
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Copyright© 2020, TMU Press. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, 

and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms. 

                                      ISSN: 2645-5145; Political Organizing of Space. 2022; 4(2):99-111 
 Providing indicators of planning of military 

centers and bases; case study: Kermanshah 

province  

     ABSTRACT 

 

 

ARTICLE INFO 

Article Type 
Research Article 

Authors 
1 Ahmad Tayebi Safa, Ph.D.  
2 Ezatullah Ezzati, Ph.D.* 
3 Farhad Hamze, Ph.D. 

1 PhD student in Political 

Geography, Islamic Azad 

University, Central Tehran 

Branch, Tehran, Iran. 
2 Professor, Department of 

Geography, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran. 
3 Professor, Department of 

Geography, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran. 

Correspondence* 
Address: Department of 

Political Geography, Islamic 

Azad University, Central 

Tehran Branch, Tehran, Iran. 

Email: e.ezati@yahoo.com 

Article History 
Received: 02 January 2022 

Accepted:1 March 2022 

Land use planning, classification of human activity in 

geographical space, is a thinking that considers all aspects of a 

country's development, and is a strategic planning and a purely 

geographical solution for the sustainable development of 

countries. This issue is more important for Kermanshah province 

which is neighboring with Iraq, because the existence of a wide 

range of potential and actual threats in both Iraq and the 

Kurdistan region have led the implementation of any plan to be 

corresponded with the analysis of the security situation around 

the border. Achieving this requires recognizing geostrategic 

features, analyzing the environment, categorizing the types of 

threats and identifying their source and origin. This article also 

serves this purpose, namely presentation of indicators of military 

centers and bases in Kermanshah province using descriptive-

analytic method. The data collection tool is based on 

documentary and library findings. For this purpose, the required 

data were collected from documents and written sources and 

content analysis method is used to analyze the data. The results 

showed that the arrangement of military centers and bases in 

Kermanshah province is not very comprehensive and efficient, 

and it has a traditional approach and has been done regardless of 

natural and human indicators and threat points, so it has little 

effect on the effectiveness of projects, decrease in vulnerabilities 

and increase in defensive capabilities. Also, it is faced with 

ignoring internal and external threats, unbalanced spatial 

organization in the manner of establishing and locating military 

centers, excessive concentration of political, administrative, 

demographic places and centers, important industries and 

facilities in the center of Kermanshah province, etc.  

 Keywords: Planning, Threats, Military Centers, Kermanshah 

Province. 
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 یدهچک
 یيایجغراف یانسان در فضا تیفعال یبندطبقه سرزمین؛آمایش 

 مدنظریک کشور را  توسعهی هاجنبهتفکری است که تمامي  است
ی استراتژیک و راهکار کامال زیربرنامه، یک دهديمقرار 

پایدار کشورها است. اهمیت این موضوع  توسعهجغرافیایي برای 
باشد زیرا برای استان کرمانشاه در همسایگي کشور عراق بیشتر مي

ی از تهدیدات بالقوه و بالفعل در دو کانون اگستردهوجود طیف 
طرح آمایشي با  هرگونهعراق و اقلیم کردستان سبب شده اجرای 

ق این امر، باشد. تحق همراهتحلیل اوضاع امنیتي پیرامون مرز 
ي، رامونیپ طیمحنیازمند شناخت امکانات ژئواستراتژیکي، تحلیل 

. این ستا هاآنی انواع تهدیدات و شناسایي منبع و منشا بند دسته
ی آمایش مراکز و هاشاخص ارائهمقاله نیز با این هدف یعني 

 -روش توصیفي با و کرمانشاههای نظامي استان استقرارگاه
و اسنادی  صورتبه هادادهگردآوری  ابزاراست.  هگرفتانجامتحلیلي 
 محدودهدر  ازیموردنی هادادهی بوده و بدین منظور اکتابخانه

 وهیتجزی شدند، روش گردآور مکتوباسناد و منابع  موردنظر از
نیز به صورت تحلیل محتوی بوده است. نتایج  هاافتهی لیتحل

های نظامي در ارگاهها نشان داد که آمایش مراکز و استقربررسي
استان کرمانشاه خیلي جامع و کارآمد نیست، دارای رویکرد سنتي 

های طبیعي، انساني و مبادی تهدید است و بدون توجه به شاخص
، کاهش هاطرحانجام گرفته است لذا تاثیر چنداني در اثربخشي 

ی دفاعي نخواهند داشت و با هاتیقابلو افزایش  هایریپذ بیآس
ي به تهدیدات داخلي و خارجي، توجهيبمسائلي همچون 

ي مراکز ابیمکانساماندهي نامتعادل فضایي در نحوه استقرار و 
اماکن و مراکز سیاسي، اداری، جمعیتي،  حد از شیبنظامي، تمرکز 

 است. مواجه و... کرمانشاهصنایع و تاسیسات مهم در مرکز استان 
 آمایش، تهدیدات، مراکز نظامي، استان کرمانشاه. :کلیدی کلمات

 12/10/1400تاریخ دریافت: 
 10/12/1400تاریخ پذیرش:

 e.ezati@yahoo.com نویسنده مسئول:
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 مقدمه
امروزه در برابر تهدیدات نوین باید دفاع متناسب با همان تهدید 
را در دستور کار قرار داد بنابراین با شناسایي دقیق تهدیدات و 

راهبردهای خاصي برای مقابله با تهدیدات  توانيم هاآنارزیابي 
ی هاحوزهارائه داد لذا شناسایي ماهیت و جنس تهدید، شناخت 

یک کشور را  توانديمتهدید و بررسي محیط داخلي و خارجي 
. رهنمون نماید هایریپذ بیآسی پایداری ملي و کاهش سوبه

ر امر طور عمده ببه هادگاهیآمایش ایران د یهادر طرحتاکنون 
در جهت دفاع  یيهاکید داشته و از توجه به ارائه طرحاتوسعه ت

سیسات حیاتي، حساس و مهم در اسرزمیني و حفاظت از مراکز و ت
طور به. ]16[ مقابل تهدیدات و حمالت نظامي غفلت شده است

توجه  شیوببه مقوله ایمني کم يآمایش یهااساسي تاکنون در طرح
توجه قرار نگرفته  به دالیل مختلف مورددفاع و امنیت  و شده است

در جلسه  رانیوزئتیهمصوبه 1براساس ماده  کهيدرحال ]9[است 
به استناد اصل یکصدو سي و هشتم قانون  6/8/1383مورخه 

مالحظات امنیتي و دفاعي، وحدت و یکپارچگي "اساسي ج.ا.ایران 
اصول مصوب آمایش  نیترمهماز  "یامنطقهسرزمین و تعادل 

اما متاسفانه علیرغم اهمیت و حساسیت ] 17[ سرزمین است
ی آمایش سرزمین مالحظات محیطي زیر برنامهموضوع، در تاریخ 
جدی واقع نشده است  توجه موردو  قرارگرفتهو دفاعي در حاشیه 

