداری معیشت مرزنشینان

توجه به معیشت مرزنشینان و همچنین تأمین اش تغال آنه ا م یبایس ت یک ی از سیاس ت ه ای اص لی
دولتها در مناطق مرزی باش د .بس یاری از کارشناس ان اعتق اد دارن د توج ه ب ه معیش ت مرزنش ینان ب ه
جلوگیری از مهاجر و حفظ جمعیت در مناطق مرزی کمک تواهد نمود .در استان کرمانش اه بن ا ب ه
دالیل متعددی از جمله نبود کارتانجا و واحدهای تولیدی ک الن نب ود زیرس اتته ای توس عهای
ضعف در جذب سرمایه و سرمایهگذاری برای تولید و اشتغال در مناطق مرزی آن بیکاری و غیره نهایتاً
معیشت ناپدار را رقم زده است .براسا

نتایج طرح آمارگیری نیروی ک ار ای ران در س ال  1398اس تان

کرمانشاه با نرخ بیکاری  15.7درصد در جایگاه نخست جدول بیکاری کشور و تقریب ا در رأ

ج دول

نرخ فالکت کشور قرار دارد .شاتص فالکت که از حاصل جم ع ت ورم و بیک اری ب ه دس ت م ی آی د
وضعیت رفاهی مردم را نشان می دهد (الماسی  .)1399از ای ن رو م ردم ای ن من اطق ب رای ام رار مع اش و
چرتاندن چرخ زندگی رو به مشاغل غیرمولد و آسیبزا برای اقتصاد از جمله کولبری ترید و فروش
غیررسمی ارز قاچا سوتت و دام و کاال و امثالهم میآورند.
از نمودهای اصلی معیشت ناپایدار در من اطق م رزی از جمل ه اس تان کرمانش اه ک ولبری اس ت ک ه
ساکنان این مناطق به دلیل بیکاری و نبود اشتغال پایدار به آن رومیآورند .این امر همواره مشکالتی را
برای ساکنان ایجاد نموده از جمله اینکه هر ساله تعدادی از این کولبران بر اث ر ص عبالعب وری راهه ای
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کوهستانی و شرایط آب و هوایی سخت جان تود را از دست میدهند .البته کولبری و مسائل مرتبط ب ا
آن تنها بخشی از نمود ظاهری معیشت ناپای دار مرزنش ینان اس تان کرمانش اه اس ت .ای ن ام ر در م وارد
دیگری چون نرخ ترک تحصیل فرزندان مهاجر درون و برون استانی شیو اش کالی از مب ادال و
معامال تجاری ریسکی برای نمونه پخش و فروش و یا کمک به ترانزیت مواد مخدر تغییر هنجارهای
مرتبط با نظام تانواده افزایش نرخ طال و آسیبهای اجتماعی که با نظام و الگوهای هنجاری جامعه-
عمدتاً سنتی در تضاد آشکار است

حاشیهنشینی در شهرها و مراکز استان و غیره اشاره ک رد (احم درش

 .)198 :1397نمود دیگ ر معیش ت ناپای دار ب ا تح ریم ای ران و اف زایش قیم ت دالر در من اطقی همانن د
بازارچههای مرزی به جای ترید و فروش کاال و صادرا آن ب ه کش ور همس ایه ع را

فق ط دالر ب ه

صور غیررسمی ترید و فروش میگردد که این ام ر باع ث از ب ین رف تن مش اغل ان دک موج ود در
بازارچهها شده و در نهایت زمینه توقف توسعه بیکاری مزمن و لطمه به اقتصاد اس تان کرمانش اه ایج اد
میشود (حیدری فر و رضایی  .)32 :1393از دیگر وجوه ناپایداری معیشت در اس تان قاچ ا دام اس لحه و
سوتت و سایر فرآوردههای نفتی است .به دلیل موقعیت مرزی اس تان هم واره اف راد و گ روهه ایی ب ه
قاچا محصوال فو از این استان به کشورهای همسایه میپردازند.
پ -قاچاق کاال

قاچا کاال عمدتاً از طریق مناطق مرزنشین صور میگیرد ک ه دالی ل متع ددی در ای ن زمین ه از
سوی پژوهشگران بیان شده است .نزدیکی ای ن اس تانه ا ب ا کش ورهای همس ایه و زمین هی موج ود در
مراودا اقتصادی غیررسمی با آنها و نیز اشتراکا فرهنگی و نزدیکی سبک زن دگی می ان م ردم در
اطراف مرزهای مشترک بر گسترش قاچا در مناطق مرزی تأثیرگذار است .اما به استناد شواهد آماری
و نیز با توجه به روند توسعه در کشور به نظر میرسد یکی از عوام ل تأثیرگ ذار در ای ن زمین ه توس عه
نیافتگی مناطق مرزی است که عمدتاً برآمده از رهیافتها و برنامههای توسعه در کشور در طی دهههای
اتیر است .عدم توازن در بین مناطق در جریان توسعه موجب ایجاد شکاف و تشدید نابرابری منطقهای
میشود که تود مانعی در مسیر توسعه اس ت .پدی ده قاچ ا ک اال در کش ور م ا ع الوه ب ر آث ار س و
اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی با اهمیت است .امروزه این پدیده عالوه بر اینکه ب ه
عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجار آزاد است هزینههای زی ادی نی ز ب ر بدن ه اقتص ادی کش ور
تحمیل میکند .قاچا کاال از یک سو درآمدهای گمرک ی و مالی اتی دول ت را ک اهش م یده د و از
طرفی سبب تروج بیحاصل ارز ف رار گس ترده س رمایه اف زایش بیک اری ک اهش تولی دا ص نعتی
داتلی و غیره میشود (شاطریان و دیگران  .)88 :1393نقشهی زی ر مس یرهای ورود و ت روج ان وا قاچ ا
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میان کشور عرا و استان کرمانشاه را نشان میدهد.

شکل  .3نقشهی مسیرهای ورود و خروج انواع قاچاق میان كشور عراق و استان كرمانشاه
منبع( :پیشگاهی فرد و همکاران)12 :1392 ،

حجم کشفیا قاچا کاال در استان کرمانشاه به لحا ارزش ریالی قابل توجه است چرا که قاچا
به دلیل ماهیت پنهان تود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمیشود .کشفیاتی که در این زمین ه از س وی
گمرک استان نیروهای مرزبانی ناجا و سپاه در طول سال انجام م یش ود ش اید بخ ش ک وچکی از آن
چیزی هست که به نام قاچا کاال قابل محاسبه است که پیوسته در حال رشد میباش د .ب ه عن وان مث ال
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه طی مصاحبهای ب ا تبرگ زاری ایس نا بی ان م یدارد ک ه کش فیا س ال
گذشته ( )1398در مقایسه با سال  1397که بالغ بر  624میلیارد و  76میلیون و  409هزار ری ال ب وده 36
درصد رشد نشان میدهد .در همین راستا  2399پرونده قاچا توسط پلی

آگ اهی اس تان تش کیل ک ه

 2224پرونده مربو به پروندههای کمتر از یک میلیارد ریال  126پرونده مربو به یک تا پنج میلی ارد
ریال و  49پرونده نیز مربو به کاالهای قاچا با ارزش بیش از پنج میلیارد ری ال ب وده اس ت .در س ال
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گذشته و با تالش کارآگاهان پلی

آگاهی یک میلیون و  247هزار و  619لیتر مواد سوتتی دو میلیون

و  361هزار و  966عدد انوا لوازم آرایشی و بهداشتی و  21میلیون و  102هزار و  620نخ سیگار بیش
از  816هزار عدد انوا لوازم ت انگی  226دس تگاه ل وازم ص وتی و تص ویری و  228دس تگاه گوش ی
موبایل قاچا کشف شد (علی آقایی  .)1399مقابله با قاچ ا ک اال دربردارن ده هزین هه ای م الی و ج انی
زیادی میباشد که بایستی تدابیری اندیشه شود که از این هزینهها به طور جد بکاهد.
بخشی از اعتبارهایی که میتواند صرف عمران مرزها شود صرف مبارزه با قاچا میشود .رواج و
سوددهی قاچا در نواحی مرزی میتواند فعالیتهای مفید و مقرون به صرفهی صنعتی و کش اورزی را
تحت تأثیر قرار دهد و به عدم استقبال بکشاند و س رمایهگ ذاران بخ ش تصوص ی را در توس عهی ای ن
مناطق دچار تردید کند

