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 های استان کردستان در دفاع از سرزمین ها و فرصت راهبردسنجی چالش

 5، پرویز آقایی7محمزپوشعلی دکتر 

 چکیده
یکی اا مباحر محوشی دش حواۀ جغرافدای نظامی، قابلدت دفاع اا سرامدن و حفظ تمامدت اشضی کشوش دش امان 

دهز که همواش  بایز یرایط دفاعی کشوش شا شصز کرد و دش مقابل  تاشیخ کشوش نشان می. بروا بحران یا جنگ است

استان کردستان اا جمله مناطقی اسیت کیه   . گی دفاع اا خاک کشوش شا دایتای و جهانی آماد های منطقه بحران

هیای تروشیسیتی ضیز     های مختلفی بود  است و احیزاب و گروهیک   دش طول چهل سال گذیته دستخوش بحران

افکنی بدن طوایف  های مختلفی اا جمله جنگ نرم، حمالت چریکی، اختالس انز با یدو  انقالب اسالمی سعی کرد 

دش ایین شاسیتا، ایین پیژوهش بیا هیزس       . ای پرتنش تبیزیل نماینیز   ن و سایر مواشد این استان شا به منطقهکردابا

بنزی  های استان کردستان دشصزد اشائه شاهبردهای مقتضی است تا با طبقه ها و فرصت یناسایی مهمترین چالش

تحلدلی و اا لحاظ هیزس  -وصدفیشوش پژوهش ت. امندتی کاسته یود -های منطقه دش حوا  دفاعی آنها، اا چالش

هیای   یافتیه . گیردآوشی ییز  اسیت   ( اسیناد و میزاشک  )ای  صوشت کتابخانه ها به داد . بایز ای می توسعه-کاشبردی

. حاکی اا آن اسیت کیه اسیتان کردسیتان داشای میوقعدتی تهیاجمی اسیت        QSPMو  SWOTپژوهش بر اساس 

هیای آن اسیت؛ یعنیی     نقاط قوت و فرصت بر چیالش موقعدت تهاجمی به معنای وضعدت مطلوب منطقه و تسلط 

دش انتهیای ایین   . هیای موجیود شا برطیرس کیرد     های فراوان استان کردستان چیالش  توان با استفاد  اا قابلدت می

های کنونی اشائه ییز    پژوهش، شاهبردها و شاهکاشهایی بر مبنای وضعدت موجود منطقه برای اا بدن بردن چالش

 .است

 QSPMو  SWOTهای  ها، شاهبرد، استان کردستان، مزل ها و فرصت چالش :کلیدی گانواژ
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 مقدمه
علل وقیوع آن  ... مطالعه و پژوهش دش مسائل دفاعی، لزوماً مربوط به جنگ، ناآشامی، تروشیسم و 

انز و تغددر و تحوالت ژشفی کیه   ها با یکزیگر سر ستدز دایته ها اا دوشترین امان است؛ ایرا انسان

. های مختلف انزگی آدمی صوشت گرفته، دش این وضع تغددری به وجود ندیاوشد  اسیت   بخشدش 

توان یافت که دش آن اثری اا خشونت و جنگ نبایز و یایز به ایین   ای اا تاشیخ شا نمی هدچ دوش 

آنکیه جنیگ امیری دائمیی و      دلدل به باوش بسداشی اا دانشمنزان، صلح حالتی موقتی است، حال 

دش جنگ هیزس اصیلی کسیب غرامیت، تصیرس سیرامدن،       (. 0: 7548ااغنزی، )همدشگی است 

هیا، دفیاع اا    هیا و کشیمکش   دش امان بروا بحران. تجاوا و به دست آوشدن امتدااات سداسی است

دش ایین مرحلیه،   . گدیرد  های طبدعی و انسانی موشدتوجیه قیراش میی    سرامدن و استفاد  اا قابلدت

مطالعیه و برشسیی   . های نظامی امری مسلم است جام مأموشیتآگاهی اا جغرافدای نظامی برای ان

ییود کیه ییک مأموشییت      شیزی وقتی یروع می عنوان بخشی اا مرحله طرح جغرافدای نظامی به 

گردد و فرمانز  ضمن پیرداختن بیه ییرح     باالتر دشیافت می جزیز اا طرس قراشگا  فرمانزهی شد 

. باییز  گام بعزی برآوشد وضعدت میی . دهز قراش میو تحلدل   جزیدات مأموشیت آن شا موشد تجزیه

پردااد که دش امیان دفیاع اا خیود چیه امکانیات و       برآوشد وضعدت به اشایابی وضعدت موجود می

دش امان بروا جنگ و دفاع اا خاک کشوش بایز تأثدر و کاشبرد جغرافدای طبدعیی  . ندروهایی داشیم

با افزایش جمعدت دش . یود ها برشسی می عملدات های عملداتی و یا اجرای شیزی و انسانی دش طرح

صیفوی،  )مراتیب افیزایش خواهیز یافیت       یک منطقۀ جغرافدایی، قزشت دفاع اا سرامدن ندز بیه 

قرآن کریم دش آیات متعزد مسلمانان شا به سااگاشی و دوشی اا سیتدز  دعیوت   (. 78-79: 7548

سوش  بقر  نخست بیه   709-708دش آیات . داشد حذش می ها شا اا خطر یدطانی بر کنز و انسان می

منظوش شفع فتنه تأکدز گردیز  و فقده کیه   مقابله با تجاوا امر یز  و بر لزوم قتال با مهاجمان به 

منزله قتل نفس بلکه ذیز اا آن توصدف و تعریف   دش حقدقت مباشا  و معاشضه با دعوت است، به

 .یز  است

 بیان مسئله
توجهی اا تحقدقات مربوط به حواۀ نظیامی و امندتیی    ش  سهم قابلیکی اا مناط  کشوش که هموا

ایین منطقیه دش دوشان بعیز اا انقیالب     . باییز  شا به خیود اختصیاص داد  اسیت، کردسیتان میی     

جنگ هشت سیاله دفیاع   . های داخلی و خاشجی فراوانی شا تجربه کرد  است ها و بحران کشمکش
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هیای   دش مقابیل گیرو   . شد توجیه قیراش داد  مقزس، نقیش کردسیتان شا دش دفیاع اا سیرامدن میو     

های ایین سیرامدن شا    کننز، بایز فرصت تروشیستی که اا خاشج و گا  دش داخل کشوش ندز نفوذ می

امیان و پیس اا    طوش کلی جریانیات و تحیوالت اسیتان کردسیتان هیم      به . اا پدش یناخت بدش 

گدری مباشاات انقالبیی میردم    اوج امان با هم. توان به یرح ایر خالصه کرد انقالب اسالمی شا می

 :، سه جریان سداسی دش مناط  کردنشدن ایران فعال بود7521ایران دش سال 

  بیه حزب دموکرات کردستان ایران که پس اا کنگر ِ سوم و تعددن عبزالرحمن قاسیملو  ( الف

 ؛شهبر حزب، تجزیز ساامان کرد  بود عنوان

این حزب نخست با نام تشکل دانشجویان . بودحزب کومله که مرکز آن دش یهر سننزج ( ب

بیه اعتقیاد آنهیا، نخسیت     . رد مطرح یز و اا نظر گرایش سداسی و ایزئولوژیک مائوئدست بیود کُ

توان با تشکل مبیاشاات دهقیانی دش شوسیتاها اا طریی  ییک       کردستان و بعزها، تمام ایران شا می

انقالب، این حزب نخست بیا نیام سیاامان     بایز یادآوش یز که دش اوایل .ساامان پدشتاا نجات داد

به بعز، به حزب کموندسیت  7559کرد؛ اما اا سال  فعالدت می( کومله)کشان ایران  انقالبی احمت

 ؛ایران تغددر نام داد

این گرو  به . بود داش عهز ااد    مفتی احمزجمعدت جوانان مسلمان کرد که شهبری آن شا ( ج

 ۀژیک بیا دو حرکیت قبلیی تفیاوت داییت، امیا دش مسیئل       اییزئولو  - سداسیی  هیای  گرایشدلدل 

 . بود شذی همخودمختاشی کردستان با آنها 

های کردی که به دنبال منافع حزبی و قومی بودنیز، جرییان طرفیزاشان     احزاب و گرو  غدر اا به 

 .ماننز دیگر مناط  کشوش قوی نبود هر چنزکردستان وجود دایت،  ۀانقالب اسالمی ندز دش منطق

آغاا انقالب اسالمی دش ایران، مردم کردستان ندز ماننز دیگر مناط  کشوش به صف مبیاشا    با