 یهاامنیتي در چارچوب برنامه -تحلیل تهدیدات نظامي. ]11[
تهدید، مناطق  اانواع تهدیدات، منبع و منشآمایش، مستلزم شناخت 

 داتیبرای مقابله با تهد یيکارهامورد تهدید و سرانجام ارائه راه
ها و مناطق مرزی به دلیل ویژگي استان انیمکه در این  است

د. نتماس با محیط خارجي، همواره در معرض انواع تهدیدات قرار دار
 بیات خارجي آساین ویژگي مناطق مرزی را در برابر تهدید

دلیل قرار گرفتن  کرمانشاه به استان انیمدر این  .]18[ کنديمریپذ
طور ذاتي به يدر یک فضای استراتژیک ناامن و محیط امنیتي چالش

جایگاه مهمي در کشور  لذا از شوديرتهدید محسوب ممناطق پُ وجز
 -ی مزمن اقتصادیهاتیمحرومو  جنگ نیاست همچنبرخوردار 
و رفتارهای جمعیتي آن اثرات  هاتیفعالنظام اسکان،  براجتماعي 

ي آن در طول افتگی توسعهخاص و متمایزی گذاشته و سبب عدم 
انساني در مقایسه با  توسعهی هاشاخص توجهقابلزمان و نزول 

ی کشور شده که پیامد اصلي آن، افزایش روزافزون هااستانسایر 
براین تالش در جهت بنا]. 11[ي است مهاجر فرستبیکاری و 

امنیتي و  –به لحاظ دفاعي ساماندهي منطقي فضای جغرافیایي
اصول  براساسی نظامي هااستقرارگاهجانمایي مناسب مراکز و 

موضوعاتي است که این مقاله به دنبال  جمله ازسرزمین  شیآما
 . ستا هاآنبررسي و رفع 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

64
55

14
5.

20
22

.4
.2

.4
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sp
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 14

mailto:e.ezati@yahoo.com
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455145.2022.4.2.4.6
https://psp.modares.ac.ir/article-42-60763-en.html


  101 کرمانشاهاستان  مطالعه موردی؛ نظامی یهامراکز و استقرارگاه آمایش یهاشاخصارائه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1401، بهار 2، شماره 4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 ی تحقیقشناسروش
ی آمایش مراکز و هاارائه شاخصمقاله به  آنجاکه از

هدف  نظر از، پردازديمی نظامي در استان کرمانشاه هااستقرارگاه
کاربردی بوده و با توجه به اینکه روش خاصي برای شناسایي 

است،  برده کاربهنقاط بهینه و مکان گزیني مراکز نظامي 
 -. از منظر روش، از نوع تحقیقات توصیفيشوديمی تلقي اتوسعه

و اسنادی  صورتبه هادادهگردآوری  ابزارکه تحلیلي است 
 صورتبهنیز  هاافتهی لیتحل و هیتجزی بوده و روش اکتابخانه

تحلیل محتوی صورت گرفته است. سوال اصلي تحقیق این است 
های نظامي ها در آمایش مراکز و استقرارگاهکه مهمترین شاخص

 استان کرمانشاه چیست؟
 

 مبانی نظری

 آمایش دفاعی
و  باشـديملغوی به معنای آراستن و زینـت دادن  ازنظر شآمای

ی نظـامي هـاتیفعالي مناسب اماکن و دهسازمانآمایش دفاعي؛ 
ی صـحی  و منطقـي از تـوان و اسـتعدادهای بـرداربهره منظوربه

نظامي جهت نیل به اهداف دفاعي است که برای رسیدن به ایـن 
ی طبیعـي و فیزیکـي هاپناهگاه.1اهداف، مطالعه پارامترهایي مانند:

ي اماکن موقت و دائمي اعم از نظامي و پشـتیباني و ابیمکان.2زمین
ــمکان.3 ــادی الزم و ابی ــایي و اقتص ــات زیربن ــات و تاسیس ي امکان

لذا داشتن رویکرد آمایشي به سـازمان دفـاعي . ]4[ ضروری است
سـازمان فضـایي نیروهـای مسـل   شـوديمیک کشـور موجـب 

در فضا استقرار یابد که حداکثر توان و قابلیت دفـاعي را ی اگونهبه
ي ابیـمکانبرای یک کشور فراهم آورد. در ایران هرچند در فرایند 

 اندداشـتهی دخالـت اژهیـوهای نظامي عوامـل مراکز و استقرارگاه
. ]11[ انــدننمودهتبعیــت  ســامانمندولــي از یــک الگــوی نظــری 

دفـاعي و امنیتـي،  شیشد آمـا ي با توجه به آن چه گفتهطورکلبه
هـا و توزیـع مناسـب یگان کشـور وساماندهي محیط جغرافیـایي 

ی هـاتیقابلبهینـه از  و اسـتفادهتوجـه بـه تهدیـدات  امکانات بـا
 داتیـتهدایجاد ثبـات و بازدارنـدگي در مقابـل  منظوربهمحیطي 

است اما آنچه مهم است این اسـت کـه اگـر امنیـت  شده فیتعر
قـرار نگیـرد  توجه موردی او در آمایش سرزمین هاتیفعالانسان و 

تهدیدات فیزیکي و عملکردی  نیترياصلي که ثباتيبناپایداری و 
 يمنیاکنار عدم رعایت عوامل دفاعي و  در شونديم محسوبفضا 
شـهرها،  توجـه قابـلی ریپـذ بیآسـو... موجـب  هايابیمکان در

لـذا  شـوديمی کلیدی هارساختیزصنایع، سدها، مراکز نظامي و 
سـکونتگاه و  هرگونه.ایجاد 1قرار گیرد:  توجه موردموارد ذیل باید 

شهر جدید باید با بررسي نوع و میـزان تهدیـدات صـورت گیـرد. 
ی ادرجهی راهبردی با چه وسازهاساخت.توجه به این مسئله که 2

ي مراکـز و ابیـمکان. در طراحـي و 3و شوديماز استحکام ساخته 
های نظــامي حــداکثر اســتفاده از عــوارض طبیعــي و اســتقرارگاه

 .]21[ محیطي لحاظ شود
 

 ی واردناحلقهتئوری پنج 

یالدی کتاب نبرد هوایي را تدوین م1988جان واردن در سال 
ملي آمریکا، نظریه خود را  تیامنمشاور نظامي  عنوانبهکرد، وی 

 فرماندهگون و که به تئوری پنج حلقه واردن مشهور است به پنتا
، ژنرال نورمَن شوارتس کُف و کولین پاِول ارائه داد وقتآننظامي 

 حلقهواقع شد. استراتژی واردن مبتني بر پنج  قبول موردو 
دوایری با مرکزیت واحدی قرار دارند و  صورتبهمرکزی است که 