ضمن اینکه انگی زه س رمایهگ ذاری در ای ن من اطق ک اهش ده د (حی دری ف ر و

حیدری  .)167 :1393گسترش قاچا کاال توسعه را در استان کرمانشاه بیش از پیش با دشواری مخ اطره
و ناپایداری مواجه کرده است (احمدرش  .)188 :1397بدین منظور توس عه اقتص ادی اس تان کرمانش اه ب ه
ویژه شهرستانهای م رزی و اف زایش رف اه و درآم د اقتص ادی مرزنش ینان از طری ق فعالی ته ای س الم
اقتصادی و حمایت و سرمایهگذاری دولت بر قاچا کاال میتواند تأثیر مثبت داشته باشد .از سوی دیگر
افزایش فعالیتهای سالم و سرمایهگذاری دولت در من اطق م رزی مش رو ب ه ع دم ات تالف ف احش
اقتصادی در دو سوی مرز نیز میتواند بر کارکرد ارتباطی مناطق مرزی مؤثر ب وده ک ه ای ن ام ر نی ز در
کاهش قاچا کاال تأثیر مثبت دارد .حمایت دولت از سرمایهگ ذاری در ص نایع کوچ ک و تب دیلی در
مناطق مرزی فعال ک ردن قابلی ته ای توریس تی اس تان ایج اد بازارچ هه ای م رزی و غی ره از جمل ه
روشهایی است که میتواند در افزایش تعامال

قانونی و کاهش قاچا کاال مؤثر باشد.

 -2-2اجتماعی

توسعه اجتماعی شامل رشد در جنبههای اجتماعی زندگی نظیر بهداشت و درمان آموزش و تعل یم
و تربیت اشتغال و موارد مشابه آن است که در نهایت تأمینکننده رفاه اجتماعی و اهداف مربو به آن
که توسعه و امنیت پایدار است (صیدایی و دیگران  .)43 :1393بر این اسا

مطالعه نابرابریهای اجتم اعی

آموزشی و رفاه استانی یکی از اقداما ضروری و پایهای برای برنامهریزی و اصالحا به منظور تأمین
توسعه پایدار عدالت اجتماعی و اصالح آرای ش فض ایی اقتص اد مل ی و منطق های م یباش د .ای ن ام ر
میتواند تخصیص منابع را با هدف رفع نابرابریهای منطقهای تحت تأثیر ق رار ده د (ش اطریان و دیگ ران

 .)88 :1393در این بخش به سه وضعیت بهداشتی – درمانی آموزشی و مهاجر در زمینهی جنب هه ای
اجتماعی استان پرداتته شده است.
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الف -وضعیت نابرابر بهداشتی درمانی در سطح استان

ام روزه کیفی ت و س المت ش رایط زن دگی س اکنان ش هرها و روس تاها ب ه عن وان ه دف اص لی
سیاستهای برنامهریزی شهری و منطقهای محسوب م یش ود .همچن ین وض عیت بهداش تی و درم انی
جامعه به عنوان مسألهای ضروری و مهم مدنظر برنامهریزان اس ت (ص یدایی و دیگ ران  .)43 :1393ت دما
بهداشتی را باید به عنوان یکی از اجزای غیر قابل تفکیک توسعه اجتماعی در نظ ر گرف ت ک ه بایس تی
دارای اهداف سیاستها و برنامهه ای روش ن باش د .بن ابراین توزی ع عادالن ه و مناس بت ر امکان ا و
تدما بهداشتی درمانی و به طور کلی بعد سالمت انسانی یکی از اجزای اصلی توس عه پای دار و هم ه
جانبه محسوب میشود.
دستیابی به توسعه پایدار منو به رفع نابرابریهای موجود در زمینه دسترسی به امکانا و ت دما
درمانی و بهداشتی است .نامناسب بودن وضعیت سالمت در جامعه فق ر اقتص ادی را ب ه دنب ال تواه د
داشت زیرا در این صور توان کار و فعالیت و در نتیجه درآمد افراد کاهش مییابد ی ا اینک ه بخ ش
چشمگیری از دارایی ت انوادهه ا ص رف ت أمین هزین هه ای درم ان تواه د ش د .طب ق پژهش ی ک ه در
سط بندی کرمانشاه و شهرستانهای آن از لحا شاتصهای بهداشتی درمانی از تقس یمبن دی س ازمان
ملل که به درجه بندی شاتص توسعه انس انی در س ه دس ته توس عه یافت ه نیم هتوس عهیافت ه و مح روم
پرداتته و استفاده شده است نتایج پژوهش نشان میدهد که کرمانشاه و شهرس تانه ای آن ب ه لح ا
برتورداری از شاتصهای بهداشتی درمانی در سط توسعه یافته قرار ندارد .همچنین شهرس تانه ای
قصر شیرین و ثالثباباجانی به ترتیب برتوردارترین و محرومترین شهرستان استان به لحا به رهمن دی
از شاتصهای بهداشتی درمانی هستند (صیدایی و دیگران  .)50-51 :1393همانگونه که در نم ودار ترس یم
شده بیل قابل مشاهده است شهرستانهای ثالثباباجانی داالهو روانسر به ترتیب امتیاز نامس اعدترین
شرایط را به لحا برتورداری از شاتصهای بهداشتی درمانی در بین س ایر شهرس تانه ای اس تان دارا
م یباش ند .در مجم و هیچی ک از شهرس تانه ای اس تان ب ه لح ا برت ورداری از ش اتصه ای
بهداشتیدرمانی در سط توسعه باال قرار نگرفته و حدود  21درصد شهرستانهای استان در سط توسعه
متوسط و حدود 79درصد شهرستانهای استان در سط
.)58-59 :1393
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نمودار  :1اولویتبندی نهایی شهرستانهای استان كرمانشاه به لحاظ برخورداری از شاخصهای بهداشتی
درمانی با استفاده از مدل تاپسیس (منبع :صیدایی و دیگران)51 :1393 ،

ب -نگاه مرکز -پیرامون در وضعیت آموزشی

سازمان های بین المللی از جمله یونسکو برای عملی اتی ک ردن معیاره ایی همچ ون ات ال

احت رام

مسؤولیت پذیری پاسخ گویی به زندگی اجتماعی یکپارچگی اکولوژیکی عدالت برابری اقتص ادی و
اجتماعی منفعت جامعه برنامه ریزی آموزشی و تفکر استراتژیک از سال  2005ت ا  2014را ب ه عن وان
دهه ملل متحد برای آموزش در توسعه پایدار اعالم کردند .هدف اصلی آن یکپارچه کردن ارزش های
ماندگار توسعه پایدار به منظور آماده کردن شهروندان برای رودررویی مس تقیم ب ا چ الش ه ای ح ال و
آینده تصمیم گیری توأم با مسؤولیت پذیری و پاسخ گویی در جهت یک جامعه پویا و زنده مورد توجه
قرار میگیرد .در جهان پیوسته و در حال تغییر و تحول کنونی کشوری پیشرفته تواهد ب ود ک ه دارای
نظام آموزشی کارآمد مترقی منعطف و پویا باشد .چالش ها و فرصت ه ایی ک ه نظ ام آموزش ی ب ا آن
مواجه است هر ساله رو به افزایش هستند .همچنین تصمیما و انتخابهای مؤسسا همیشه در ارتبا
با نیاز دانش آموزان کارکنان کارفرمایان و تغییرا جامعه پیچیده تر م ی ش وند و هم ه ای ن مراح ل در
برنامهریزی استراتژیک مفید و سودمند اهمیت دارند .اصلیترین محور توسعه انسان و اولین گام در امر
توسعه تشکیل سرمایه انسانی است .از این رو سرمایهگذاری در آموزش و پرورش به مثابه یک راهب رد
تعیینکننده نقش قابل توجهی در فراین د توس عه اقتص ادی اجتم اعی فرهنگ ی و سیاس ی جوام ع ایف ا
می کند .به طوری که امروزه تغییر و تحول در شاتص های توسعه جوامع همبستگی مستقیمی ب ا می زان
سرمایه انسانی پیدا کرده است (دارابی و دیگران .)110 :92