... هایی ماننز اصیفهان، تبرییز، قیم و     البته کردستان نسبت به استان. علده شژیم پهلوی پدوستنز

مبیاشا    ۀسننزج دیرتر اا مهاباد به صحن دیرتر به جریان انقالب پدوست و دش خود کردستان ندز

 جنیاا   تشیددع ، دش مهابیاد دش جرییان   7521سیال   خردادما  74نخستدن تظاهرات دش . واشد یز

ای  ، شخ داد که به دسیتگدری عیز   (اا انزاندان سداسی که دش انزان دشگذیته بود)عزیز یوسفی 

بیرای   مردادمیا   72دش سیننزج ندیز نخسیتدن تظیاهرات دش شوا     . به دست سیاواک منجیر ییز   

وقیایع، میوج    بعیز اا ایین  . انیزاندان سداسیی بیه شا  افتیاد     ۀشوا 58غذای  پشتدبانی اا اعتصاب

شاهپدمایی و تحصن سراسر منطقه شا فراگرفت و اهالی کردستان ماننز میردم سراسیر کشیوش دش    
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، مردم مناط  کردنشیدن بیه منیاط     ما  بهمن 55مباشا  علده شژیم یا  یرکت کردنز و دش شوا 

آشییدو مرکیز   ) هجوم آوشدنز و آنهیا شا تصیرس کردنیز   ... ها و اشمریها، ژانز نظامی ماننز یهربانی

ای جزییز اا تیاشیخ    هیا، دوش   پیس اا بیروا و حیل ایین بحیران     (. 507اسناد انقالب اسالمی، کز 

سیایر نقیاط کشیوش بیه      مردم این استان ندز همگام بیا . کردستان با بروا جنگ تحمدلی آغاا یز

اکنون بایز بیه   ساله هم 89ای  بر اساس تجربه. خود برآمزنز های انقالب و سرامدن دفاع اا آشمان

واشسی این موضوع پرداخت کیه نقیاط قیوت و فرصیت اسیتان کردسیتان دش دفیاع اا سیرامدن         

ها قبالً و دش طول تاشیخ پس اا انقالب آیکاش یز  است،  ها و فرصت بسداشی اا این قوت. چدست

منطقه و کشوشهای اطراس دش حیال ظهیوش اسیت،     های جزیزی که دش اینک باوجود بحران اما هم

هیای بحرانیی    های بالقو  و بالفعل استان کردستان شا یناخت و اا آنها دش امان بایست فرصت می

 .بهر  گرفت

 سؤاالت تحقیق
  هیای اسیتان کردسیتان دش دفیاع اا      هیا و فرصیت   یط کنونی، مهمتیرین چیالش  یرادش

 سرامدن چدست؟

  هیای بیالقو  و بالفعیل، چگونیه      ها و فرصیت  توجه به چالشموقعدت استان کردستان با

 یود؟ اشایابی می

 هیا دش منطقیه    بیرداشی اا فرصیت   هیا و بهیر    چه شاهبردهایی برای برطرس کردن چالش

 یود؟ پدشنهاد می

 مبانی نظری پژوهش

 دفاع سرزمینی
ن، پیس ادن و  دش دانشنامه جهان اسالم، دفاع هماننز متون فقهی دش معنای باادایتن، دوش کرد

یود؛ یکی دش مبحر جهاد هنگیام   مقابله کردن به کاش شفته است که غالباً دش دو مبحر بدان می

های آنیان؛ و دیگیری    بحر اا جهاد دفاعی، به معنای جنگدزن برای دفاع اا مسلمانان و سرامدن

مانیه  دش مبحر دفاع فرد اا جان، مال و نیاموس خیود و دیگیران دش برابیر هیر گونیه هجیوم ظال       

مبحر اولی مربوط به دفاع سرامدنی و دومی بیه دفیاع فیردی    (. 7505دانشنامه جهان اسالم، )

امروا  دفاع به عنیوان یکیی اا   . توان این دو شا اا یکزیگر تفکدک نمود مرتبط است، هر چنز نمی
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به عباشتی کشیوشها دش قبیال تهزییزهایی کیه متوجیه      . یود ها تلقی می های تمامی دولت دغزغه

یود دشصزد دستدابی به سااوکاشهایی هستنز که بر مبنیای   های قزشت و امندت آنها می خصیا

ایین  (. 7: 7545پوشموسیوی،  )آن توان دفاعی خود شا افزایش داد ، قادش به دفع تهزیزها گردنیز  

گیردد، بلکیه دفیاع غدرنظیامی و      دفاع تنها به برخی نقاط دش یهرها و مناط  مرای محزود نمی

دفیاع اا سیرامدن و   (. 50: 7505طحیانی،  )گدرد  شا ندز دش بر می[ ل پهنۀ سرامدنیدش ک]بسدج 

دفیاع عامیل بیا تکدیه بیر      . یود اصول دفاعی به دو دستۀ کلی یعنی عامل و غدرعامل تقسدم می

نقش انسان و بسدج جامعه، و دفاع غدرعامل مجموعه اقزامات بندادی و ایربنیایی اسیت کیه دش    

یابی، استتاش، پوییش، پراکنیزگی و میواشدی ایین      استفاد  اا اصول مکان صوشت به کاشگدری و با

. آوش گیردد  هیای سرسیام   توانز موجب تقلدیل خسیاشات و کیاهش صیزمات و هزینیه      چندنی، می

 آن، یکلی  هیزس  و بود  تدامن حفظ و بقا بر یمبتن رعاملدغ و عامل دفاع دش یاصل یها استدس

آبیادی و   بهیرام )است  حساس و مهم ساتدتأس و ها رساختیا یریپذ بدآس کاهش و یساا منیا

هییای کهیین و حتییی  سییابقه دفییاع عامییل و بخصییوص غدرعامییل بییه دوشان .(80: 7509یمییانی، 

 جیاد یا ییهر،  دش یدفیاع  یهیا  هیی ال جیاد یگردد و میواشدی ماننیز ا   هخامنشدان و ساساندان برمی

 دش هیا  آب شا  جیاد یو ا یبلنیز  یشو بیر  ییهرها  ساختن ،یاحتمال یها جنگ یبرا یمرا ییهرها

فرجیی،  )آن دوشان برای افزایش سیااوکاشهای دفیاعی بیود  اسیت      اقزامات جمله اا یهر اطراس

هیا، آمیادگی    ضمن آنکه همواش  سپا  نظیامی دش ایین حکومیت   ( 529: 7508موالیی و دیگران، 

هیای   مدنپیس اا اسیالم، دفیاع اا سیرا    . انیز  کامل برای دفاع اا سرامدن و مردمان آن شا داییته 

شفت که دش این شاستا عالو  بر تبددن احکام و  اسالمی اا ضروشیات فقه یدعه و سنی به یماش می

مسائل جهاد دفاعی، مردم شا به ایستادگی و مقاومت دش برابر دیمنان اسالم و مسیلمدن ترغدیب   

وم دیمن گا  اا خطر هج صوشت بالقو  هدچ های اسالمی به  هر چنز سرامدن. انز و تشوی  نمود 

دش امان نبود  و اا امانی که اقتزاش اسالم و مسلمدن دش عرصه جهیاد نمیوداش گشیته، مسیلمانان     

واشد [ صیوشت بالفعیل   بیه  ]انز، اما دش بعضی اا مقاطع که دییمنان   همواش  دش معرض تهاجم بود 

ئولدت انز، علمای اسالمی با احساس مس های اسالمی تاخت و تاا کرد  مدزان یز  و دش سرامدن

دش قرآن کیریم،  (. 85: 7545وشعی، )انز  واشد عرصه یز  و مردم شا ندز به مقاومت تحریض کرد 

باشها و به کرات اهمدت دفاع مشروع و دستاوشدهای آن بر امیت مسیلمان ییادآوشی ییز  اسیت      

 ،50و  54آیه /؛ سوش  حجر89و  50آیه /؛ سوش  حج572آیه /سوش  بقر : برای مثال نگا  کندز به)

ییود و   بایز توجه دایت که دفاع سرامدنی فقط حواۀ نظامی شا یامل نمی(. 55آیه / سوش  اسرا



 7505 امستان ،8 سال هفزهم، یماشۀمزیریت نظامی،  ۀفصلنام / 611

 

تیرین و   گدیرد، امیا دفیاع نظیامی، عمیز       انواع دفاع سداسی، اقتصادی و فرهنگی شا ندز دشبر میی 

پیوش و   علیی )ییود   ترین دفاع دش برابر تهزیزات و خطرات احتمالی دییمن محسیوب میی    اساسی