دهند. سامانه و ساختار قدرت یک کشور را تشکیل مي مجموع در
دارای پنج حلقه  دیآيبرمکه از اسم آن  گونهنهمااین تئوری 

ساختارهای اصلي قدرت یک کشور را  هاحلقهاست که این 
 و به ترتیب عبارتند از: دهنديمتشکیل 
و  کنديم.رهبر ملي که نقش مغز را در دفاع غیرعامل بازی 1

ی کالن مدیریت استراتژیک با چالش هایریگمیتصمبا انهدام آن 
 ؛شوديممواجه 
 دستگاه. محصوالت کلیدی که نقش جریان خون و 2

فعالیت سایر  هاآنکه با انهدام  کننديمهاضمه بدن را ایفا 
. مانند: تاسیسات برق، شوديممختل  هارساختیزو  هادستگاه
ی، شبکه اهستهی هاروگاهین، مخازن سوخت، هاشگاهیپاال
 ي و... ؛، انبارهای عمده مواد غذایهاسردخانهي، رسانآب

ی مواصالتي که هارساختیزیا  ونقلحملی هارساختیز.3
و با انهدام  دنکنيمی حرکتي در بدن انسان را ایفا هادستگاهنقش 
، هافرودگاه. مانند: شونديممختل  ونقلحملی هاسامانه هاآن
 ؛]21[ی مخابراتي و ... هاشبکه، هاپل، بندرها، آهنراه

ملي که نقش روح و روان بدن را  اراده.جمعیت مردمي و 4
جامعه و نیروهای مسل  از طریق  هیروح، با تضعیف دنکنيمایفا 

و جامعه  شوديم جنگ نرم میان مردم و حاکمیت شکاف ایجاد
. مانند: عملیات رواني، پخش اعالمیه، دگرديمدچار انشقاق 

 ی و ... ؛سازعهیشا
در بدن را ی دفاعي هاسلول. نیروهای عملیاتي که نقش 5
نیروهای خط مقدم جبهه،  هاآنکه با انهدام  کننديمایفا 
. مانند: شونديمهای عملیاتي و موانع پیشروی ارضي حذف پایگاه

ی موشکي، هاگاهیپای عملیاتي، هاقرارگاهو  هاگاهیپامراکز، 
 .]3[ی هوایي و دریایي و ... هاگاهیپای پدافند هوایي، هاتیسا

وظیفه، شناسایي  نیترمهم ی یک جنگزیر طرحلذا در 
بوده و راهبرد انهدام مراکز ثقل بر  تهاجم موردمراکز ثقل کشور 

این مبنا است که چنانچه این مراکز با دقت شناسایي و مورد 
روزهای جنگ طعم  نیاولدر  تهاجم موردهدف قرار گیرند، کشور 
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 ی کشورهاخواستهمدت به  نیترکوتاهشکست را چشیده و در 
 . در راهبرد مذکور مراکز ]16[مهاجم تن داده و تسلیم خواهد شد 

 

 باشنديمی متحدالمرکزپنج حلقه و به شکل دوایر  صورتبهثقل 
 است: شده دادهنشان  1که در نمودار 

 ی راهبردی واردنهاحلقه: 1نمودار 

 
 .]22[منبع: 

 

 ساختار فضایی دکتر حافظ نیا
ی هابخشسازمان فضایي بخش دفاعي ایران مانند سایر 

توسعه از یک نوع آشفتگي و آنارشي فضایي برخوردار است و 
، رونیا ازی پشت سر آن قرار ندارد. سامانمندچارچوب نظری 

 اندپراکندهواحدهای نظامي در سط  فضا غالبا بدون نظم منطقي 
اساس دکتر محمدرضا حافظ نیا در رابطه با  نیبرا. ]15[

یي ساختار فضاساماندهي فضایي نیروهای مسل  ایران یک 

نظری ترسیم کرده که در آن فضای جغرافیایي ایران را به سه 
 نموده است: میتقس ریزقلمرو ژئواستراتژیک به شرح 

 (؛Rimland.قلمرو حاشیه یا ریملند )1

 ناطقمبر ( که Midlandند )میانه یا میدل نیقلمرو سرزم. 2
 ارد؛یق دعبارتي بر اسکلت پیراموني فالت ایران تطبو بهمرتفع 

 (.Heartland. قلمرو سرزمین مرکزی یا هارتلند )3

 

 های نظامي: ساختار فضایي پیشنهادی و تطبیق آن با استقرارگاه1نقشه 

 
 .]6[ منبع:

 

در اولین قلمروی ژئواستراتژیک که موسوم به حاشیه یا  •
، واحدهای عملیاتي را با در نظر گرفتن پارامترها و باشديریملند م

منبع، جهت و سط  تهدیدات یا  :مانند يمتغیرهای مختلف
طور مثال رقبای سنتي کرد؛ به يابیمکانباید  را مشخصات زمین
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ا جدید روند تاریخي تهدیدات، تحوالت سیاسي استراتژیک در ی
پیرامون ایران، ساختار فیزیکي و کالبدی فضا نظیر جنس زمین، 

ساختار انساني فضا نظیر جمعیت،  و خاک و توپوگرافي، آب
دسترسي و  ،ترکیبات فضایي و قومي جمعیت، بنیادهای زیستي

شکل هندسي و مشخصات مرز و سایر عناصر فضایي  ،ارتباطات
در مکان گزیني باید مدنظر قرار گیرد. در فضای جغرافیایي 

 یهاکه عناصر فضایي در بخش وجود دارد یواحدهای سامانمند
و از نوعي رابطه سامانمند با سایر  کرده دایمختلف آن تجلي پ

منیت نیز دفاع و ابخش عناصر فضایي برخوردارند. عناصر فضایي 
و هماهنگ  باشندينم فضایي توسعه ملي جدا یهااز سایر بخش

 باید شوند. يابیها مکانبا آن
 یهاتیفعال ؛در دومین قلمروی ژئواستراتژیک )میدلند( •

حلقه پشتیباني نظیر آموزش، تجهیز نیروی انساني، تدارکات و 
 لجستیک باید قرار گیرند.