توجه به این نکته ضروری است که آیا فرصتهای آموزشی ب رای هم ه در س ط کش ورمان براب ر
است؟ در استان کرمانشاه که مورد مطالعه این پ ژوهش اس ت ب ین مرک ز اس تان از نظ ر ت دما ده ی
آموزشی با شهرستانهای تابع آن تفاو چشمگیری وجود دارد به گونهای که توسعهی آموزشی شهر
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کرمانشاه در سط باالیی نس بت ب ه شهرس تانه ای آن ق رار دارد و شهرس تانه ای کرمانش اه و من اطق
روستایی آن در سط محرومی از توس عه آموزش ی ق رار دارن د (اس ماعیل زاده و دیگ ران  .)355 :1397ای ن
تفاو ها را میتوان در کمبود جدی فضاهای آموزشی کمبود امکانا و تجهیزا آموزشی و کمبود
نیروی انسانی به عینه دید .در واقع میتوان گفت که امر توسعه در این استان از یک نگاه مرکز پیرامون
رنج می برد و غلبه این نگاه بر سیستم آموزشی استان موجب عدم توسعه متوازن آن تواهد شد .بنابراین
در راستای تحقق توسعه پایدار میبایست امکان توسعهی همه جانبه را برای هم ه من اطق و شهرس تانه ا
فراهم نمود.
پ -مسئله مهاجرت

مهاجر و چگونگی توزیع مجدد جمعی ت در دات ل کش ور یک ی از اساس یت رین ع واملی اس ت ک ه
سیاستگذاران اقتصادی -اجتماعی برای کنترل جمعیت و جهت دادن به جابجاییه ای جمعیت ی و نی ز ه دایت
جمعیت به سوی قطبهای اقتصادی به آن توجه دارند و شناتت علمی پدیده مهاجر به عنوان پایه و اسا
مدیریت و سیاستگذاری در کشور است .متغیرهای انتخابی شامل جمعی ت ن رخ بیک اری فاص له جغرافی ایی
همسایگی میزان شهرنشینی تولید ناتالص داتلی شاتص قیمت در منطقه مب دأ و مقص د ب ه عن وان عوام ل
توضی دهنده مهاجر ارتبا منطقی با جریان مهاجر دارن د .بررس ی رون د جمعی ت ش هری و ن رخ رش د
شهری استان نشان میدهد که روز به روز بر جمعیت شهرنش ین آن اف زوده ش ده اس ت از جمل ه دالی ل ای ن
افزایش میتوان به دالیل اقتصادی اشاره نمود ک ه ش هرها ب ه دلی ل مرکزی ت اقتص ادی و تن و ش غلی داری
جذابیت بیشتری برای زندگی بوده و مهاجرپذیر شدهاند و ادامه ای ن رون د منج ر ب ه مش کال بیش تر زیس ت
محیطی و پایین آمدن کیفیت زندگی در نواحی شهری تواهد شد .بنابراین سیاست عدم تمرک ز اقتص ادی در
شهرها و انتقال بخشی از صنایع شهری به روستاها برای تثبیت جمعیت ی و جل وگیری از اض افه ش دن جمعی ت
مهاجر شهری ضروری میباشد (موسوی و دیگ ران  .)80 :1397تس لط رویک رد مرک ز -پیرام ون در س ط اس تان
کرمانشاه به گونهای است که بین تمرکز تدما در مرکز استان با تعداد جمعیت رابطهی مس تقیم و ب ا عام ل
فاصله رابطهی معکو دارد یعنی هرچه به سمت مرکز استان نزدیک میشویم بر می زان تمرک ز جمعی ت و
تدما افزوده میشود و هر چه از این بخش فاصله میگیریم تعداد جمعی ت و س ط ت دما نی ز ک اهش
مییابد .که این روند به افزایش فقر در روستاها تخلیه جمعیت روستایی رش د مه اجر ه ای روس تا ش هری
منجر شده اس ت (اس ماعیل زاده و دیگ ران  .)368 :1397در واق ع م یت وان گف ت توزی ع نامناس ب و حت ی فق دان
امکانا رفاهی تدماتی در شهرستانها و روستاهای مرزی باعث ترک دی ار و کاش انه مردم ان ای ن من اطق و
مهاجر آنان به مرکز استان و حتی بعضی کالن شهرها شده است.
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 -3-2سیاسی -امنیتی

در مناطق مرزی مخصوصاً در نواحی سنینشین و تا ح دودی پی روان اه ل ح ق زمین ه پیوس تن ب ه
گروههای مخالف و اپوزیسیون و جریانهای بنیادگرا و سلفی به دالیل اقتصادی و دینی وجود دارد ک ه
این امر بر امنیت کشور تدشه وارد میکند .روند مسائل امنیتی در مرزهای غربی کشور از جمل ه اس تان
کرمانشاه حاکی از وجود پارهای مشکال و تهدیدا

ناشی از تصیصه بات ی م رز اس ت (حی دری ف ر و

رضایی  .)32 :1393امنیت مهمترین دغدغههای فکری و نیازهای اولیه انسانه ا و جوام ع بش ری اس ت.
ت أمین امنی ت سیاسی از اهداف اساسی دولتها و حکومتها به شمار میرود .استان کرمانش اه یک ی از
استانهای مرزی است ک ه ب ه لح ا ویژگ یه ای ق ومی و مذهبی از جمله متنو ترین استانهای کشور
میباشدکه از نظ ر ق ومی مح ل تالق ی دو قوم بزرگ و که ن ایران ی یعن ی اق وام کُ رد و ل ر ب وده و از
لح ا ت اریخی از اق وام سیاس تپذیر کشور از نظر مذهبی ترکیبی از شیعیان اهل س نت و فرق ه اه ل
حق م یباش د ک ه این امر باعث سست شدن پایههای وحد در استان شده است .ل ذا اس تان کرمانش اه
ب ا چنین ویژگیهای جمعیتی متنو و تأثیرپذیریی ک ه از جری ان ق وم کُ رد دارد در ص ور نادی ده
گرفته شدن این امر توسط مسئولین امنیتی میتواند در آینده تح وال اس تان را با چالشهای سیاس ی
اجتماعی و مذهبی مواجه کند.
تضاد مذهبی این قومیتها با مذهب رسمی کشور میتواند اهداف سیاسی و امنیتی کش ور را مت أثر
سازد ارتفاعا داالهو از نظر ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی حائز اهمیت بوده زیرا ارتفاعا این منطقه
به شهرستانهای سرپل بهاب ثالث باباجانی تسلط کامل دارد و با توجه به وجود قومی ت قلخانی(اه ل
حق) در این منطقه و عدم سازگاری این مردم با حکومت مرک زی و وض ع نامناس ب اقتص ادی در ای ن
منطقه میتواند تهدیدی برای امنیت کشور باشد (دالوند فر  .)35-47 :1393در پژوهشی که توسط دالوندفر
به شکل میدانی و کتابخانهای صور گرفته اهل تس نن ب ا  77/9درص د فرق ه اه ل ح ق  68درص د و
جمعیت شیعه  22/8درصد در گزینههای زیاد و تیلی زیاد رتبهبندی شدهاند که در ارتبا با سؤال پایین
بودن سط اشتغال اهل سنت میتوانند نسبت به شیعیان و فرقه اهلحق امنیت سیاسی اس تان را بیش تر ب ه
چالش بکشند .همچنین به دلیل عدم تطابق معیارهای اهل تسنن و اهل حق با برتی شرایط الزم نیازهای
استخدامی کمبود کارتانهها و کارگاههای صنعتی سط اش تغال در ای ن منطق ه پ ایین ب وده و وج ود
بیکاری را افزایش داده که همین امر میتواند از فاکتورهای مؤثر در ایجاد ن اامنیه ای سیاس ی در ای ن
مناطق مرزی شود (دالوند فر  .)52 :1393یکی دیگر از مس ائل سیاس ی و امنیت ی ای ن من اطق س و اس تفاده
جریانها و گروهکهای ضد انقالب از بیکاری و فقر جوانان است که ب ا وع ده و وعی دهای دروغ ین
51

نشریه علمی مدیریت و پژوهشهای دفاعی ،سال بیستم ،شماره  ،91بهار 1400

سعی در جذب و گمراه گردنشان می کنند .جنگ روانی گروهک های معاند برای جذب مردم منطقه و
جوانان مرزنشین این استان به سمت تود اگ ر ب ا اس تمرار ح ل نش دن برت ی مش کال و کمبوده ای
رفاهی مردم روستاهای مرزی همراه باشد میتواند به فریب توردن برتی جوانان ساکن در ای ن منطق ه
بیانجامد.