 (. 8: 7502دیگران، 

 نگرشی بر جنگ
اای جهیانی، مطالعیات مختلفیی دش بیاب جنیگ و       های اخدر با توجه به وضیعدت بحیران   دش دهه

؛ 5977، 5؛ ایشیدزو 5990، 7ندکابیا )بخصوص تأثدر آن بر سیاختاش اجتمیاعی انجیام گرفتیه اسیت     

 هیایی بیود  اسیت کیه     یایز بتوان ادعا کرد فصل مشترک تمام تیاشیخ جنیگ  (. 7004، 5ماشیک

بخشی اا آن برای به دست آوشدن ثروت سایر ملل و بخشی ندز دش شاستای حفظ تمامدت اشضیی  

به همدن دلدیل تفکیر دش بیاب جنیگ الام و مبیرم      . و دفاع اا خاک کشوش به وقوع پدوسته است

هیای گسیتردۀ اجتمیاعی اسیت      یکی اا پزییز   کنز که جنگ بدان می 8نظریه کالواویتس. است

هیای عقالنیی اسیت کیه      ها، خشونت و هزس و متشکل اا سه عنصر فرصت (85: 5977ایشدزو، )

هیا   یایز دش سایه همدن نظریه بود که بسیداشی اا جنیگ  . منجر به دستاوشدهای ملی خواهز یز

دش پایان هزاشۀ دوم، شویینفکران بیه   (. 79-77: 5975، 2کالزوش)دش قرن بدستم به وقوع پدوست 

هیای آتیی واداش بیه برشسیی ماهدیت       و خطر آن برای نسلدشپی دش این قرن  های پی دلدل جنگ

ها قبل و  ها به سز  البته سابقه این شوینگری(. 7: 5990، 5لدبر)جنگ و حواد  اجتماعی یزنز 

و اشسیطو  ( م.ق 581-815)دش فلسفۀ یونان، فدلسیوفانی ماننیز افالطیون    . شسز یونان باستان می

کننیز،   رداانز و حتی گه گا  آن شا محکیوم میی  پ با آنکه به تحسدن جنگ نمی( م.ق 548-555)

امیانی کیه منیافع و بیاقی     –حقاندت جنگ شا چه به صیوشت دفیاعی و چیه بیه گونیه تهیاجمی       

مثابیۀ واقعدتیی انکاشناپیذیر و ضیروشی صیحه       پذیرنز و بر آن به  کنز، می ایجاب می« یهر دولت»

ز کیه صیلح غاییت جنیگ     کنی  اشسطو به شوینی مشخص می(.  50: 7000ندکسون، )گذاشنز  می

گذاش بایز هزس همۀ قواندن  دش اثبات این نکته که قانون»: نویسز او می. است و آسایش هزس کاش

خود شا چه دشباشۀ جنگ و چه دشباشۀ مسائل دیگر، صلح و آسایش دش انزگی فیردی قیراش دهیز،    

                                                                                                                                       

1. Nyakabwa 

2. Ishizu 

3. Marwick 

4. Clausewitz 

5. Kaldor 

6. Lieber 
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انیز کیه نبیرد     بیود  افروا فقط تا امانی ایمین   بدشتر کشوشهای جنگ. توان اا تاشیخ گوا  آوشد می

 نتدجیۀ واقعیی و بیزیهی و    ای پزییز  افالطیون، وجیود جنیگ شا    (. 52: 7581: نراقی)کردنز  می

، ضمن مذموم دانستن آن، گاهی برای حفظ حال دش عدن و  کنز میطبدعی ساختاش انسان عنوان 

لیزوم  دش نظر افالطون، تمایل مردم بیه چدزهیایی کیه    . دانز مییهر، وجود آن شا ضروشی -دولت

قربیانی،  ) ، عامیل اساسیی جنیگ اسیت    شونیز  میحداتی نزاشنز و جزء ندااهای تجمالتی به یماش 

هگیل هماننیز   . آییز  دش مدان فالسفۀ جزیز، هگل اا حامدان جنگ به یماش می(. 71-74: 7545

با آنکه هگل ستایشگر جیزی جنیگ و میزافع    . آیز ندچه دش امر  ستایشگران جنگ به یماش می

آمدیز   هیای اغیراق   حال برای اینکه خیود شا اا اتهیام   دهنزۀ جنگ است، دش عدن  خصوصدت تعالی

چیون هیر   . تبرئه کنز، بر مصون مانزن جان و مال کشوشها و جوامع دشگدیر جنیگ تأکدیز داشد   

که دش جنیگ اسیت، کشیوش متخاصیم شا بیه عنیوان کشیوشی داشای حی           کشوشی حتی هنگامی

اسیز، باییز اعمیال جنگیدش ندیز بیر ضیز چنیدن         ین حاکمدت یعنی به عنوان یخصی واحز می

عناییت،  )هیا گزنیزی نرسیانز     بایز و به جان و مال افراد عادی و خانواد  -یعنی کشوش–یخصی 

دش مدان متفکران اسالمی، امام خمدنی همواش  دفیاع اا اسیالم و خیاک کشیوش شا     (. 590: 7522

 و حرکیت  آگیاهی،  عامیل  ییران، ا مبیاشا  و مقیاوم  ملت برای شا خمدنی جنگ امام. جایز یمردنز

 بدشیتر  یود، می بدزاش ما ملت یود، یروع جنگی یک وقتی»:دانست می سستی و فترت اا خروج

ایشان دش طول جنگ تحمدلی عیراق علدیه اییران    . (721: 75نوش، ج صحدفه) «.یود می متحرک

 ابتزایی جنگ دفاع، جز و دهز می ادامه خزا برای است، کرد  قدام خزا برای ایران»: فرمودنز می

 چهیاش  نیی ا دش جنگ خزاونز بقر  سوش  دش. (54: 75 نوش، ج صحدفه) «.کرد نخواهز کس هدچ با

 هِدی ف قِتیال   قُیل  هِدی ف قِتالٍ الْحَرامِ الشَّهرِ عَنِ سئَلُوُنَکَی»: زیفرما یم و دانز یم بزشگ یگناه شا ما 

 بیزشگ  یگنیاه  آن دش جنیگ  بگو کننز؛ یم سؤال حرام ما  دش کردن جنگ دشباش  تو اا»؛ «ر دکَب

 (571/بقر )«.است

 به احترام آن و است یز  ایاش  یاسالم جهاد و جنگ مقرشات اا گرید یکی به اتیآ نیا دش

 توانز می ها ما  این دش صلح. بایز یم ما  چهاش نیا دش یزیخونر و جنگ اا زدپره و حرام یها ما 

 .کننز انزگی بدشتری آشامش با مردم و ببرد بدن اا شا جنگ دامنۀ

ای دش امدنه جنگ و بحیران بیدن دو    یناسان بدش اا هر شیته دش مدان علوم مختلف، جامعه

یناختی دش موشد جنگ یک اصل مشترک داشنیز و   همه نظریات جامعه. انز سرامدن مطالعه کرد 
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نظریات اا لحیاظ  اما این . گدرنز ها دش نظر می آن اینکه جنگ شا یک پزیز  طبدعی انزگی انسان

ییناختی دش میوشد جنیگ دش دو     نظرییات جامعیه  . کننز بدنی آینز  با دیگران فرق می پدشۀ نحو

 :انز دسته قابل تقسدم

سیاختاش اجتمیاعی اسیت و باییز      ۀنظریات عقدز  داشنز جنگ ااد بدنانه؛ این خوش نظریات -

ل سین سیدمون، اگوسیت    مثی  ؛بدنی کرد که شوای این ساختاش دگرگون یود امدزواش بود و پدش

بشری اا جمله جنیگ   ۀگوناگون جامع مسائلپردااان  اا دیزگا  این نظریه. کنت، هربرت اسپنسر

 ؛(58: 7559شایت،  سی)های ساختاشی است  معلول دگرگونی

ای است ابزی و غالباً مفدز مثل ایزوله، کمپلیویچ   که معتقزنز جنگ پزیز بزبدنانه  نظریات -

گیردد، جنیگ    ها نایی میی  نظریات بزبدنانه که اا نظریات اجتماعی ماشکسدستدش . و ژشژ سوشل

 .های اقتصادی است شقابت مسائلابزی فقرا علده ثروتمنزان وجود داشد و منشأ این تعاشضات دش 

تیوان   هیا شا میی   های اجتمیاعی هسیتنز و ایین دگرگیونی     دگرگونی ۀآنان ستدزها وسدل ۀبه عقدز

های اجتماعی و هیدچ   این نظریات هدچ یک اا جنبه. ل و خوب دانستموجب ایجاد جامعه متعاد

شیتیرا،  ) کننیز  ای شا بزون اشتباط با کل تاشیخی و ساختاش اجتماعی آن دشک نمی پزیز  جزاگانه

7518 :594.) 