 واحدهای باید ؛رکزی(بخش م) هارتلند ایقلمرو  نیدر سوم •
صنایع نظامي و نیز بخش  تولید و خدمات برتر نظیر یورافن

 .]6[شده و استقرار پیدا کند  يابیمکان ،فرماندهي و ستاد
ی نظامي ارتش را از نظر واحدهاساختار  گریدی از سو

عملیاتي و نوع استقرار در فضا به چهار دسته کلي تقسیم نموده 
 است:
 گیرند؛قرار مي در صفملیاتي و رزمي که . واحدهای ع1

.واحدهای پشتیباني و خدمات رزم که پشت سر واحدهای 2
 ؛رندیگيمعملیاتي و رزم قرار 

که اصوال صنایع نظامي هم جزو  دیو تولی ورافن.واحدهای 3
 آیند؛مي حساببهاین واحدها 

که در عمق سرزمین قرار  و ستاد.واحدهای فرماندهي 4
 گیرند.مي

در این ساختار نظری، سه  شوديمکه مالحظه  طورهمان
قلمرو ژئواستراتژیک با چهار حلقه یا حوزه از سازمان ارتش و 

اینکه در این  عالوهبه. اندشده دادهبخش دفاع با یکدیگر تطبیق 
مناطق دفاعي ترکیبي با قلمرو ژئواستراتژیک  توانيمساختار 

منطقه دفاع ترکیبي در سط  ویژه تعیین کرد. در این الگو هشت 
بر  توانديمیي است، لذا سازمان فضایي ارتش شناسا قابلکشور 

ي گردد. در این ساختار هر یک از مناطق دهسازماناساس آنها 
ی از قلمروهادفاع ترکیبي دارای سه الیه تطبیق یافته 

براساس . باشنديمژئواستراتژیک و حوزه سازماني ارتش 
 عملیاتي، های فوق، هر منطقه در کشور دارای الیه یهايژگیو

و خدمات عالي  یوراستاد همراه با الیه فن و و فرماندهي پشتیباني
. کنندياست که به ترتیب ازحاشیه به بخش مرکزی استقرار پیدا م

الگوی فوق با ساختار فضایي از جنبه نظری برخوردار است انطباق 
 موردمحدوده  يعمحیط واق و برای کاربردی کردن آن باید با

مطالعه تطبیق داده شود و تمامي پارامترها و عوامل محیطي، 
مکاني، سیاسي، امنیتي، ارتباطي و فرامرزی در آن لحاظ گردد و 

 .]15[ ساختار ارتباطي مناسبي برای آن طراحي شود تینها در
 

 مطالعه موردمنطقه 
 مربع لومتریک 009/25 کشور باغربي  مهین کرمانشاه دراستان 

درجه  33درصد مساحت کل کشور بین مدار  5/1معادل  مساحت
دقیقه عرض شمالي از خط استوا و  20درجه و  35دقیقه تا  46و 
دقیقه طول شرقي نسبت  6درجه و  48دقیقه تا  28درجه و  45

است. این استان از شمال به  شده واقعالنهار گرینویچ به نصف
، از شرق و لرستانی ایالم هااستانه استان کردستان، از جنوب ب

کیلومتر مرز مشترک با کشور  2/371غرب همدان و از  به استان
کیلومتر مرز  8/115کیلومتر مرز خشکي و  4/255عراق دارد )

 1395. طبق آخرین آمار مربوط به سرشماری سال ]2[آبي( 
 شده اعالمنفر  434هزار و  952میلیون و  1جمعیت این استان، 

کرمانشاه تراکم نسبي جمعیت مربوط به شهرستان  نیشتریباست، 
 داده یجادرصد از جمعیت استان را در خود  50که بیش از  است

، رونیازااست.  نیریقصرشو کمترین آن مربوط به شهرستان 
توزیع فضایي جمعیت در استان کرمانشاه از تعادل و توزیع نسبي 

ین تقسیمات کشوری استان مناسب برخوردار نیست. براساس آخر
دهستان و  86شهر،  32بخش،  31شهرستان،  14کرمانشاه به 

 عبارتنداست که به ترتیب حروف الفبا  شده میتقسآبادی  3152
غرب، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود،  آباد اسالمی هاشهرستاناز: 

، نیریقصرشداالهو، روانسر، سرپل ذهاب، سنقروکلیایي، صحنه، 
و هرسین که هر یک جداگانه  غرب النیگشاه، کنگاور، کرمان

 .]14[باشند های مختلف ميدارای بخش، شهر و دهستان
قرار  و طرزموقعیت استان کرمانشاه از لحاظ وضعیت توپوگرافي 

 مرزهاي و شکل هندسي سطح یهاآبارتفاعات، شبکه  گرفتن
ه نوع ی این منطقه به وجود آورده است که همرا برااین امکان 

شکل هندسي مرز  .امکانات پدافندی و آفندی را در برداشته باشد
ی اگونهبه باشديمی دفاعي ممتازی هاارزشمنطقه دارای  نیدر ا

ی امنطقهی همسایه هیچ کشورهابا  رانیا هایمرز سرتاسرکه در 
چنین امکاناتي را برای یک واحد عملیاتي )نظامي( فراهم نساخته 

 هادرهکم شده و  جیتدربهبه غرب  از شرقزمین  بیش رایزاست. 
به  مرز ازیابد درنتیجه عراق ادامه مي نیالنهرنیبتا داخل جلگه 

 کنديمداخل ایران مواضع دفاعي و پدافندی مطلوبي را ارائه 
]19[. 
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 ی تحقیقهاافتهی

 تهدید  مبادی
 ،مهم شناخت مبادی تهدید سئلهدر تحلیل تهدیدات نظامي م

برای  شوديست. وقتي تهدیدی مطرح ما بررسي و تحلیل آنها
آن تعیین شود.  اجغرافیایي باید کانون و یا مبد نهیزم انعکاس در

خط یا  توانديمحدوده تحرک و فعالیت عامل تهدید م نیبنابرا
ی هاطور مثال چنانچه آبتهدید را مشخص کند؛ به انقطه مبد

و فعالیت تهاجمي دشمن در برای تحرک  یانهیزم فارس جیخل
حد این تحرک را نسبت به پهنه  نیترکینظر گرفته شود و نزد

واقع خط  ساحلي جنوب دانسته شود، در یهاسرزمین، خط آب
عنوان یکي از مبادی تهدیدات مطرح بوده و مبنای مذکور به
و در مرحله بعدی این  شوديتهدیدات و خطرات واقع م همحاسب

محاسبات، توانمندی دشمن با استفاده از مبادی جغرافیایي تهاجم 
رد سیستم و ارزیابي بُ افواصل از این مبد یبند در قالب دسته

مدنظر قرار خواهد  اتهاجم و تخریب مهاجم نسبت به این مبد
. ]13[ ردیگيتهدیدات صورت م یبند گرفت و براین اساس درجه

موضوع تهدیدات نظامي و تهاجم  قسمتدر این  کهنیبه ابا توجه 
طور به هاطور طبیعي مرزهای کشوردشمن خارجي مطرح است، به

تهدیدات نظامي و  امبد نیترعنوان مهمعمده با همسایگان به
امنیتي مطرح هستند. براین اساس مرزهای ایران و همسایگان نیز 

 یبند، البته درجهشودوب اصلي تهدید محس اعنوان مبدبه توانديم
این تهدیدات متفاوت خواهد بود. بررسي وضعیت تهدیدات مجاور 

فقط از  ،ایران اسالمي که اگر قبل از انقالب دهديایران نشان م
، امروزه شديشمال و غرب )شوروی و عراق( تهدید منواحي 