در مجمو با بررسی که از وضع موجود استان در سه زمینه اقتص ادی اجتم اعی و سیاس ی -امنیت ی
صور گرفت و ضعفها و تنگناهای هر کدام از این عرصهها که میتواند توسعه و امنی ت پای دار در
این استان را با مشکل مواجه سازد روشن شد .از این رو لزوم توجه برنامهریزان را در برنامهریزیه ای
راهبردی به رویکرد آمایشی و استفاده از ابزارهای آن برای توسعه استان ضروری مینماید .چرا که در
واقع دولتها به عنوان تصمیمگیرندگان اصلی در تالل گفتمان هایشان جهان تح ت نظ ار ت ود را
هدایت میکنند با استناد به بررسیهای تجربی تا حد زیادی این قضیه اثبا شده ک ه توس عه نی افتگی
مناطق پیرامون و حاشیۀ کشور متأثر از شیوۀ سیاستگذاری های نامناسب و نامتوازن توسعه ب وده اس ت.
الزم به بکر است که همواره دو مقولۀ «امنیت» و«توسعه» به ویژه در ارتبا با مناطق مرزی الزم و ملزوم
یکدیگر بوده و توسعه در مناطق مرزی نقش تعیینکنندهای در فرایند تحقق امنیت پایدار در کل جامع ه
دارد (احم درش  .)186-198 :1397لذا برای رسیدن به وضع مطلوب در برنامهریزیهای راهبردی توسعه با
توجه به رویکرد آمایشی در بیل به تحلیل و بررسی ظرفیتهای توسعه استان میپردازیم.
 -3رهیافت آمایشی و ظرفیتهای توسعه در استان کرمانشاه
 -1-3اثر اقتصادی بازارچههای مرزی

تردیدی نیست یکی از مهمترین و اثرگذارترین مفروضا در طرح آمایش س رزمین در چ ارچوب
منطقهبندی موضو چگونگی مناسبا کشور با سایر کشورها است .بدون داشتن یک دیدگاه مشخص
نسبت به روابط و جگونگی مناسبا اقتصادی و فرهنگی کشور با سایر کش ورها (تصوص اً کش ورهای
منطقه) طرح آمایش سرزمین نمیتواند دارای تحول آفرینی مورد انتظ ار باش د (افتخ اری و دیگ ران :1387

 .)82-90در دهههای اتیر در تحقیقا توسعهای اعم از تحقیقا اقتصادی و اجتماعی و اکولوژی ک ب ه
مناطق مرزی و تأثیرا مرزی توجه بسیاری صور گرفته است .این رغبت و عالقه وافر به مناطقی ک ه
در امتداد مرزهای همگرایی کشورها قرار گرفتهاند به طور مشخصی از این تصور نشأ گرفته ک ه ای ن
مناطق جغرافیایی ویژه ممکن اس ت موج ب ایج اد س ازگاری و همس انی اقتص ادی در همگرای ی ب ین
کشورها گردد ( .)Niebuhr,2002در مجمو اقتصاد من اطق م رزی م یتوان د نقش ی اساس ی در ترق ی و
پیشرفت توسعهی اقتصادی نواحی مرزی بهبود استانداردهای زندگی مردم کاهش فقر توزیع مناس ب
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درآمد ایجاد روابط دوستی و آشنایی بیشتر تسریع همکاریهای بیشتر بین نواحی م رزی داش ته باش د
( .)Chandoevwit,2004: 145روش برنامهریزی فضایی ملی یکی از ضرور های توس عه متع ادل فض ایی
در سط ملی است و یک ضرور برای پویا کردن اقتصاد مناطق کشور به ویژه استان کرمانشاه اس ت.
در این میان مکانیابی بازاچههای مرزی به عنوان یکی از ابزارها و رهیافته ای آمایش ی در ای ن اس تان
میتواند از جایگاه مناسبی برتوردار باشد .بازارچههای مرزی استان کرمانش اه ش امل :بازارچ ه م رزی
شوشمی (پاوه) بازارچه مرزی شیخ صال (ثالث باباجانی) بازراچ ه م رزی پرویزت ان (قصرش یرین)
بازراچه مرزی تیله کوه (سرپل بهاب) میباشند که دارای پتانسیل باالیی در توسعه و رونق استان هستند.
در واقع استان کرمانشاه با  330کیلومتر مرز مشترک با  2بخش کُرد و عرب نشین کشور عرا و داشتن
 6مرز رسمی و بازارچه فعال میتواند در صادرا کاالهای غیرنفتی به عرا نقش مهم ی داش ته باش د
(افتخاری و دیگران  .)91 :1387از این رو میتوان ارتبا بازارچههای مرزی با برنامهریزی آمایشی کشور را
به شرح بیل صور بیان کرد:


کاهش بحران بیکاری پنهان و آشکار منطقه از طریق ایجاد اشتغالی سالم در ام ر مبادل ه
در اشکال تردهفروشی عمدهفروشی و تدما جنبی مورد نیاز مناطق مرزی.



تقویت و تثبیت اداره و نظار دول ت در جری ان ت ردد ک اال از کش ورهای همس ایه ب ه
منطقه و بالعک



در چارچوب سیاستهای اجرایی.

ساماندهی ب ه مب ادال غیررس می رای ج در منطق ه ب رای کااله ایی ک ه از کش ورهای
همجوار وارد میشود.



ارتقا سط رفاه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی منطقه از طریق تأمین درآمدی مشرو و
قانونی و فراهم نمودن بخشی از نیازهای روزمره ساکنان از طریق مبادال مرزی مشرو
و قانونی (کاشفی .)43 :1383

در حال حاضر به دلیل عدم توسعه یافتگی در زیرس اتته ای م دیریت اقتص اد م رزی و همچن ین
وجود فرایندهای غیررسمی در مدیریت آن موجب شده است تا بخ ش قاب ل ت وجهی از اقتص اد ش کل
گرفته در آن بصور غیررسمی و انحصاری و به نفع استانه ای دیگ ر و ن ه اس تان کرمانش اه ص ور
پذیرد .بطوریکه میتوان تصور نم ود ب ا ف راهم ک ردن زیرس اتته ای مناس ب اس تفاده از ش یوهه ای
مدیریت علمی اتخاب روشهای اقتصادی کارشناسی شده ورود اف راد توانمن د ب ه عرص ه ص ادرا و
افزایش کیفیت تولیدا داتلی استان بتوان میزان صادرا کشور از مرزهای استان کرمانشاه را به چن د
برابر افزایش داد که در این صور

منفعتهای زیادی در سط ملی حاصل تواهد شد.
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 -2-3رونق صنعت گردشگری

استان کرمانشاه ظرفیتهای بزرگی در حوزههای ت اریخی طبیع ی زی ارتی -م ذهبی گردش گری
جنگ و راهیان نور دارد که عمدتا ناش کفته ب اقی مان ده اس ت .از ای ن اس تعدادها م یت وان در ج ذب
گردشگر و نهایتاً کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی بهره گرفت (ش هبازی و قهی ه ای  .)69 :1393تمرک ز
بر این جاببهها در چارچوب برنامهریزیهای آمایشی که یکی از اصلیترین پتانسیلهای اس تان اس ت
میتواند موجبا توسعه پایدار را در استان شکل دهد .بیش از چه ار ه زار اث ر باس تانی از دوره ماده ا
هخامنشی ساسانی سلجوقی تا زمان قاجار یک اثر ثبت شده جهانی بیش از  2ه زار و  200اث ر ثب ت
شده ملی موسیقی همگی میتواند به رونق صنعت گردشگری در این استان کم ک کن د .ای ن ص نعت
می تواند موجب تغییرا اقتصادی -اجتماعی شود.
طی پژوهشی  68درصد کارشناسان وضعیت آثار ت اریخی را در ج ذب گردش گری بس یار ت وب
ارزیابی کردهاند .بدین سان شهر کرمانشاه با داشتن آثار ت اریخی و ب ه ی اد مان دنی م یتوان د وض عیت
مناسبی را در جذب گردشگری داشته باشد .همچنین با توجه به این که استان کرمانشاه در دوران جنگ
یکی از استانهایی بود که بیشترین درگیری را به تود دید و در کنار تبعا و آثار منفی ک ه جن گ در
این استان داشت میتوان به ظرفیتی که به واسطه گردشگری جنگ در این استان وجود دارد اشاره کرد.
مناطق جنگی از جمله عمومیترین جاببههای توریستی هس تند ک ه نش اندهن ده آث ار مثب ت بلندم د
جنگ روی توریسم است چرا که میتواند تعداد زیادی توریست را برای مش اهده ای ن من اطق ج ذب
کند .گردشگری جنگی به عنوان یکی از پتانسیلهای توسعه در استان کرمانشاه دارای جایگ اه وی ژهای
است (تقدیسی و همکاران  .)205 :1393وجود آثار به جامانده از دفا مقد