 (استراتژی)راهبرد 
وجیود  داشی است که دو دیزگا  کامالً متفاوت دش موشد آن  بحر دامنه( استراتژی)مفهوم شاهبرد 

تیوان   کننز که با توجه به گستردگی و پدچدیزگی ایین واژ  نمیی    برخی اا متفکران ادعا می. داشد

و بیر ایین باوشنیز    ( 7: 7008، 7موشای و گریمسلی)تعریف جامع و کاملی برای آن دش نظر گرفت 

و  که این تعاشیف نه تنها به دلدل ماهدت متغدر شاهبرد، بلکه دش حقدقت به دلدیل ابعیاد مختلیف   

سیاا کیرد     های متفاوت دش یک شونز تاشیخی، تعریف آن شا مشکل متنوع آن است که بروا چهر 

ییمول و داشای   ای دیگر اا محققان، این واژ  شا جهان اا آن سو عز (. 775: 7507خلدلی، )است 

شیشۀ کلمه شاهبیرد بیه یونیان باسیتان     (. 58: 5992، 5استراچان)کننز  معنایی مشخص بدان می

طیوش مشیخص بیه     دش آغیاا بیه   )و منظیوش آن یخصیی اسیت    ( 292: 7009، 5آیتو)گردد  یباام
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کیه شهبیری ییک    ( ایاش  دایت و بعزها این مفهوم به شهبران نظیامی اطیالق ییز    7استراتگوس

 اشتش نظامی شا بر عهز  داشد و به معنای دانیش عمیومی ییا حکمیت عمیومی آن شهبیر اسیت       

اهبرد بایز پذیرفت کیه شاهبیرد میاهدتی متغدیر داییته و      دش تعریف مزشن ش .(5995، 5هوشوا )

دییزگا  افیرادی کیه بیر     . های پدشرو است که بایز به تعریف آن پرداخت صرفاً بر اساس موقعدت

کننز، عمزتاً یا شیشه دش تعریف لغوی اا ایین پزییز  داشد و ییا بیه      ماهدت ثابت شاهبرد تأکدز می

تیوان   میی ( اا یونان باسیتان )شجاع به شیشۀ لغوی این پزیز  با ا. عناصر ساانز  شاهبرد ایاش  داشد

گفت بر اساس نگریی که نسبت به شاهبرد اا آن امان وجود دایته، به تحلدل و تبدیدن ماهدیت   

تییوان دش  همچنییدن شیشییه تفکییر شاهبییرد مییزشن شا مییی. یییز  اسییت اییین پزیییز  پرداختییه مییی

های بندیادینی کیه    دهز سؤال نشان می برشسی آثاش ایشان. شاهبردیناسان کالسدک سراغ گرفت

ای ثابیت بیود  اسیت     انز، به یکل قابل مالحظه طی دو قرن گذیته با آنها دست به گریبان بود 

 پایزاش ت ویی ثاب کامالً ماهدتی نه دش مجموع ابتزا بایز پذیرفت کیه شاهبیرد  (. 50: 7548ملدک، )

 و سدال ریی متغد چنان آن هین و یز پزیز  این دش تحول منکر آن بتوان مبنای بر که است دایته

: 7507خلدلیی،  ) ردیی ک دیگر متمایزش هیای  پزیز  اا و یناخت شا ماهدتش نتوان که است بود 

بر این مبنا و دش سطح نظامی، شاهبیرد شا هنیر و علیم بیه کیاشگدری منیابع دش جنیگ دش         .(772

میال ندیل بیه پدیروای و     شاستای تأمدن بدشترین حمایت اا سداست ملی دش جهت افیزایش احت 

و دش یک معنای کلیی، شاهبیرد ییک    ( 27: 7502فوالدی، )کننز  پدامزهای مساعز آن تعریف می

عباسیی و جعفیری،   )نقشۀ عملداتی است که برای دستدابی به نتدجۀ نهایی طراحی ییز  اسیت   

د  قیراش  دش بسداشی اا مواشد، مفاهدم شاهبرد و تاکتدک به جای یکزیگر موشد اسیتفا (. 72: 7509

های آخیر قیرن هدجیزهم، نویسینزگان ایتالدیایی و اسیپاندولی اا        اصوالً تا پدش اا دهه. گدرد می

تزشیج و بیه وییژ      اما به. کردنز های علم، هنر یا تاکتدک به جای شاهبرد استفاد  می ترکدب واژ 

نگ حیزود  دش اواسط قرن بدستم تفکدک شاهبرد اا تاکتدک قطعی یز و شاهبرد به عنوان علم ج

خود شا کامالً با تاکتدک مشخص کرد تا جزا اا آن و دش عدن حال بیا اسیتفاد  اا آن شا  خیود شا    

دش تفکدک مدان شاهبرد و تاکتدک بایز گفت که شاهبرد شا علیم تحرکیات خیاشج اا دییز     . بگشایز

گدیرد   یداننز که دش برابر چشم دیمن انجام می  داننز، اما تاکتدک شا علم تحرکاتی می دیمن می

                                                                                                                                       

1. sterategos 

2. Horwath 
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 سالح کاشبرد اشتش، فن دهی ساامان هنر یا نظامی تاکتدک(. 0-79: 7518ااغنزی و شوینزل، )

 فنیاوشی  و فلسفه تحوالت. است نبرد دش دیمن یکست و دشگدری منظوش به  نظامی های یگان و

 ییرایط  برای ویژ  های تاکتدک. انز گذایته نظامی های تاکتدک بر عمدقی تأثدرات تاشیخ طول دش

 تیا  و ییود  میی  ییروع  سیاختمان  ییا  اتیاق  ییک  تیأمدن  اا آنهیا  گسترۀ که داشنز وجود گوناگون

 ادامیه  اسیت،  منطقه  یک فراا بر هوایی برتری ایجاد هزفشان مثال برای که وسدعی های عملدات

 ندروهای کل تا گرو  و فرد یک اا فرمانزهی سطوح تمام دش نظامی های تاکتدک امروا . یابنز می

 اا انعکاسیی  ییزنز،  میی  اسیتفاد   جنیگ  دش کیه  هیایی  یگیان  واقیع  دش. یونز می یامل شا مسلح

تیوان   میی  .است کرد  تغددر نسبت به ندز آنها ترکدب و انزاا  و انز بود  عصریان هم های تاکتدک

گفت که شاهبرد یک مسئلۀ حکومتی است که اا حصاش قزشت و ندروی نظامی خاشج ییز  اسیت   

شاهبیرد دش واقیع ییامل اشاییابی و بیه      . گدیرد  تصاد و اجتماع شا دش بر میی و سداست، فرهنگ، اق

ای اا منابع و عوامل مختلف اجتماعی، مالی، فناوشانیه، ژئیوپلدتدکی و سداسیی     کاشگدری مجموعه

هیای سداسیی،    طوش عام به معنای فن هماهنگ کیردن توانیایی   دیگر، شاهبرد به  عباشت  به . است

دی، شوانی و نظامی یک ملت ییا کشیوش و کیاشبرد آن دش جهیت تحقی       اقتصادی، فرهنگی، اعتقا

توانز مطرح ییز  و   بزین ترتدب، دش هر یرایط امانی و مکانی می. بخشدزن به اهزاس ملی است

 (.50: 7518امدندان، )کاشبرد دایته بایز 

 روش پژوهش
ها و اطالعات  د دا. بایز ای می توسعه-تحلدلی و اا لحاظ هزس، کاشبردی-توصدفی پژوهششوش 

دش مبیانی نظیری پیژوهش و اسیتخراج     . ای و مدزانی گردآوشی ییز  اسیت   به دو شوش کتابخانه

هیا، اسیناد و میزاشک     مقیاالت، کتیاب  )ای  اا شوش کتابخانیه  SWOTهای مربوط به میزل   مؤلفه

اا شوش مدزانی  QSPMو همچندن  SWOTدش امتداادهی به مزل . استفاد  یز  است( مربوطه

حیواۀ جغرافدیا و علیوم سداسیی کیه اا       نفر اا متخصصیان دش  72استفاد  یز؛ بزین صوشت که 

هزفمنیز  -آگاهی و دانش الام دش امدنۀ مسائل کردستان برخوشداش بودنز، به صوشت غدرتصیادفی 