تهدیدات جدید علیه ایران شامل مجموعه اقداماتي است که 
کارگیری عناصر هب یل بائاز سوی آمریکا و اسراطور عمده به

عمده  . در بخش مبادی تهدید،]5[ ردیپذيم انجام یامنطقه
ی هاجنبه خواهد بودکشور متوجه تهدیدات خارجي که 

: گسترش جمله ازژئوپلیتیکي، ژئواستراتژیکي و ژئوکالچری دارد 
ي، المللنیبسرزمیني و جمعیتي یک گروه قومي در دو سوی مرز 

همچنین رقابت  .]17[برداشت آب از بخش علیای رودخانه و... 
ی هاارزشو تالش برای صدور  انهیگرايملدیرینه قومي و 

در کشور همسایه بخشي از این  شانیکهمفرهنگي و حمایت از 
 .]20[فعالیت و عملکردها است 

 

 مبادی تهدید در استان کرمانشاه

 %67مـذهبي شـامل:  بـا تعـدد و پراکنـدگياستان کرمانشاه 
جمعیـت اهـل حـق از   %12اهـل تسـنن و کمتـر از  %21شیعه، 

جغرافیـای  نظر ازای برخوردار است. اهمیت سیاسي و امنیتي ویژه
سیاسي مجاورت با دو قسـمت عربـي و کُـردی مرزهـای عـراق، 

امنیتـي  -ویژه در شرایط بحراني تبعات سیاسيطور طبیعي و بهبه
شاه به همراه دارد. قسمت کردی مرز بـا خاصي برای استان کرمان

کیلومتر با عواملــي همچـون:  2/241طول حدود  کشور عراق به
های متعـدد گروه خودمختاری کردستان عراق و تبعات آن، فعالیت

کردی، ترددات مرزی و روابط خویشاوندی با اهالي مـرزی ایـران 
ي تقریبـ بـه طـولمواجه است و قسمت عربي مرز با کشور عراق 

هـای سـني، فعالیـت کیلومتر با عواملي همچون وجـود گروه 130
مرز  محدودههای مستمر در های تروریستي بنیادگرا، درگیریگروه

ــت و و ناامني ــذا دارای اهمی ــه مواجــه اســت ل هــای اســتان دیال
ایـن مسـائل دارای خطـرات و  .]19[باشـد حساسیت زیـادی مي

ه اسـت کـه الزم اسـت در ی برای استان کرمانشااتهدیدات بالقوه
های نظامي به آنهـا ي مراکز و استقرارگاهابیمکانآمایش دفاعي و 
یي که برای استان کرمانشاه مبـدا هاکانون نیترمهمپرداخته شود. 

 عبارتند از: شونديمتهدید محسوب 
 .. کشور عراق1
 . اقلیم کردستان.2

 ي.المللنیب. مرزهای 3
اما طراحان و عاملین تهدید نیز با منبع تهدیدات ارتباط 

ی هاوهیش، هاروشمستقیمي دارند یعني طراحان و عاملین تهدید، 
 سازديمپاسخ به تهدید را مشخص  هاآننظامي و نوع تسلیحات 

نوع  همهنتیجه گرفت استان کرمانشاه که  توانيم رونیاز ا. ]8[
ی، اتوپخانهنظامي شامل: حمالت هوایي، موشکي،  اتیعمل

ساله تجربه کرده  8زرهي، پیاده و پارتیزاني را در طول جنگ 
قرار دارد.  هایریپذبیآساست و در معرض انواع تهدیدات و 

ا تهدید نیز منشبرخي از عواملي که برای استان کرمانشاه 
 شوند عبارتند از:محسوب مي

 . نیروهای آمریکایي. 1
 . رژیم صهیونیستي. 2
 ی وهابي و سلفي. هاگروه. 3
 . سازمان مجاهدین خلق.4
 . ناسیونالیسم قومي.5
ها به تشری  . گروهک پژاک که در تجزیه و تحلیل یافته6

 آنها پرداخته خواهد شد.

 

آمایش مراکز و ی هاشاخص نیترمهم

 نظامی یهااستقرارگاه
ي ابیـ مکـانامنیتـي و  -عوامل متعددی در آمـایش دفـاعي

 لهیوسـبه هـاآنی نظامي دخالت دارنـد کـه تحلیـل هااستقرارگاه
ي ابیـ مکـاننیسـت لـذا  ریپـذامکاني ابی مکانی سنتي هاروش

ي را باید تابع معیارهایي دانست که نسـبتي خـاص بـا مراکز نظام
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. هـر یـک از ایـن نـدابیيمدر زمان جنگ و بحـران  هاآنشرایط 
ي مراکز نظامي را ابیمکانمعیارها بر زیر معیارهایي اشاره دارند که 

. بـا توجـه بـه دنـدهيمی خاص تحت تاثیر خود قرار هاحالتدر 
ها در شـاخص نیتـرمهمبرخي از  قیتحق موردروش و معیارهای 

های شـاخص های نظـامي عبارتنـد از:آمایش مراکز و اسـتقرارگاه
خـود دارای زیرمعیارهـایي  نوبـهبهانساني و طبیعي که هـر یـک 

ی نظامي معموال عالوه بر دارا بودن شـرایط هااستقرارگاههستند. 
رعایـت  هـاآنعمومي جهت استقرار باید شرایط اختصاصي نیز در 

ی را در مقابل تهدیدات داشـته باشـند. ریپذ بیآسشود تا کمترین 
ی خطری که معمـوال متوجـه مراکـز بند پهنهو  در تعیین رونیازا

امنیتـي، مقـررات و  -، باید به الزامات دفاعيگردديمنظامي مهم 
برای تاسیسات، تجهیزات و ساخت این  نظرانصاحبضوابطي که 
 بیآسـی بنـد پهنـه، توجه نمود. همچنـین اندکردهمراکز طراحي 

معیارهـایي  تـابع تـوانيمی نظامي را هارساختیزی مکاني ریپذ
دانست که نسبتي خاص با شرایط منطقه در وضعیت تهدیـد و در 
ابعاد انساني و طبیعي دارند که موضع یابي نقاط تهدیـد در مواقـع 

 .]1[ دهنديم بحران را تحت تاثیر خود قرار
 

 ی انسانیهاشاخص.1

ی خطری که معموال متوجه مراکز بند پهنهو  نییدر تع
، توجه به الزامات امنیتي و رعایت گردديمنظامي و مهم 

ی جمعیتي، نظر هايژگیو: جمله ازهای انساني شاخص
و مقررات و ضوابط ساخت تاسیسات  نظران و صاحبکارشناسان 

برخي از  کهیيآنجا از واقع درو تجهیزات باید توجه کرد. 
مقاصد  نیترمهم عنوانبه توانديم هارساختیزو  هایکاربر

 تواننديمی دشمن به شمار آیند، بالطبع هاورشحمالت و ی
رفتن و انهدام  نیاز ب سوکاز ی چراکه؛ ابندی زیناهمیتي دو جانبه 