 9یادمان ثبت ملی شده تنگه

مرصاد منطقه گردشگری «بازی دراز» وجود اسوههای مقاومت زی ادی همچ ون «ف رنگی

حی درپور»

همگی از مؤلفههای توسعه در استان میباشد که برای تحقق این ظرفیت نیازمند تبلیغا در ای ن ح وزه
تقویت راهیان نور و همچنین فعالیت در زمینه ایجاد گردشگری تارجی است.
امکانا و تدما گردشگری نیز نقش زیادی در توسعه گردشگری دارد .بررسیها نشان میده د
که وضعیت امکانا و ت دما رف اهی و اق امتی در ش هر کرمانش اه ض عیف اس ت .و طب ق برآورده ا
وضعیت دسترسی و حمل و نقل در این استان راضیکننده نیست و برای توسعه گردشگری داشتن یک
برنامهریزی صحی در این زمینه الزم است .گردشگری و بهبود زیرساتتها و امکانا رابطه متقابل ب ا
هم دیگر دارند و توسعه هر کدام به توسعه دیگری منجر میش ود .توس عه ص نعت گردش گری در ای ن
استان منو به برنامهریزی و مدیریت صحی مسئولین و جذب سرمایهگذاریهای دولت ی و تصوص ی
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در طرحها و پروژههای گردشگری است .با توسعه گردشگری زمینههای جذب درآم د و اش تغالزای ی
نیز برای ساکنان این شهر بیش از پیش مهیا تواهد شد و از این طریق اوضا اقتصادی و فرهنگی اس تان
بهبود تواهد یافت .شایان بکر است که توسعه فعالیت گردشگری تنها به دستاوردهای اقتصادی محدود
نمیشود بلکه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نیز حائز اهمیت است .از جمله سبب حفظ میراث تاریخی
و فرهنگی ش هر ایج اد امک ان انتق ال ارزشه ای فرهنگ ی مثب ت ب ه س ایر مردم ان اف زایش فض اها و
مکانهای عمومی و غنی شده تجارب فرهنگی افراد جامعه میشود (صیدیایی و رس تمی  .)95-110 :1391ب ا
توجه به توانمندیهای منحصر به فرد استان کرمانشاه در آثار ت ایخی ه م چ ون ط ا بس تان بیس تون
گوردتمههای کرمانشاه تندی

برجسته هرکول غار مر تاریک واقع در بیس تون و غ ار پ رآو مس جد

جامع و مسجد عمادالدوله تکیه معاون الملک و تکیه بیگلربیگی در شهر کرمانشاه و غیره و نیز جاببهها
و مناظر طبیعی زیب او دی دنی در کرمانش اه و منطق ه اورامان ا آن (پ اوه ج وان رود روانس ر ث الث
باباجانی) همچنین شهر کرمانشاه به دلیل ق رار گ رفتن در چه ارراه دو مح ور ش مال ب ه جن وب و نی ز
همسایگی با کشور عرا و واقع شدن ب ر س ر راه ش هرهای زی ارتی ک ربال و بغ داد از اهمی ت بس یاری
برتوردار است (زارع ی  .)2 :1397بنابراین میطلبد که برای هریک از این سرمایههای بزرگ کش وری و
بشری طرح جامع و تفصیلی ارائه گردد تا بتواند به تبع آن کرمانش اه را ب ه عن وان ی ک اس تان م رزی و
حسا

رو به سوی توسعه و امنیت پایدار سو دهد.

 -3-3ارتقاء شاخصهای کالبدی استان

توس عه تج ار و بازرگ انی اس تان نیازمن د توس عه ش بکه ارتب اطی راهه ا اس ت و وزار راه و
شهرسازی در این ارتبا میتواند نقش بیبدیلی در امر توسعه پایدار استان کرمانشاه ایفا کند .برای مثال
برای افزایش مراودا تجاری استان با عرا و استفاده بیش از پیش از ظرفیت های بازار ع را

نیازمن د

زیرساتتهای الزم در مرزهای تجاری کرمانشاه هستیم بهگونهای که تجار و بازرگانان بتوانند با صرف
کمترین زمان و هزینه و بدون وارد شدن در بروکراسی های معمول اداری مبادال تود با کشور عرا
را انجام دهند .زیرساتتهای مناسب سختافزاری و نرماف زاری ب رای ک اهش هزین هه ای تم ام ش ده
سرمایهگذار شامل اصلیترین زیرساتتها مانند :زمین آب بر

گاز راه و راه آهن و فرودگاه باری

نیروی انسانی دارای مهار و تخصص از قبل آمادهسازی و مهیا نشده است .لذا س رمایهگ ذار پ

از

ورود به استان و مواجه شدن با نبود این عناصر تمایل تود را از دست داده و به جای دیگ ری م یرود
(ایرن ا  .)1398امکانا و ارتباطا مواصالتی از طریق بازارچههای مرزی برای صادرا به عرا ضعیف
است و نیازمند ایجاد زیرساتتها و توسعه الزم در این نواحی است .یکی از اصلیترین زیرساتتهای
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توسعه راه و جاده است که کرمانشاه و به تصو

شهرستانها از جمله جادهای که به ثالث باباجانی و

از آن جا به بازارچه شیخ صال هدایت میشود از وضعیت نامطلوبی برت وردار اس ت و ب ه دلی ل ت ردد
ماشینهای ترانزیتی نیاز مبرمی به ساتت ترمیم و بازس ازی دارد .در ای ن زمین ه ب ه عن وان ی ک نمون ه
توسعه راه آهن کرمانشاه تا مرز حسروی و در نهایت اتصال آن به کشور عرا ضروری به نظر میرسد
چرا که از این طریق مرز تسروی نزدیکترین نقطه ب رای دسترس ی ب ه ب ازار س وریه و حت ی مدیتران ه
میتواند باشد .در این راستا م یطلب د در دوران پس اداعش و برق راری امنی ت قاب ل قب ولی در ع را از
ظرفیت عظیم بازار بازسازی شده عرا و سوریه را نباید از دست داد.
رونق صنعت گردشگری به عنوان یکی از پتانسیلهای استان رابطه متقابل ب ا بهب ود زیرس اتته ا و
امکانا دارد و توسعه هر کدام به توسعه دیگری منجر میشود .از این رو توسعه این صنعت نیازمند ب ه
برنامه ریزی در زمینه بهبود زیرساتتها و تدما دارد .مرزها باید یک فرصت برای کرمانشاه باشد ن ه
به لحا نداشتن زیرساتت به یک تهدید تبدیل شود .زیرا این مرزها اگرچه در کرمانشاه واقع شدهان د
اما بر روی اقتصاد کشور اثر دارند .متولیان امر میبایست توجه ویژهای به توسعه زیرساتته ای اس تان
داشته باشند در غیر این صور امکان ایجاد توسعه پایدار در این استان را غیرممکن س اتته و نتیج هی
آن نیز ناامنی و از دست رفتن امنیت پایدار در آن است.
 -4-3سرمایه انسانی و نیروی کار جوان

از نظر اندیشمندان علم توسعه جمعیت هر جامعه به منزله ثرو ملی آن جامعه محسوب میش ود و
نیروی انسانی مهمترین عامل توسعه هر کشور است .از مهمترین معیاره ا ب رای اس تفاده بهین ه از نی روی
انسانی هر جامعهای مسئله اشتغال افراد آن جامعه در فعالی ته ای مختل ف اس ت .مبح ث اش تغال و در
مقابل آن بیکاری از مهمترین مسائلی هستند که برای ایجاد یک جامعه مرفه باید مورد توجه قرار گیرد
زیرا شر الزم برای رشد و توسعه هر جامعه ای ایجاد اشتغال است (چلیک و تاتار  .1)11-12 :1389حس ن
عزی زی م دیرکل تع اون ک ار و رف اه اجتم اعی اس تان کرمانش اه در جلس ه ش ورای اداری در ت اریخ
 1399/06/228در مورد جمعیت جوان فارغالتحصیل بیکار در استان اظهار داشت« :اس تان کرمانش اه در
برتی از شاتص های بازار کار نسبت به کشور عقبتر است .نرخ فارغالتحصیالن بیکار در کشور 18.3
درصد است اما این رقم در استان کرمانشاه به  28.5درصد آمار بیکاران میرسد  50هزار و  750نفر از
بیکاران استان کرمانشاه دانش آموتتگان دانشگاهی هستند .استان کرمانشاه قابلیت جذب همه نو من ابع