شا بیا توجیه بیه اهمدیت هیر مؤلفیه دش میزل         9990تا  9997های ما بدن  گزینش یزنز و ضریب

SWOT  هیا،   ها و فرصت انز که عالو  بر یناسایی دشجۀ اهمدت هر کزام اا چالش اختصاص داد

( کاشانیه، شقیابتی و تهیاجمی    تزافعی، محافظیه )های چهاشگانه  موقعدت منطقه ندز بر اساس طدف

مشخص یز که دش نهایت با تحلدل وضعدت موجود، شاهبردهای مقتضی استخراج ییز  اسیت و   



 666/ ...های استان کردستان  ها و فرصت شاهبردسنجی چالشاشائه 

 

، اختصییاص ضییریب بییرای هییر کییزام اا شاهبردهییا دش جهییت SWOTبییه همییان ترتدییب مییزل 

 . بنزی آنان انجام گرفت اولویت

 موقعیت و محدوده منطقه مورد مطالعه

مرکیز  ) 7502نفر دش سیال   7595977غرب کشوش با جمعدتی برابر با  استان کردستان دش یمال

 ایین اسیتان اا  . گیردد  های عمزۀ جمعدتی کشوش محسوب میی  ، یکی اا کانون(7502آماش ایران، 

 جنیوب  اا انجان، و های همزان استان به یرق اا انجان، و غربی آذشبایجان های به استان یمال

اسیتان کردسیتان بیا مرکزییت ییهر       .اسیت  محزود عراق کشوش به غرب اا و کرمانشا  استان به

 .است ساحت کل کشوش شا دش برگرفتهدشصز اا م 791یهرستان است که  79سننزج، متشکل اا 

 

 

 محدودۀ مورد مطالعه: 6نقشۀ 
 

همجواشی استان کردستان با کشوش عراق و به طوش خاص منطقۀ کردستان عراق موجب یز  تیا  

هیای   وجیود باااشچیه  . اهمدت مطالعاتی آن اا دیزگا  امندتی و دفاعی همواش  موشد توجیه باییز  

مرای هماننز باااشچۀ بایماق دش مریوان، تأثدر تحوالت کردستان عراق بر کردستان ایران، وجود 
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های ضزانقالب هماننز پژاک دش کردستان عراق و انزیشۀ کردسیتان یکپاشچیه    و گروهکها  حزب

دش کناش این . گردد دفاعی استان کردستان محسوب می -اا مهمترین مالحظات تأثدرگذاش امندتی

مواشد بایز به نزدیکی شوابط اسرائدل و کردستان عراق دش یک دهۀ گذیته و بخصیوص دش امیان   

انی ایاش  کرد که تأثدر آن بر کردسیتان اییران نیه نظیامی، بلکیه سداسیی و       صزاشت مسعود باشا

نماییز و اا عمیز     فرهنگی است و انزیشۀ کردستان یکپاشچه و یا ناسدونالدسم کردی شا احدا میی 

عالقگی به حکومیت مرکیزی دش اییران و واگراییی میردم کردسیتان اسیت         تبعات آن افزایش بی

هیای داخلیی دش اسیتان     گدری اا فرصیت  که با بهر ( 7502لح، جغرافدایی ندروهای مس ساامان)

 .انزاای مثبت تبزیل کرد توان این تهزیز شا به چشم کردستان می

 های پژوهش بحث و یافته
هیای اسیتان کردسیتان دش دفیاع اا سیرامدن       هیا و فرصیت   مهمترین چالش: پاسخ به سؤال اول

 چدست؟

 تعیین نقاط ضعف و قوت 

هیای   وت و ضعف یناسایی یز  دش مرحله اشایابی محیدط دشونیی، دش سیتون   دش این گام نقاط ق

منظوش تشخدص نقاط   اشایابی محزود  دشونی به. گدرنز ماتریس نقاط ضعف و نقاط قوت قراش می

های قابل کنترل محزود  هسیتنز کیه دش    نقاط ضعف و قوت جزء فعالدت. ضعف و قوت آن است

فرآینیز اشاییابی محیدط دشونیی، میواای بیا       . شساننز یان میهر مقطع امانی به محزود  سود یا ا

 .فرآینز برشسی عوامل بدرونی است
 

 سرزمین از دفاع در کردستان نقاط ضعف و قوت استان: 6جدول 

 امتداا نهایی شتبه ضریب عوامل داخلی سدستم

ت
ط قو

نقا
 

اشتفاعات منطقۀ مریوان و افزایش قزشت دیز ندروهیای  

 نظامی
9995 5 9995 

 9955 8 9994 همگرایی اغلب ساکنان به دولت مرکزی

آگاهی عمومی مردم کردستان نسبت به تحوالت 

 موجود دش منطقه
9994 8 9955 
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 امتداا نهایی شتبه ضریب عوامل داخلی سدستم

 9955 8 9994 تعصب و غدرت مردمان منطقه نسبت به کشوش

ایتغال و فعالدت ساکنان دش استان کردستان و سایر 

 ها استان
9998 5 9994 

 9994 5 9998 به تأمدن امندت مردم این منطقهاهمدت دادن دولت 

های  تزابدر امندتی دولت و ضربه واشد کردن به گرو 

 ضز انقالب
9992 5 9972 

 9995 7 9995 حجم قابل توجه جمعدت فعال دش منطقه

انزاای فعالدت اقتصادی دش نواحی مرای ماننز  شا 

 و مریوان  های مرای بانه باااشچه
9995 7 9995 

ف
ط ضع

نقا
 

 

 9975 5 9998 ها موقعدت کوهستانی منطقه و سخت بودن عملدات

 9955 8 994 نبود معابر و محوشهای آمادی و لجستدکی

 9995 5 9995 های نامرتب دش نواحی کوهستانی پویش جنگل

هیا   های عظدم که مانعی بیرای همیاهنگی عملدیات    دش 

 است
9994 8 9955 

میرای بیرای واحیزهای    محزودیت ظرفدیت دش نقیاط   

 بزشگ نظامی
9995 5 9974 

آشایش جمعدتی شوستاها که ماننز چادشهای عشایر 

 شو است کوچ
9998 5 9994 

ای و ناسدونالدسم کردی دش  پدونزهای قومی و قبدله

 نواحی مرای
9990 8 9955 

تخلده و کاهش جمعدت شوستاهای مرای به دلدل 

 محرومدت
9991 5 9957 

های ضزانقالب  سمت گرو  برخی اا ساکنان بهگرایش 

 و تروشیسم
9998 5 9994 

 9995 7 9995 ها دش امستان یرایط سخت و محزودیت عملدات

 5975 * 7 مجموع
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 تعیین نقاط تهدید و فرصت 

اشایابی محدط بدرونی، دش سیطرهای   ۀو تهزیزهای یناسایی یز  دش مرحل ها فرصتدش این گام 

  این مرحله به تبددن و توصیدف محیدط بدرونیی بیه    . گدرنز میو تهزیزها قراش  ها فرصتماتریس 

ها بیه   فرصت. با آن شوبرو است امانهکه س پردااد میو تهزیزاتی  ها فرصتمنظوش مشخص نمودن 

ها به پتانسدل منطقه بزل  شیزی برای تقویت قوت مجموع عواملی ایاش  داشد که دش صوشت برنامه

شیزی هوییمنزانه   انزاا آتی ایاش  داشد که دش صوشت برنامه ها به چشم فرصت دش واقع. خواهز یز

هیا بیه    تهزییزها ندیز هماننیز فرصیت    . توانز بر امندت و توان دفاعی منطقه تأثدرگیذاش باییز   می

توانیز منطقیه شا بیا چیالش      ها، میی  نکردن ضعف انزاا آتی ایاش  داشد که دش صوشت برطرس چشم

هیا دش   هیا و قیوت   توان بدان کرد که عوامل دشونی یامل ضیعف  جموع میدش م. اساسی شوبرو کنز

هیا و تهزییزها مربیوط بیه      یرایط کنونی دش منطقه نمایان است، اما عوامل بدرونی یامل فرصت