این قبیل مراکز بسته به نوع آنها حیاتي، حساس و یا مهم 
ی امنطقهملي و  اسیمقی در اگستردهآثار و تبعات  توانديم

ین مراکزی برجای گذارند و از سوی دیگر آسیب دیدن چن
ساختار وارد ساختن ضرر در حوزه کالن اقتصادی،  ضمن توانديم

ی عمومي را هايتینارضای منطقه را فلج سازد و دیو تولي صنعت
 نماید. دیتشد زین

در  ی انسانيهامالحظات و شاخص نیتربرخي از مهم
 عبارتند از: نظامي هایاستقرارگاهآمایش مراکز و 

 ی اصلي.هاراه. فاصله مناسب از شبکه ارتباطي 1
 . فاصله از مراکز صنعتي و معادن. 2
 ی مسافربری.هاانهیپاو ها فرودگاه. فاصله از 3
 ي.المللنیبی از مرزهای لومتریک 100حداقل . فاصله 4
 ،هاروگاهین :جمله ازی مهم هارساختیز. عدم مجاورت با 5
 .زرگ و حیاتيب یها، کارخانههاشگاهیپاال

ی از مراکـز متـراکم کیلـومتر 20حـداقل  فاصلهدارا بودن . 6
 و شهری.  جمعیتي
 ی.قو فشاری انتقال برق هاستگاهیا.فاصله از 7
 ی انتقال گاز.هالولهو  هاستگاهیا. فاصله از 8
 ی هوایي.هاداالن .فاصله از9
 .]7[ هاخانههیتصف.فاصله از سدها و 10

ــه معیارهــای فــوق  ــا توجــه ب ــوانيمب ــان داشــت کــه  ت بی
ي و شـهری، فاصـله از تیجمعی فاصله از مراکز متراکم هاشاخص
ی مهـم هـر یـک بـه هارساختیزي و فاصله از المللنیبمرزهای 

ــزان اهمیــت، ــمکانحساســیت را در  نیشــتریب می ي مراکــز و ابی
 ی نظامي در شرایط بحراني دارند.هااستقرارگاه
 

 ی طبیعی )جغرافیایی(هاشاخص. 2
عوارض طبیعي و جغرافیایي مانند: شیب و جهت آن، نزدیکي 

ــله از  ــه، فاص ــانون زلزل ــل و ک ــط گس ــه خ ــهب و...؛ در  هارودخان
ی، پراکندگي، حوزه نفوذ، مورفولوژی و ماننـد آن همـواره بندپهنه

 صـورتبهعاملي مثبت و زمـاني  عنوانبهاثر قاطعي دارند که گاه 
ها این شـاخص درواقع .]1[ کننديمي منفي و بازدارنده عمل عامل

از اهمیت بسـیاری  مدت کوتاهدر  رییتغ عدمبه دلیل ایستا بودن و 
هـا آنعدم توجه بـه  کهیطوربهي برخوردارند ابیمکاندر مباحث 

ی را در پـي داشـته ریناپـذجبرانتبعات منفي و خسارات  توانديم
 ریناپـذ یيجدابخش  عنوانبهباشد؛ به همین دلیل در این تحقیق 

ی طبیعـي عبارتنـد از: توجـه بـه هاشاخص. اندشده گرفتهدر نظر 
میزان و جهت شیب، فاصله از آبراهه یا مسـیل، فاصـله از کـانون 
زلزله، فاصله از رودخانه و سنگ شناسي. بـا توجـه بـه معیارهـای 

های: میـزان و جهـت شـیب، بیان داشـت شـاخص وانتيمفوق 
فاصله از آبراهه یا مسیل و فاصله از کانون زلزله هر یک به ترتیب 

ي و آمـایش ابیمکاناهمیت را در  نیشتریب میزان ضریب اهمیت،

 . ]7[ی نظامي دارند هااستقرارگاهمراکز و 

 

 ی تحقیقهاافتهی لیوتحلهیتجز

 سطح اول تحلیل:

 تهدید در استان کرمانشاه تشریح مبادی
سط  اول تحلیل به تشری  هر یک از مبادی تهدید در  در

استان کرمانشاه که به صورت تسری وار بر یکدیگر تاثیر گذار و 
 باشند، پرداخته خواهد شد:منطبق مي

 .کشور عراق1
یک تهدید  مثابهبههای گذشته همواره کشور عراق طي دهه

که بارزترین نمونه  عمل کردهامنیتي عمده علیه ایران  -نظامي
به ملت ایران بوده است اما با حمله  ساله هشتآن تحمیل جنگي 
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ایاالت متحده آمریکا و نیروهای ائتالف و فروپاشي حزب بعث در 
رسد که حداقل تا آینده قابل ش( به نظرمي1381م ) 2003سال 
نظامي از ناحیه این کشور کاهش یابد و یا  بیني، تهدیدات پیش

باشد اما مسائل  زیآم دیتهدهای تهاجمي شدید و فاقد ویژگي
ی در این کشور ظهور و بروز یافته است به عبارتي ترمهمامنیتي 

. شرایط جدید کشور عراق انددادهتهدیدات تغییر شکل و ماهیت 
 نیدر اکه  منجر شدهگیری تهدیدات نویني علیه ایران به شکل

گرایي مذهبي، افراط -های قوميتوان به تشدید تنشخصوص مي
و احتمال سرایت آن به مرزهای کشور و  در عراقو تروریسم 

استان کرمانشاه اشاره کرد. لذا کشور عراق همواره یک تهدید 
که  شوديمامنیتي برای استان کرمانشاه محسوب  –بالقوه نظامي

ی نظامي استان کرمانشاه هاستقرارگاهاالزم است آمایش مراکز و 
کشور و  نیا، وضعیت سیاسي داتیتهدمتناسب با سط  و نوع 

 ی و عملیاتي گردد.زیر برنامهي پیرامون مرز تیامنتحوالت 

 . اقلیم کردستان 2
است که به دنبال  کشور عراقاقلیم کردستان آن بخش از 

جنگ جهاني اول در داخل مرزهای این کشور واقع شد. بیشتر 
ساکنین این ناحیه کُرد هستند. اقلیم کردستان با مرکزیت اربیل 
شامل تمامي چهار استان اربیل، سلیمانیه، دهوک، دیاله، تمامي 

مرکز استان و نیز  جزبههای استان موصل شهرستان
ین، مندلي، کِفری، ناحیه بَلدروز از ی حلبچه، خانقهاشهرستان

شهرستان بَدره از استان واسط )کوت(  طورنیهماستان دیاله و 
. با توجه به تحرکات و تحوالت قومي در کردستان عراق شوديم

به دنبال خودمختاری و موجودیت مستقل در این  هاآنباید گفت 
یر منطقه هستند که برای رسیدن به آرمان کردستان بزرگ، سا