1. Celik and Tatar
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مالی دارد و حتی استعداد جذب دوبرابری تسهیال اشتغال فعلی را دارد» (باشگاه تبرنگاران ج وان .)1399
استان کرمانشاه دارای منابع انسانی تحصیلکرده و در عین حال جوان میباشد که م یتوان د پاس خگوی
بسیاری از نیازمندیهای تولید و سرمایهگذاری در سط استان باشد .در واقع میتوان گفت :ای ن حج م
از نیروی کار جوان یک ظرفیت بالقوه و اساس ی ب رای ایج اد توس عه و امنی ت پای دار در س ط اس تان
محسوب میشود که نیازمند توجه جدی مسئوالن امر به این مقوله میباشد.
 -5-3آب و هوای چهار فصل و منابع آبی

استان کرمانشاه به سبب موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در میان رشته کوههای زاگ ر

از آب و

هوای متنوعی برتوردار است تا جایی که آن را استان چهار فصل مینامند .به طور مثال زمانی که مردم
شهرهای سومار قصر شیرین و سرپل بهاب گرمای طاقت فرسای تابستان به سر میبرند ساکنین مناطق
سنقر و کنگاور در همین زمان از هوای مطبوعی بهرهمند میباشند با اینکه در فصل زمستان هنگامی که
منطق ه اورامان ا پوش یده از ب رف اس ت س اکنین قصرش یرین از ه وای مالی م و معت دل زمس تانی
برتوردارند.
همچنین این استان دارای چهار حوضه آبریزی با رودتانه هایی ب ه ش رح زی ر اس ت :حوضهه آبریهز

سیروان شامل آب لیله زیمکان آب زرشک مره تلیل گاو رود علی ا ی ا گ او وه ره و آب شمش یر
حوضه آبریزگاه یا گاماسیاب و یا گاوماسی شامل رودتان ه ه ای گاماس یاب جامیش ان و دین ور

حوضهه

آبریز قرهسو مشتمل بر رودتانه .قره سو رازآور مرگ و قس متی از حوزه آبریز سیمره رود ارون درود
و هزارتانی و اما چهارمین حوزه آبریز حوضه آبریز الوند است که شامل رودتان هه ای الون د دی ره
گیالن غرب قوره سو چم امام حسن آب ماهیت یا آو ماهیت م ی ش ود .از دیگ ر رودتان ه ه ای ای ن
استان هواسان کنگر و آب نعمت است (رحیم زاده و همکاران  .)12-21 :1394این آب و ه وا و من ابع آب ی
عظیم برای استان یک ظرفیت منحصر فرد است که میتواند هم در زمینههای کش اورزی دامپ روری و
حتی صنعت توریسم حائز اهمیت باشد .از این ظرفیت میبایست در راستای توسعه پای دار به رهب رداری
شود و این مهم نیازمند برنامهریزیه ای دس تگاهه ای مت ولی ام ر (جهادکش اورزی من ابع طبیع ی آب
منطقهای میراث فرهنگی و گردشگری و غیره) و تصویب و اجرای طرحهایی در زمینههای بک ر ش ده
فو میباشد.
 -6-3کشاورزی و دامپروری

استان کرمانشاه به علت شرایط تا

اقلیم ی و وج ود ت اکه ای زراع ی مرغ وب آب ف راوان
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دشتهای وسیع و درههای حاصلخیز و طوالنی از نواحی مستعد کشاورزی کشور محسوب میشود و از
امکانا بالقوه بسیار باالیی برای توسعه کشاورزی برتوردار است .از دیگر فعالیته ای اقتص ادی ای ن
استان دامپروری است .استان کرمانشاه به عنوان یکی از مراکز عشایر کشور با قابلیتهای مرتعی مناسب
قرار گرفتن در دامن هه ای زاگ ر

دارا ب ودن اس تعداد ه ای وی ژه در زمین ه آب و ت اک و همچن ین

همجواری با استانهای ایالم و لرستان از دیگر باز یکی از قط به ای مه م دامپ روری و کش اورزی در
سط کشور محسوب میشود.
استان کرمانشاه با داشتن  703023هکتار سط زیر کشت محصوال زراعی در سال زراعی 1391-92
معادل  78.5درصد کل سط کشور بعد از استانه ای تراس ان رض وی کردس تان و ف ار

رتب هی 5

کشور را دارا است .استان کرمانشاه با  594306هکتار  69.6درصد سط برداشت شده غال کشور را
به تود اتتصا

داده و از این نظر رتبهی  3کشور را دارد .اما با تولی د  959197ت ن محص ول رتب ه 4

کشور را از نظر میزان تولید دارد .این استان ب ا تولی د  43511ت ن حبوب ا (مع ادل  62.8درص د تولی د
کشور) رتبهی  5کشور را دارد .این در حالی است که رتبهی سط کشت این گروه در استان کرمانش اه
 4است .سط زیر کشت حبوبا در استان کرمانشاه  87928هکت ار مع ادل  42.11درص د ک ل کش ور
است .در استان کرمانشاه تنها  3077هکتار معادل  6.0درصد از کل کشور س بزیجا تولی د م یگ ردد.
علی رغم وجود منابع آبی مناسب در استان کرمانشاه میزان آب قابل تخصیص برای کش اورزی ک م و
در بخشهایی که آب تخصیص یافته نیز وجود دارد با مشکل هدررفت مواجه است (بیژن دی  .)6 :1396ب ا
توجه به میزان آب مناسب و سط قابل توجه اراضی موجود قابلیتهای مرتع ی مناس ب کش اورزی و
دامپروری استان پتانسیل بسیار مناسبی برای ایجاد شغلهای جدید دارد و در ص ورتی ک ه سیاس ته ای
موجود در زمینه مدیریت و بهرهبرداری بخش کشاورزی و دامپروری به سمت توسعه مدرن سو یاب د
این دو بخش توانمندی مناسبی برای ایجاد شغلهای پایدار دارند.
 -7-3معادن و منابع طبیعی غنی

از نظر بتائر معدنی نیز این استان حائز اهمیت می باشد که عمده ترین آنها عبارتند از آه ن س رب
گوگرد آلومیت کوارتزیت و غیره میباشد .در حال حاضر  212فقره معدن در استان وج ود دارد ک ه
از این تعداد  40فقره به دلیل معارضین محل ی و من ابع طبیع ی تعطی ل ش ده اس ت .قی ر طبیع ی یک ی از
مهمترین موارد معدنی موجود در استان است به گونهای که گفته میشود بیش از  70درصد قیر طبیعی
کشور در کرمانشاه قرار دارد .سنگ تزئینی نیز از دیگر مواد معدنی مهم کرمانشاه است ک ه ه م بت ایر
توبی دارد و هم کیفیت آن بسیار مرغوب است و برای نمونه سنگ تزئینی هرسین شهر ملی و حت ی
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گ اهی جه انی دارد .ان وا فل زا نی ز در پهن هه ای مع دنی کرمانش اه بت ایر مناس بی دارن د .ازجمل ه
پتانسیلهای بخش معدن بتائر سیلی

با عیار  90درص د درشهرس تان ج وانرود اس ت ک ه از اس تان ب ه

صور تام صادر میشود .این در ح الی اس ت ک ه از ف رآوریه ای س یلی

درص نایع فوالدس ازی و

ریختهگری استفاده می شود (بیژندی  .)7 :1396فعالیت های مع دنی در کرمانش اه از مش کال عدی دهای
رنج می برد .یکی از این مشکال اصولی نبودن اکتشافا

استخراج و همچنین نب ود ف راوری مناس ب

است که باعث می شود مواد معدنی به ص ور ت ام از اس تان ت ارج ش ود ب دون آنک ه ارزش اف زوده
مناسبی داشته باشد (کم انی  .)1398از دیگر مشکال پیش روی معادن استان که مانع جذب سرمایهگذار
در این حوزه می شود مشکل با سایر دستگاه ها تصوصا منابع طبیعی و راه و شهرسازی در زمینه صدور
مجوزها کمبود نقدینگی و مشکال تامین منابع مالی ب رای ورود س رمایه گ ذاران اس ت .ب ا توج ه ب ه
مطالب فو ظرفیت معادن غنی استان همانند ظرفیتهای دیگر آن در بخشهای مختل ف نیازمن د ع زم
جدی متولیان و مسئوالن دولتی برای تارج ساتتن این مهم از حالت بالقوه و به فعلی ت رس اندن آن در
راستای توسعه و امنیت پایدار میباشد.
 -8-3محیط زیست