 .موقعدت آینز  است، هر چنز احتمال داشد که منطقه دش سطح ناچدزی اا آن برخوشداش بایز
 

 کردستان در دفاع از سرزمین نقاط فرصت و تهدید استان: 2جدول 

 شتبه ضریب عوامل خاشجی سدستم
امتداا 

 نهایی

ت
فرص

 
 ها

استفاد  اا ظرفدت مرانشدنان به عنوان حافظان تأمدن 

 امندتی
9995 5 9974 

های دولتی دش برابر جنگ نرم  مقابلۀ دستگا 

 نشدن های خاشج گروهک
9994 8 9955 

همگرایی مردم تقویت احساس ناسدونالدسم ملی و 

 کردستان نسبت به کشوش
9994 8 9955 

های اصلی و  های اشتباطی و افزایش شا  گسترش یبکه

 فرعی
9992 5 9972 

گسترش و تقویت ندروهای نظامی و انتظامی جمهوشی 

اسالمی ایران دش مناط  کردنشدن دش مواقع حساس و 

 بحرانی

9991 5 9957 

یافته اا طرس  و سااماندیز   استفاد  اا ندروهای آمواش

 9972 5 9992 دولت مرکزی دش منطقۀ کردستان
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 شتبه ضریب عوامل خاشجی سدستم
امتداا 

 نهایی

تثبدت جمعدت دش نقاط مرای و شوستایی به عنوان 

ناظران کنترل اجتماعی دش برخوشد با عوامل ناامنی و 

 اا بحران
9992 5 997 

اا و  تزوین سنز شاهبردی منطقه و یناخت نقاط بحران

 معرض حمله دیمن  دش
9994 8 9955 

های ضزانقالب و  یزن حزب اا بدن شفتن و متالیی

 پناهنز  یزن اغلب آنان به کشوش سوئز
9995 7 9995 

تهزیزها
 

 

برانگدختن احساسات مردم اا طری  عناصر ضزانقالب و 

استفاد  اا برنامه اا پدش طراحی یز  ماننز 

کردستان یکپاشچه و یا خودمختاشی »اصطالحات

 «کردستان

9990 8 9955 

جواشی با کشوش عراق و نفوذ ناامنی این منطقه به  هم

 داخل کردستان 
9992 5 997 

باش و تروشیستی گروهک پژاک به  های خشونت عملدات

 های مرای پاسگا 
9992 5 997 

ای و  های ماهواش  ها و یبکه استفادۀ دیمن اا شسانه

 انزاای جنگ نرم شا 
9991 5 9957 

برخی اا کشوشهای خاشجی به های مالی  کمک

های ضز انقالب و تأمدن هزینۀ عملدات این  گروهک

 ها گروهک

 

 

9991 5 9957 

نفوذ افراد پژاک دش داخل شوستاهای مرای و به دست 

 آوشدن اطالعات اا مردم شوستانشدن 
9998 5 9994 

ای بدن مناط   های قومی و قبدله افزایش دشگدری

 کردنشدن
9992 5 997 

های  جذب مردم منطقۀ کردستان به گروهک

 9995 7 9995 های مالی و حقوق باال نشدن با وعزۀ کمک خاشج

 5901 * 7 مجموع

 

های بالقو  و بالفعیل،   ها و فرصت موقعدت استان کردستان با توجه به چالش: پاسخ به سؤال دوم

 یود؟ چگونه اشایابی می

نمراتیی کیه   . پس اا فهرست کردن مجموع نقاط داخلی و خاشجی امتدااات آنها محاسبه یز
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نمیرۀ  . ها داد  یز، بر اساس یزت اهمدت و تأثدرگذاشی آن گزینه بود  است به هر یک اا گزینه

ای  گونیه  گدرد؛ بیه   ها به آنها تعل  می است که بر اساس اهمدت هر یک اا گزینه 8تا  7شتبه بدن 

ضریب ندیز بیر اسیاس    . داشای کمترین اهمدت است 7داشای بدشترین اهمدت و نمرۀ  8رۀ که نم

ها بدشتر باییز،   ای که اهمدت هر یک اا گزینه گونه محاسبه یز  است؛ به  7مدانگدن سؤاالت اا 

دش انتهیا ندیز امتدیاا نهیایی بیر اسیاس       . نمر  بدشتری بیه آن تعلی  خواهیز گرفیت و بیرعکس     

مجموع نمرات به دست آمز  دش هر  7دش نموداش . تبه به دست آمز  استضرب ضریب و ش حاصل

 .مشاهز  است  کزام اا نقاط داخلی و خاشجی قابل

 

 

 مجموع نمرات حاصل شده از عوامل داخلی و خارجی: 6شکل 

، موقعدیت اسیتان کردسیتان تهیاجمی     SWOTبر اساس مجموعیه نمیرات حاصیل اا میزل     

. بخشیز ها، موقعدت خیود شا بهبیود    اا فرصتتوانز با استفاد   بایز؛ یعنی استان کردستان می می

دش نمیوداش  . موقعدت تهاجمی گویای وضعدت مطلوب استان کردستان دش دفاع اا سرامدن اسیت 

 .موقعدت استان کردستان نشان داد  یز  است 5
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 SWOTبر اساس مدل ( تهاجمی)استان کردستان  موقعیت: 2شکل 

 

هیا دش   برداشی اا فرصیت  ها و بهر  چه شاهبردهایی برای برطرس کردن چالش: پاسخ به سؤال سوم

 یود؟ منطقه پدشنهاد می

یونز و هزس ایین ندسیت کیه     دش هر مرحله دو عامل با هم مقایسه می SWOTدش ماتریس 

ندز  8دش جزول . هزس تعددن شاهبردهای قابل اجرا است بهترین شاهبردها شا مشخص نمود، بلکه

صیوشت ماتریسیی کیه دش جیزول قابیل        انز و سپس به ابتزا نقاط داخلی و خاشجی فهرست یز 

انز که بتوان با استفاد  اا نقاط قیوت و   مشاهز  است، مهمترین شاهبردها به صوشتی انتخاب یز 

 .سرامدن شا اا بدن برد فرصت، نقاط ضعف و تهزیز کردستان دش دفاع اا
 

 در استان کردستان جهت تدوین راهبرد SWOTماتریس : 9جدول 

 ماتریس عوامل داخلی

 

 

 

 

 

 

نقاط قوت 
(STRENGTH) 

 نقاط ضعف
(WEAKNESS) 

 و مریوان منطقه اشتفاعات 

 ندروهای دیز قزشت افزایش

 نظامی

 به ساکنان اغلب همگرایی 

 مرکزی دولت

 مردم عمومی آگاهی 

 و منطقه کوهستانی موقعدت 

 ها عملدات بودن سخت

 و آمادی محوشهای و معابر نبود 

 پشتدبانی

 دش نامرتب های جنگل پویش 

 کوهستانی نواحی
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 ماتریس عوامل خاشجی

 تحوالت به نسبت کردستان

 منطقه دش موجود

 منطقه مردم غدرت و تعصب 

 کشوش به نسبت

 دش ساکنان فعالدت و ایتغال 

 سایر و کردستان استان

 ها استان

 دنتأم به دولت دادن اهمدت 

 منطقه این مردم امندت

 ضربه و دولت امندتی تزابدر 

 ضز های گرو  به کردن واشد

 انقالب

 جمعدت توجه قابل حجم 

 منطقه دش فعال

  های فعالدت یانزاا شا 

 مرای نواحی دش اقتصادی

 بانه، مرای های باااشچه ماننز

 ... و مریوان

  برای مانعی که عظدم های دش 

 است ها عملدات هماهنگی

 نقاط دش ظرفدت محزودیت 

 بزشگ واحزهای برای مرای

 نظامی

 که شوستاها جمعدتی آشایش 

شو  کوچ عشایر چادشهای ماننز

 است

 و ای قبدله و قومی پدونزهای 

 نواحی دش کردی ناسدونالدسم

 مرای

 جمعدت کاهش و تخلده 

 دلدل به مرای شوستاهای

 محرومدت

 به  ساکنان اا برخی گرایش

 و ضزانقالب های گرو سمت 

 تروشیسم

 محزودیت و سخت یرایط 

 امستان دش ها عملدات

ها فرصت
(OPPORTUNITY) 

 SO( تهاجمی)شاهبردهای 
( کاشانه محافظه)های  شاهبرد

WO 

  مرانشدنان ظرفدت اا استفاد 

 دش دتامن دنتأم حافظان عنوان به

 کردستان

  دولتی کشوش یها دستگا مقابلۀ 

 های گروهک نرم جنگ برابر دش

 نشدن خاشج

 ملی دونالدزمناس احساس تقویت 

 نسبت کردستان مردم همگرایی و

 کشوش به

 و اشتباطی های یبکه گسترش 

 فرعی و اصلی های شا  افزایش

 ساای و  فرهنگ

افزایش آگاهی مردم 

نسبت به عوامل 

  (SO1) ناامنی

  های  درویناستقراش

امندتی کشوش دش 

های  کوهستان

منطقه و یناسایی 

 نقاط بحرانی

(SO2)  
  اا  استفاد

  ساای و یناسایی  شا

پذیر دش  نقاط آسدب

 مناط  مرای

  تجهدز کردن منطقه

به امکانات و تسهدالت 

به شوا برای مقابله با 

 حرکات چریکی دیمن

 های  مقابله با جنگ

شوانی دیمن و آگا  

کردن مردم به 

با  شاهکاشهای مقابله
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 ندروهای تقویت و گسترش 