لذا تحوالت این کانون  ندینمايمکردهای منطقه را نیز تحریک 
ی مختلف هاعرصهیي که در هافرصتجغرافیایي عالوه بر 

ي برای استان کرمانشاه دارد و اجتماعهویتي، اقتصادی، فرهنگي 
تهدیدات نظامي و امنیتي متعددی نیز از ناحیه فعالیت احزاب و 

، دمکرات و پژاک و جرائم کوملههای هایي شامل گروهکگروه
سازمان یافته مانند: قاچاق سالح و مهمات، کاال و مشروبات، 
ترددات غیرمجاز و... برای این استان دارد که در آمایش مراکز و 

 قرار گیرد. مدنظرباید  ژهیوصورت  بهی نظامي هااستقرارگاه

 یالمللنیب. مرز 3
ی برای تحرک و انهیزماگر دو حوزه عراق و اقلیم کردستان 

این  حد نیترکینزدفعالیت تهاجمي دشمن در نظر گرفته شود، 
تحرک نسبت به پهنه سرزمیني استان کرمانشاه را مرزهای 

یکي از  عنوانبهخط مذکور  درواقعدانست.  توانيمي آن المللنیب
 و خطراتمبادی تهدید مطرح بوده و مبنای محاسبه تهدیدات 

بعدی این محاسبات، توانمندی دشمن با  و در مرحله شوديمواقع 

ی فواصل از بند دستهاستفاده از مبادی جغرافیایي تهاجم در قالب 
این مبدا و ارزیابي ُبرد سیستم تهاجم و تخریب مهاجم نسبت به 

ی بند درجهقرار خواهد گرفت و براین اساس  مدنظراین مبدا 
بحث موضوع . با توجه به اینکه در این ردیگيمتهدیدات صورت 

 طوربهتهدیدات نظامي و تهاجم دشمن خارجي مطرح است، 
مبدا  نیترياصل و نیترمهم عنوانبهطبیعي مرز با همسایگان 

ی تهدیدات بند درجهامنیتي مطرح است البته  -تهدیدات نظامي
نیز متفاوت خواهد بود. همانطور که ذکر شد بررسي وضعیت 

امروزه تهدیدات  دهديمتهدیدات پیرامون استان کرمانشاه نشان 
عمده از سوی  طوربهنوین شامل مجموعه اقداماتي است که 

و  شوديمی انجام امنطقهی عناصر ریکارگبهآمریکا و اسرائیل با 
استان کرمانشاه است لذا در  موردمطالعه محدودهبا توجه به اینکه 

بخش مبادی تهدید، مرزهای بین المللي، کشور عراق و اقلیم 
مبادی تهدید مطرح هستند و حضور نیروهای  عنوانبهکردستان 

آمریکایي، انگلیسي و... در عراق نیز تهدیدات امنیتي هستند که از 
 بود.سوی این مبادی متوجه امنیت استان کرمانشاه خواهد 

 . نیروهای آمریکایی4
هر چند طي چند سال اخیر تعداد نیروهای نظامي آمریکایي 

 انفعاالت و فعلدر کشور عراق کاهش یافته است اما بسیاری از 
. هدف اصلي دوشيمناشي  هاآنکشور عراق همچنان از حضور 

های نفت و مبنایي برای آنها از حضور در این کشور، تصرف چاه
های نفت آن است لذا بیشتر وریه و کنترل چاهعملیات در س

ي دهسازمانسمت و سوی اطالعاتي و تجهیز و  هاآنفعالیت 
ی نیابتي به منظور هاجنگی اندازراهی تروریستي برای هاگروه

کنترل نفت منطقه دارد. بنابراین در آمایش مراکز و 
ر ی نظامي استان کرمانشاه تهدیدات ناشي از حضوهااستقرارگاه

جدی قرار  توجه مورد نیروهای نظامي آمریکا در کشور عراق باید
 گیرد. 

 . رژیم صهیونیستی5
رژیم اشغالگر صهیونیستي یکي از تهدیدات عمده برای 

اما به دلیل فقدان عمق  دیآيم حساببهخاورمیانه  تیامن
استراتژیک، دامنه نفوذ ارتش آن محدود به مرزهای داخلي و 

زمیني تهدیدی برای امنیت ج.ا.ایران  نظر ازسرزمیني آن است لذا 
کیلومترها از یکدیگر فاصله فیزیکي دارند  چراکه دیآينم حساببه

مستلزم تصرف خاک دو کشور عراق و اردن  هاآنو رویارویي 
نابراین، جنگ زمیني به صورت مستقیم میان آنها عملي است ب

نیست اما با توجه به قدرت نیروی هوایي این رژیم الزم است 
پراکندگي، استتار، دفاع و حفاظت  ژهیوبهراهبرد پدافند غیرعامل 

ی مهم در آمایش دفاعي کشور و استان هایيدارا و هارساختیزاز 
 قرار گیرد. توجه موردکرمانشاه 
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 وهابیت و سلفی گری .6
تهدیدات امنیتي است  ازجملهجریانات وهابیت و سلفي گری 

که امروزه بسیاری از کشورهای منطقه مانند کشور عراق را در 
 عنوانبهبرگرفته است. این موضوع سبب شده استان کرمانشاه 

همسایه شرقي عراق از گزند این تهدید در امان نباشد. براساس 
اطالعاتي و انتظامي استان کرمانشاه، به های گزارش دستگاه

لحاظ تاریخي کُردهای ایران برای اولین بار از طریق ُکردهای 
نزدیک آشنا شدند و در حال  صورتبهعراقي با تفکر سلفیت 

حاضر در استان کرمانشاه هواداران این تفکر بیشتر در شهرهای 
دارند که جوانرود، روانسر، پاوه، سرپل ذهاب و کرمانشاه فعالیت 

توانند نقش تسهیل گر در تحریک عامه اهل سنت را در این مي
این  کنديم تریجدمناطق ایفا نمایند اما آنچه اهمیت موضوع را 

جمعیت استان کرمانشاه را اهل سنت  %21است که قریب به 
غالبا در شهرها و روستاهای مرزی زندگي  که دهديمتشکیل 

 .دارندی مرز دسترسي سوآنو به  کننديم
 ي وسلفی هاگروهی با اقلیم کردستان ارتباط با مرزهم

. لذا سلفي گری تهدیدی کنديماین تفکر را تسهیل  رشیپذ
آید زیرا راهبردی علیه امنیت استان کرمانشاه به حساب مي

ی سلفي راهبرد تقابل میان قومیت ایراني و مذهب شیعه هاگروه
با  هرچند. کننديمهل تسنن را مطرح با قومیت عربي و مذهب ا
امنیتي ج.ا.ایران سناریوی تهدید نظامي  -عنایت به قدرت نظامي

 اندنتوانستهی تکفیری کمي دور از ذهن است و تاکنون هاگروه
در آمایش  هاآناقدام خاصي انجام دهند اما تهدیدات ناشي از 

 ار گیرد.جدی قر توجه موردی نظامي باید هااستقرارگاهمراکز و 

 . سازمان مجاهدین خلق7
این سازمان یکي از تهدیدات مهم برای نظام ج.ا.ایران است. 