در عصر حاضر اساساّ مفهوم و نگرش به توسعه دستخوش تحول ساتتاری شده اس ت .زی را دوران
توجه تکبعدی به مقولهی توسعه که به تولید ناتالص ملی اولوی ت م یبخش د ب ه س رآمده و بای د ب ه
کیفیت زندگی مردم و پایداری در محیط زیست اندیشیده شود .طبیعتا طراحی رویهای برای دستیابی به
توسعه پایدار که بتوان در چارچوب آن منابع محدود و غیرقابل جایگزین را مدیریت کرد امری الزم و
اجتناب ناپذیر قلمداد میشود (مهرآرا و همک اران  .)105 :1397محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث
جمعی بشریت باید به گونه ای محافظت شود که عالوه بر پاسخگویی به نیازهای نس ل حاض ر ظرفی ت
پاسخ دهی به نیازهای نسل های آینده را نیز داشته باشد .بنابراین توسعه را زمانی پایدار م یت وانیم ک ه
مخرب نباشد و امکان حف ظ من ابع را ب رای آین دگان ف راهم آورد (س نگاچین و همک اران  .)1392اف زایش
جمعیت در کشورهای در حال توسعه باعث گردیده بیش از ظرفیت زمین از منابع آن بهرهبردای شده و
آثار زیانباری برای محیط زیست ایجاد گردد .از این رو میلیونه ا هکت ار جنگ ل طبیع ی و مرات ع را ب ه
چراگاههای دام تبدیل کردهاند که نتیجه آن تخریب جنگلها مراتع و فرسایش تاک بوده است .استان
کرمانشاه نیز از این قاعده مستثنی نیست و افزایش بهرهبرداری بیش از ظرفیت زمین موجب بح رانه ای
زیست محیطی در این استان شده است .به گونهای که استان کرمانش اه ب ه عل ت واق ع ش دن در منطق ه
کوھستانی دارای مساحت کمی بیابان است اما بهدلیل استفاده بیرویه از مراتع و چرای بیش از ح د دام
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و قطع جنگلها هر لحظه بر مساحت مناطق بیابانی افزوده تواهد شد (باشگاه تبرنگاران ج وان  .)1393ای ن
موضو باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش تاک میشود که تود تبعاتی همچون وقو س یل
و کاهش منابع زیرزمینی آب و غیره را دارد .لذا نیاز ب ه برنام هری زی و م دیریت مس ئوالن ام ر دارد ت ا
چرای مناطق استان براسا

برنامه زمانبندی و استاندارد باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمانشاه برداشت بی رویه آب از رودتانه ه ا را یک ی از تهدی دا
محیط زیست استان دانست .عالوه بر برداشت بیرویه از آب رودتانهها باید آلودگی را نیز به وضعیت
رودتانههای استان افزود .به عنوان مثال منشأ اصلی آلودگی رودتان ه ق ره س و در سرچش مه فاض الب
تانگی شهر است (باشگاه تبرنگاران جوان  .)1399این موضو را باید در کنار بح ران کمب ود آب بررس ی
نمود .لذا در راستای توسعه پایدار باید اق داماتی از س وی متولی ان ام ر اس تان ب ه ک ار گرفت ه ش ود ک ه
پارادوک

توسعه و محیط زیست از بین برود بدین معن ا ک ه ب ا گس ترش آم وزش و آگ اهی در زمین ه

استفاده از شیوههای نوین آبیاری اصالح الگ وی مص رف آب ک اهش آب به ا ب رای مش ترکین ک م
مصرف ایجاد و رونق کشت متناسب با شرایط محیطی و می زان آب مص رفی ب رای کش ت اس تفاده از
تجارب کشورها در مدیریت منابع آب رایزنی با دستگاهها و وزار های مربوطه برای دریافت بودج ه
و اعتبار الزم برای تصفیه آب از جمله اقداماتی هستند که م یتوان د در راس تای م دیریت چ الشه ای
محیط زیستی استان با رویکرد توسعه پایدار به کار برد .در کنار این مسائل بای د ب ه دو چ الش عم ده و
اصلی محیط زیستی اس تان کرمانش اه اش اره ک رد ک ه عبارتن د از گردوغب ار و آت شس وزی .م دیرکل
حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه اگرچه منشأ گرد و غبار را از کشورهای همسایه دانسته اس ت ام ا
قطع بی رویه درتتان آتش سوزی و تخریب زیستگاه های طبیعی می تواند سبب ایجاد کانون مولد گ رد
و غبار شده و استان را با چالش مواجه کند .در اینجا الزم است که مقاما ارشد دولتی ب ا کش ور ه ای
همسایه و سازمان های بین المللی برای رفع این مشکل رایزنی مستمر داشته باشند .چالش زیست محیط ی
دیگری که همواره استان را به تصو

با فرارسیدن فصل گرما تهدید میکند آتش سوزی جنگلهای

مناطق مختلف استان است که در ای ن راس تا بای د ب ه اس تانداردهای الزم ب ه تص و

در زمین ه تع داد

محافظان جنگلها توجه شود .همچنین تهیه بالگردهای مختص اطفای حریق ب رای من اطقی ک ه از نظ ر
موقعیت جغرافیایی و طبیعی صعبالعبور بوده و شرایط توپ وگرافی وی ژهای دارن د و بیش تر در مع رض
آتشسوزی قرار دارند .همگی از جمله تدابیری هستند که با رویکرد آمایش سرزمینی بای د م ورد نظ ر
مسئوالن قرارگیرد.
در انتهای مباحث بکر شده و به طور کلی در قال ب ج دول  2تنگناه ای توس عهای و ظرفی ته ای
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استان جهت شناسایی نقا ضعف و فرصتها در چ ارچوب آم ایش س رزمینی ب رای تحق ق توس عه و
امنیت پایدار نمایش داده شده است.
جدول .2تنگناهای توسعهای و ظرفیتهای استان در چارچوب آمایش
سرزمینی برای تحقق توسعه و امنیت پایدار (منبع :نگارندگان).

ظرفیتهای توسعه در استان كرمانشاه

تنگناهای توسعه در استان كرمانشاه
اقتصادی:
 عدم ارائه الگوی مطلو برای
سرمایهگذاری
 بیکاری و ناپایداری معیشت مرزنشینان
 قاچا کاال
اجتماعی:
 وضعیت نابرابر بهداشتی -درمانی در
سط استان
 غلبه رابطه مرکز -پیرامون در وضعیت
آموزشی
 مسئله مهاجر









اثر اقتصادی بازارچه های مرزی
رون صنعت گردشگری
ارتقاء شا صهای کالبدی استان
سرمایه انسانی و نیروی کار جوان
آ و هوای چهار فص استان
کشاورزی و دامپروری
معادن و منابع بیعی غنی

سیاسی -امنیتی:
 فعالیت و تبلیغ گروه های ضدانق

نتیجهگیری
تحقق توسعهی پایدار نیازمند تغییرا اقتصادی اجتماعی و محیط ی ب رای اف زایش ترق ی رف اه و
توشبختی طوالنی مد کل اجتما است .به عب ار دیگ ر توس عه پای دار ب ا ه دف برط رف ک ردن
احتیاجا انسانی و بهبود کیفیت زندگی به عنوان قالب مناسب برای نگ رش ب ه نح وه به رهب رداری از
منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن بین انسان و طبیعت محسوب میشود .توسعه پای دار آن روی س که
امنیت پایدار است از اینرو پایداری امنیت نتیجه کاهش فقر بیکاری و برابری شهروندان است و فقدان
وجود مؤلفههای امنیت پایدار سبب ناامنی و ناامنی منجر به توسعه نیافتگی و بیثباتی در جامعه تواه د
شد .این دو مقوله اهمیتی دو چندان در مناطق مرزی از جمله استان کرمانشاه دارند .اس تان کرمانش اه ب ه
رغم وجود قابلیتهای فراوان در شاتصهای اجتماعی اقتص اد و سیاس ی -امنیت ی در س ط مطل وبی
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ق رار ن دارد و ای ن ام ر موج ب ش ده از چرت ه توس عه ب از بمان د ای ن مه م توج ه برنام هری زان را در
برنامهریزیهای راهبردی به رویکرد آمایشی و استفاده از ابزارهای آن برای توسعه استان سو میدهد.
چرا که با استناد به بررسی های تجربی تا حد زیادی این قض یه اثب ا ش ده ک ه توس عهنی افتگی من اطق
پیرامون و حاشیۀ کشور متأثر از شیوهی سیاستگذاری ه ای نامناس ب و ن امتوازن توس عه ب وده اس ت .در
نتیجه نبود ارتبا ارگانیک میان برنامهریزیه ای اس تراتژیک در س ط ک الن ش رایط و پتانس یله ای
درونی استان زمینه ساز اصلی به اجرا درنیامدن کام ل برنام هه ا ب وده اس ت .در ای ن پ ژوهش پ