 جمهوشی انتظامی و نظامی

 کردنشدن مناط  دش ایران اسالمی

 بحرانی و حساسمواقع  دش

  آمواش ندروهای اا استفاد 

 طرس اا یافته ساامان و دیز 

 کردستان منطقه دش مرکزی دولت

 و مرای نقاط دش جمعدت تثبدت 

 کنترل ناظران عنوان به شوستایی

عوامل  با برخوشد دش اجتماعی

 اا بحران و ناامنی

 و منطقه شاهبردی سنز تزوین 

دش معرض  و اا بحران نقاط یناخت

 دیمن حمله

 متالیی یزن و شفتن بدن اا 

 پناهنز  و ضزانقالب های حزب

 سوئز کشوش به آنان اغلب یزن

های بومی  فرصت

 استان کردستان

(SO3)  
  آبادانی منطقه و

افزایش همگرایی 

مردم کردستان به 

 دولت مرکزی

(SO4)  

 جنگ نرم

 

تهزیزها
(THREATMENT) 

 WT( تزافعی)های  شاهبرد ST( شقابتی)شاهبردهای 

 توسط مردم احساسات برانگدختن 

 اا استفاد  و ضزانقالب عناصر

ماننز  یز  طراحی پدش اا برنامه

 یا و یکپاشچه کردستان»

 «کردستان خودمختاشی

 نفوذ و عراق کشوش با جواشی هم 

 داخل به منطقه این ناامنی

  کردستان

 و باش خشونت های عملدات 

 به پژاک وهک گر تروشیستی

 مرای های پاسگا 

  و ها شسانه اا دیمن استفاد 

  کنترل یزیز مراها

برای جلوگدری اا 

وشود گروهک 

تروشیستی پژاک و 

 به داخل کشوش غدر 

  آینا کردن مردم با

اهزاس این 

ها و مقاصز  گروهک

 آنان

  افزایش همگرایی

مردم کرد به یکزیگر 

و جلوگدری اا 

  اختصاص بودجه ماااد

بر بودجه کلی استان 

کردستان دش جهت 

کنترل نقاط مرای و 

ها و  مجهز کردن شا 

مسدرهای دش معرض 

 حمله دیمن

  تثبدت جمعدت دش

 نقاط شوستایی

  تجهدز مناط  بحرانی

ها و منطقه به سالح

 ابزاشهای نوین دفاعی
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 انزاای شا  و ای ماهواش  های یبکه

 نرم جنگ

 اا برخی مالی های کمک 

 های گروهک به خاشجی کشوشهای

 عملدات هزینه دنتأم و انقالب ضز

 ها گروهک این

 داخل دش پژاک افراد نفوذ 

 آوشدن بزست و مرای شوستاهای

  شوستانشدن مردم اا اطالعات

 و قومی های دشگدری افزایش 

 کردنشدن مناط  بدن ای قبدله

 به کردستان منطقه مردم جذب 

 وعز  با نشدن خاشج های هک گرو 

 باال حقوق و مالی های کمک

انزاای دش تفرقه

 داخل کردابانان

  های  تجهدز پاسگا

مرای به تسلدحات 

بروا و افزایش ندروها 

ها  دش این پاسگا 

برای مقابله با 

های ناگهانی  عملدات

 دیمن

  افزایش همگرایی مردم

 کرد به دولت مرکزی

  تزوین سنز جامع

مندتی و دفاعی دش ا

این منطقه و یناسایی 

ها  ها و چالش فرصت

 آن دش دفاع اا سرامدن

 

 بندی آنها برای اولویت (QSPM)ریزی راهبردهای کمی  ارائه ماتریس برنامه
قبول به دست آمز  دش مرحله قبیل اا طریی     بنزی شاهبردهای قابل دش این مرحله ابتزا با اولویت

شیزی شاهبیردی   قضاوت یهودی شاهبردهای نهایی شا انتخاب کرد  و با استفاد  اا ماتریس برنامه

شیزی شاهبردی  دش اجرای ماتریس برنامه. یود امتداا نهایی هر معداش مشخص می (QSPM)کمی 

های مرحله اول و نتدجۀ حاصل اا مقایسۀ عوامیل داخلیی و خیاشجی دش     می اا تجزیه و تحلدلک

هیای عدنیی شاهبردهیای قابیل اجیرا مشیخص        یود تا به وسدله آن یدو  مرحلۀ دوم استفاد  می

بیا   گردد و می اا این ماتریس جهت تعددن مدزان جذابدت شاهبردهای تزوین یز  استفاد  .یونز

بهتیرین   ۀبه صوشت عدنی شاهبردهیای گونیاگون شا کیه دش امیر     توان مین ماتریس استفاد  اا ای

 .شاهبردها هستنز، مشخص نمود
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 بندی راهبردها در استان کردستان جهت اولویت QPSMماتریس : 4جدول 

 (SO تهاجمی )شاهبردها 

(SO1) (SO2) (SO3) (SO4) 

عوامل 

اصلی 

 تعددن

کننز  

 موقعدت

 ضریب
نمر  

 جذابدت
 جمع

نمر  

 جذابدت
 جمع

نمر  

 جذابدت
 جمع

نمر  

 جذابدت
 جمع

 * * * * * * * * * ها فرصت

O1 9995 8 9958 5 9974 8 9958 5 9975 

O2 9994 8 9955 5 9958 7 9994 7 9994 

O3 9994 8 9955 5 9975 8 9955 8 9955 

O4 9992 7 9992 5 997 7 9992 8 995 

O5 9991 5 9978 8 9954 7 9991 7 9991 

O6 9992 5 9979 8 995 5 997 7 9992 

O7 9992 5 9979 7 9992 8 995 8 995 

O8 9994 5 9975 7 9994 5 9975 7 9994 

O9 9995 7 9995 7 9995 7 9995 7 9995 

 * * * * * * * * * تهزیزها

T1 9990 8 9955 7 9990 7 9990 7 9990 

T2 9992 7 9992 5 9972 7 9992 7 9992 

T3 9992 5 9972 8 9959 5 997 7 9992 

T4 9991 8 9954 7 9991 5 9978 7 9991 

T5 9991 7 9991 7 9991 7 9991 7 9991 

T6 9998 8 9975 5 9975 5 9994 7 9998 

T7 9992 5 997 7 9992 7 9992 5 9972 

T8 9995 8 9975 7 9995 8 9975 5 9995 

 7915 * 7902 * 5979 * 5912 * 7 جمع

 ها ضعف * * * * * * * * *
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9998 7 9998 7 9975 5 9998 7 9998 W1 

9975 5 9994 7 9958 5 9994 7 994 W2 

9995 7 9995 7 9990 5 9995 7 9995 W3 

9994 7 9994 7 9958 5 9994 7 9994 W4 

9995 7 9995 7 9974 5 9995 7 9995 W5 

9994 5 9975 8 9975 5 9998 7 9998 W6 

9955 8 9955 8 9951 5 9990 7 9990 W7 

9954 8 9954 8 9991 7 9978 5 9991 W8 

9975 8 9975 8 9998 7 9998 7 9998 W9 

9995 7 9995 7 9990 5 9975 8 9995 W10 

 ها قوت * * * * * * * * *

9995 7 9995 7 9975 8 9995 7 9995 S1 

9955 8 9955 8 9994 7 9955 8 9994 S2 

9975 5 9955 8 9994 7 9955 8 9994 S3 

9975 5 9955 8 9994 7 9994 7 9994 S4 

9975 8 9975 8 9998 7 9998 7 9998 S5 

9975 5 9998 7 9975 8 9998 7 9998 S6 

9992 7 9992 7 995 8 9992 7 9992 S7 

9994 8 9994 8 9998 5 9995 7 9995 S8 

9994 8 9994 8 9995 7 9995 7 9995 S9 

 جمع 7 * 7958 * 5954 * 5954 * 5988

8971 * 8955 * 8954 * 8950 * * 

مجموع 

های  نمر 

 جذابدت

 

، شاهبردهیای  QSPMو نتایج جزول  SWOTبا توجه به شاهبردهای انتخاب یز  بر اساس مزل 
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 .انز بنزی یز  اولویت 2منتخب دش جزول 