از

ارزیابی شرایط موجود اقتصادی اجتماعی سیاس ی -امنیت ی اس تان م یت وان گف ت پیون د ط رحه ای
آمایش ی و نگ رش سیس تمی ب ه توس عه و امنی ت پای دار اس تان کرمانش اه ض عیف و در اولوی ت
برنامهریزیهای راهبردی متولیان امر نمیباشد .این موضو موجب غلب ه تنگناه ا و موان ع توس عهای ب ر
پتانسیلهای استان شده که در بلند مد موجب تهدید و ن اامنی هم راه ب ا ک اهش س رمایه اجتم اعی و
افزایش تشونت تواهد بود که این برتالف سیاستهای کل ی آم ایش س رزمینی ابالغ ی مق ام معظ م
رهبری یعنی سامان بخشی فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت به ویژه در مناطق م رزی ب ا تأکی د ب ر
مشارکت مؤثر مردم است .از ای ن رو آم ایش من اطق م رزی یک ی از رویکرده ای اساس ی در عرص ه
برنامهریزیهای راهبردی است .این مهم امکان هماهنگ کردن برنامهها با شرایط درونی استان کرمانشاه
در سطوح منطقهای و محلی برای توزیع بهتر منابع و فرصتها جهت بهره گیری از مزیتها در راس تای
منافع ملی به سیاستگذاران میدهد تا در جهت تحقق توسعه و امنیت پایدار حرکت کنند .دراین راستا
و در قالب رویکرد آمایشی به ارائه پیشنهاداتی جهت بهرهگیری هر چه بهت ر از مزی ته ای اس تان داده
شده است:


تمرکززدایی از سیاستگذاریها برنامهریزیها و تص میمگی ریه ا در مرک ز کش ور و دادن
اتتیارا به استانها.



عدم نگاه یکجانبه مسئوالن امر به مقوله تأمین امنیت به طر نظامی چرا ک ه امنی ت پای دار
تنها از راه نظامی حاصل نمیشود.



بکارگیری مس ئوالن و کارشناس ان متخص ص و متعه د و دارای برنام ه در راس تای توس عه و
امنیت پایدار در سط استان.



بهرهگیری از موقعیت منحصر به فرد استان با ایجاد مناطق آزاد تجاری و بازارچهه ای م رزی
جهت توسعه تجار و صادرا محصوال داتلی.



بهرهبرداری اصولی از منابع معدنی و کانی غنی استان و پرهیز از تام فروشی.
62

رهیافت آمایش مناطق مرزی در استان کرمانشاه از نگاه توسعه و امنیت پایدار



افزایش همکاریها با کشورهای همسایه از طریق توسعه انوا زیرساتتهای کالب دی ش امل
تعداد گمرکها حمل و نقل راهآهن جاده و غیره.



به میدان آمدن نهادهای نظامی جهت سرمایهگذاری در مناطق محروم و مرزی استان در ام ر
تولید در راستای تأمین ملزوما و احتیاجا سازمانی و نیز ارائه تدما بهداشتی و درم انی
با هدف تامین امنیت پایدار (نهادهای نظامی میتوانند از سرمایه ت ود مراقب ت کنن د و اص ل
اقتصادی سرمایه ترسو است را در این مناطق بی معنی سازند).



توسعه زیرساتتهای استان و حمایت از بخش تصوصی برای ایجاد نیروگاه و صادرا بر
به عرا .



اشتغالزایی در مناطق م رزی اس تان از طری ق توس عه و رون ق دادن ب ه بازاچ هه ای م رزی و
شرکتهای تعاونی در شهرستانهای مرزی آن.



به کارگیری نخبگان قومی و مذهبی همسو این من اطق در ارک ان سیاس ی -اجرای ی کش ور و
تسهیل روند استخدامیها برای ورود تحصیل کردگان آن به بازار کار.



بهرهگی ری از ظرفی ت منحص ر ب ه ف رد گردش گری اس تان و ایج اد و راهان دازی امکان ا و
تدما در جهت بالفعل کردن این ظرفیت.



لزوم توجه و حمایت از صنایع دستی استان برای صادرا به بازارهای داتلی و تارجی.



سرمایهگذاری دولتی و ایجاد مشو ه ای س رمایهگ ذاری ب رای بخ ش تصوص ی در ح وزه
صنایع و کارتانجا تولیدی در مناطق مرزی.
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صص.7-57 :
قنبری ،ابوالفضل؛ سرداری ،ایوب ( ،) 1394استراتژی های آمایش مناطق مرزی با تأکید بر امنیت و راهکارهای اجاری
آن با استفاده از مدل  ،SWOT-AHPفصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی ،سال ،5ش  ،1صص.93-108 :
مختاری هشی ،حسین؛ مؤمنی ،مهدی؛ باقری ،مهرداد ( .)1393تدوین راهبردهای آمایش مناطق مرزی؛ مطالعه موردی
مرزهای شرق کشور ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال  ،29ش  ،3پاییز ،صص.237-254 :
مهرآرا ،اسداله؛ جو یباری ،سپیده؛ زارع زیدی ،علیرضا ( .)1397بررسی نقش حفاظت از محیط زیست در توسعه پایدار.
دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه .سال سوم ،شماره  .2پیاپی .10 :تیر .صص.105-115 :
موسوی ،میرنجف ؛ بهرامی جاف ،ساجد؛ علیزاده ،فریده؛ شهبازی ،محبوبه ( .)1397بررسی روند سیاست گذاری های
جمعیت در آمایش مناطق مرزی کرمانشاه  ،1365-1395علوم و فنون مرزی ،دوره  ،9ش ،3پاییز .صص.65-90 :
موسوی ،میرنجف؛ ویسیان ،محمد؛ خلیفی پور ،حکیمه ( .)1394اولویتبندی راهبردهای امنیت پایدار در آمایش مناطق
مرزی (مطالعه موردی استان کردستان) ،مجله جغرافیای سیاسی ،سال  ،1ش  ،2صص.55-79 :
ویسی ناب ،فتح اهلل؛ بابایی اقدام ،فریدون؛ علی پور ،خالد؛ نیازی ،چیا ،)1394( ،ارزیابی و رتبهبندی سطح توسعه
یافتگی آموزشی استانهای منطقه زاگرس با استفاده از مدل چند معیاره وایکور ،فصلنامه مطالعات برنامهریزی
آموزشی ،دوره  ،5ش ،9بهار و تابستان ،صص.11-29 :
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وبگاه
ایرانا ،)1398(،زیرساخت های استان کرمانشاه نیاز به تقویت دارد ،قابل دسترسی در سایت:
https://www.irna.ir/news
الماسی ،)1398(،نرخ بیکاری کرمانشاه در سال  ،1398قابل دسترسی در سایت:
https://www.irna.ir/news/8377637
کمانی ،)1398(،معادن کرمانشاه در مسیر توسعه ،قابل دسترسی در سایت:
https://www.hamshahrionline.ir/news
باشگاه خبرنگاران جوان ،)1399(،استان کرمانشاه بیش از  50هزار بیکار جوان دارد ،قابل دسترسی در سایت:
https://www.yjc.ir/fa/news/7076054
باشگاه خبرنگاران جوان .)1393(،بیابانی شدن کرمانشاه به دلیل استفاده بی رویه از مراتع و چرای بیش از حد دام .قابل
دسترسی در سایت:
http://www.menarid.ir/fa/News/Detail/jy
دل انگیزان ،سهراب ،)1398( .ظرفیت های سرمایه گذاری و موانع پیش روی سرمایه گذاری در کرمانشاه .ایرانا.،

سالنامه آماری کرمانشاه ،)1396(،معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه.
علی آقایی ،محبوبه ،)1399(.کشف کاالی قاچاق در کرمانشاه ،قابل دسترسی در سایت:
https://www.isna.ir/news/9901281652
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