 های منتخب بندی راهبرد اولویت: 5 جدول

 شتبه نمر  جذابدت شاهبردها

SO1 8950 5 

SO2 8954 5 

SO3 8955 7 

SO4 8971 8 

 گیری نتیجه
های پیی دش پیی دش هیزاشۀ سیوم، محققیان شا نیاگزیر سیاخته تیا          تحوالت جهانی و بروا بحران 

تری شا نسبت به نواحی کشوش و بخصوص نواحی میرای دش پیدش گدرنیز کیه      شاهکاشهای اصولی

امروا  عوامیل  . انز اجتماعی و امندتی کشوشهای همسایه شا پذیرفته -ای اا یرایط اقتصادی آمدز 

هیا دش شاسیتای    های داخلیی و خیاشجی سیعی دش تضیعدف تیوان دولیت       م اا محرکهگوناگونی اع

ها و کاهش همگراییی   ها، به ناامنی یکی اا این محرکه. برداشی اا منافع اقتصادی آنها شا داشد بهر 

دش کشوش ایران ندز بخصیوص پیس اا انقیالب    . مردم به دولت مرکزی دش نواحی مرای ایاش  داشد

ها و تحرکات سداسی و نظامی سعی دایته تا توان سرامدنی شا تضیعدف   سهاسالمی همواش  دسد

بایز کیه بیا توجیه بیه پدشیدنۀ       سااد که یکی اا این نقاط سرامدنی همواش  استان کردستان می

تاشیخی و یرایط کنونی، موقعدت مناسبی برای عناصر ضزانقالب فراهم بود  اسیت تیا بیا طیرح     

گزینی  های واگرایی و جزایی امات مربوط به جنگ نرم، امدنههای سداسی و نظامی و اقز دسدسه

های هوییمنزانۀ حاکمدیت    سرامدنی شا فراهم ساانز که البته با هویداشی مردم منطقه و برنامه

دش همدن شاستا ایین  . نزایته است ای جز یکست دش پی کشوش اسالمی ایران این اقزامات نتدجه

ای اسیتان کردسیتان دش دفیاع سیرامدنی، بیه اسیتخراج       ه ها و فرصت پژوهش با تأکدز بر چالش

منطقه پرداخت که دش نهاییت  ( فرصت و تهزیز)و بدرونی ( ضعف و قوت)مهمترین عوامل دشونی 

. ها، شاهبردهای نهایی با توجه به وضعدت منطقه استخراج یز پس اا امتداادهی هر یک اا مؤلفه

ای موقعدت تهاجمی است؛ بزین معنیا کیه   نشان داد که استان کردستان داش SWOTنتایج مزل 

یماشی شا ایجاد نمود که عالو  بر  های بی توان دش آینز  فرصت های موجود می با استفاد  اا قوت

های امندتی، عاملی برای همگراییی بیه دولیت مرکیزی و دفیاع اا کشیوش دش        اا بدن بردن چالش
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استخراج ییز، دو هیزس عمیز  شا    شاهبردهایی که دش این پژوهش . یرایط جنگی و بحرانی است

توانز بسداشی اا نقاط ضعف و تهزیز منطقه شا اا بدن ببیرد   نمایز؛ اوالً این شاهبردها می دنبال می

دش نهاییت بیا   . توان نقاط قوت و فرصت منطقه شا تقوییت نمیود   و ثانداً به کمک این شاهبردها می

نقیش هیر ییک دش پدشیرفت امندتیی       بنزی شاهبردها با توجه به اولویت QSPMاستفاد  اا مزل 

های طبدعیی،   یامل سرمایه« های بومی استان استفاد  اا فرصت»منطقه انجام گرفت که شاهبرد 

ایین شاهبیرد   . اجتماعی، اقتصادی، انسانی، فدزیکی، هویمنزی و غدر  دش اولویت اول قراش گرفت

هیای دلبسیتگی    آنان، امدنه توانز عالو  بر ایتغال ساکنان مرانشدن و افزایش کدفدت انزگی می

و وابستگی به دولت مرکزی شا فراهم نمایز و ساکنانی که ایراس کامل نسبت به وضعدت منطقه 

هیای   هایی دش شاستای اا بدن بردن چیالش  دش نهایت پدشنهاد. ها قراش گدرنز داشنز، دش شذس برنامه

 .رح یز  استیز ، مط موااات آن، دستدابی به شاهبردهای استخراج منطقه و به 

 ها پیشنهاد
 استفاد  اا ندروهای بومی منطقه دش پاسزاشی اا مراها و مراکز نظامی و امندتی؛ -

یافتیه   افراد غدربومی که دش استان کردستان مسئولدت داشنز، بایز آمواش دیز ، ساامان -

 و عم  مسئله کردستان شا دشک کرد  باینز؛

 اا؛ مناط  بحران گسترش و تقویت ندروهای امندتی و انتظامی دش -

 هایی برای اا بدن بردن فضاهای ناامن؛ یناسایی نقاط بحرانی و تشکدل کاشگرو  -

 ها؛ ها و فرصت تزوین سنز جامع امندت دش غرب کشوش و یناسایی چالش -

افزایش خزمات و امکانات به مردم بومی نواحی مرای هم دش جهیت آبیادانی و هیم دش     -

 مرکزی؛جهت افزایش همگرایی نسبت به دولت 

ساای دش نقاطی که دسترسی ندروهیای امندتیی کشیوش بیه آن دییواش       ساای و شا  جاد  -

 دهز؛ است و گروهک پژاک اا آن نقاط عملدات تروشیستی انجام می

ساای مردم کردستان نسبت به عوامل ناامنی و نحوۀ یناسایی عوامل  آمواش و فرهنگ -

 ستان؛های عمومی بخصوص یبکه کرد ناامنی اا طری  شسانه

استفاد  اا ابزاشهای دستگا  دیپلماسی کشوش با کشوشهای عراق و ترکدیه بیرای بدیرون     -

هیای تروشیسییتی و احیزاب مخییالف نظیام اسییالمی اا مراهیای غربییی دش      شانیزن گییرو  
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 کشوشهای همسایه؛

ایجاد باااشچه دش نواحی مرای استان هم دش شاستای ایتغال مردم و افزایش همگراییی   -

 .و هم دش شاستای کنترل و نظاشت اجتماعی بر مراهابه دولت مرکزی 

 منابعفهرست 
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 7-55، (72) 2فصلنامه شاهبرد دفاعی، 
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 790-785 ،(24)72 شاهبردی، مطالعات فصلنامه استراتژی، مفهوم گفتمانی-تاشیخی تحول( 7507) شضا خلدلی،

 71المعاشس اسالمی، جلز  اصطالح فقهی و حقوقی دفاع، انتشاشات بنداد دایرۀ( 7505)دانشنامه جهان اسالم 

 علمیانتشاشات  :محسن ثالثی، تهران یناسی دش دوشان معاصر، نظریه جامعه (7518) شیتزش، جوشج
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 (www.amar.org.ir)سایت مرکز آماش ایران 

 ،، عبیزالمعبود انصیاشی  یناسی آمریکیایی  نقزی بر جامعه: یناختی بدنش جامعه (7559) شایت، مدلز سی

 انتشاشات نی: تهران

(ش )آثاش امام خمدنی سسه تنظدم و نشرؤم: تهران، 59تا  75جلز  صحدفۀ نوش،موسوی خمدنی، شوح اشهل، 
 

(ع)انتشاشات دانشگا  امام حسدن: جلز اول، تهران ای بر جغرافدای نظامی ایران، مقزمه( 7548)صفوی، سدز یحدی 
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تبددن وجو  شاهبردی، تاکتدکی و عملداتی فرمانزهی حضرت امیام  ( 7509)فری، شضا عباسی، علی و جع

 77-85، (85)77فصلنامه مزیریت نظامی، دش جنگ تحمدلی، ( ش )خمدنی

 -امندتیی  -برشسی مالحظیات سداسیی  ( 7502)خوا ، حسدن  پوش، عباس؛ هایمی، مصطفی؛ فرهادی علی

، (استان کهگدلوییه و بویراحمیز  : مطالعۀ موشدی) SWOTدفاعی آمایش سرامدن با استفاد  اا مزل 

 7-54، (75) 8پژوهشنامه جغرافدای انتظامی، 

 های جدبی ساامان کتاب: تهران فلسفۀ هگل،( 7522)عنایت، حمدز 
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 84-55 ،(8) 5 انی،انس علوم دش جزیز تحقدقات مدالدی، 09 دهه
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