تحمیلي، پنج هزار نیروی خود را در قالب  جنگ از ها پسآن
ی و اجرا زیر طرحعملیات فروغ جاویدان به منظور تصرف کشور 

، سرپل ذهاب، نیریقصر ش شهرهای مرزی عبور ازنمودند و با 
غرب عملیات خود را آغاز کردند در مقابل  آباد اسالمو  کرند

نیروهای خودی نیز برای دفع تهاجم عملیات مرصاد را در تاریخ 
ی و اجرا نمودند. متاسفانه در این عملیات از زیر طرح 5/5/1367

ی هايژگیوی ژئواستراتژیکي، عوارض سدکننده و سایر هاتیظرف
استفاده نشد. اما این تجربه تلخ طبیعي و انساني استان کرمانشاه 

 -هایي داشت و آن این بود که در آینده آمایش دفاعيآموزه
ي هر منطقه متناسب با شرایط محیطي آن منطقه و با تیامن

در  ازحدشیبرعایت تمامي جوانب برنامه ریزی شود زیرا تمرکز 
توجهي به سایر مناطق، سیستم دفاعي یک منطقه جغرافیایي و بي

را با تهدیدات اساسي روبرو خواهد کرد لذا تهدیدات ناشي کشور 
ی نظامي هااستقرارگاهاز فعالیت این سازمان در آمایش مراکز و 

 جدی قرار گیرد. توجه موردباید 

 . ناسیونالیسم قومی 8
یي و ناسیونالیسم قومي منبعي مهم برای شروع گراتیقوم

متشکل از دولت،  ي بوده است و مثلثالمللنیبمنازعات داخلي و 
عوامل ظهور و بروز  جمله ازي المللنیبنخبگان قومي و نیروهای 

 .دنباشيم طلبانه هیتجزناسیونالیسم قومي 
استان کرمانشاه نیز از این وضعیت مستثني نیست اما  

علیرغم امتداد آرا مرزنشینان استان کرمانشاه با خارج از مرزها 
ی کردستان و هااستانمردم این منطقه نسبت به آنچه در 

و سابقه تاریخي آن وجود دارد  افتديمآذربایجان غربي اتفاق 
و این موضوع تا حدودی  انددادههمدلي سیاسي و همراهي نشان ن

 عنوانبهبا استان کرمانشاه تناسب ندارد اما ناسیونالیسم قومي 
 قرار گیرد. توجه موردیک مالحظه در آمایش دفاعي باید 

 اك. گروهك پژ9
پژاک در بطن تحوالت ساختاری حزب پ.ک.ک در  گروهک

ی غربـي هاسـتانی امنیتـي اهاينابسـامانترکیه شکل گرفـت اما
این گروهک و شـدت بخشـیدن بـه آن  اتیعملکشور نیز بر آغاز 

ی در معـرض هااسـتانآنچـه در ارتبـاط بـا . بوده اسـت رگذاریثات
قرار گیرد  نظر مورد ستیبايمتهدیدات تروریستي گروهک پژاک 

ی از فرایند جذب نیرو از سوی گروهک اعمدهاین است که بخش 
 ردیگيمپژاک از میان جوانان و نوجوانان روستاهای مرزی صورت 

ی بیکـار، افـراد فاقـد شـغل هاکردهلیتحصـو در این میان سهم 
مناسب و یا با درآمد بسیار ناچیز و نیـز دختـران روسـتایي درصـد 

 گروهـک نظـامي اتیـعملاگرچه گسـتردگي  .ي استتوجه قابل
ــون  ــاه همچ ــتان کرمانش ــژاک در اس ــتانپ ــتان و هااس ی کردس

و ایجـاد  افکنانـهتفرقهی هااسـتیسآذربایجان غربي نیسـت امـا 
یک راهبرد کلي همچنان به قوت خـود  عنوانبهتضادهای هویتي 

بنابراین ضروری است راهبرد توسعه متـوازن، عـدالت  .باقي است
که الزمه تحقـق امنیـت پایـدار اسـت در ... ی، اجتماعي واقتصاد

دستور کار مسئولین و برنامه ریزان استان کرمانشـاه قـرار گیـرد و 
های نظـامي تهدیدات این گروهک در آمایش مراکز و اسـتقرارگاه

های مناطق مرزی اسـتان کرمانشـاه ها و پایگاهبه ویژه در پاسگاه
 قرار گیرد. توجه مورد

 

 تحلیل: سطح دوم 

در استان کرمانشاه براساس مناطق مورد تهدید 

 تئوری واردن
بررسي و شناخت مناطق و اهدافي کـه در معـرض تهدیـدات 

نـابودی قـرار  و هـا در معـرض خطـرواسـطه آننظامي بوده و به
امنیتـي در  -، محور مهمي در تحلیل مالحظـات دفـاعيرندیگيم

اولـین  تئـوری واردنزیـرا براسـاس  باشـديم يآمایشـ یهاطرح
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نظر دشمن در حمله و تهاجم نظامي به یـک کشـور،  ف مورداهدا
مراکـز ، نظـامي آن کشـور یهاو اسـتقرارگاهثقل مراکز شناسایي 
کـه از  است مراکز حساس و حیاتي و سیسات زیربنایياجمعیتي، ت

هـا نقـش مهمـي در شکسـت صحنه نبرد دور بوده و نـابودی آن
انهدام مراکز ثقل بر این مبنا اسـت کـه  راهبرد .کنديدشمن ایفا م

چنانچه این مراکز با دقت شناسـایي و مـورد هـدف قـرار گیرنـد، 
روزهـای جنـگ، طعـم شکسـت را  نیاولـدر  تهـاجم موردکشور 

ی کشـور مهـاجم تـن هاخواسـتهمدت به  نیترکوتاهچشیده و در 
 امنیتـي –رعایت مالحظـات دفـاعيلذا داده و تسلیم خواهد شد. 

باید قبل و در زمان احـداث و اسـتقرار در نظـر گرفتـه مراکز ثقل 
  شود.

محسوب  در استان کرمانشاه کانون و ثقل تهدیدات، مرکز آن
 .دیـدی جـدی خواهـد هابیآسـکه در اثر تهاجم دشمن  شوديم

 یهابرخي از اسـتقرارگاهها نشان مي دهد، نتایج تحقیق و بررسي
درگذشته جـزو محـدوده که زش و...( ها، مراکز آمو)پادگان ينظام

 لذاد نقرار دارکرمانشاه در داخل شهر  هامروز اند خارج از شهر بوده
 از ،رونی. ازادینآيحساب مبرای دشمن به عمده یک هدف نظامي

ــاظ ــایش لح ــیه م آم ــاعي توص ــوديدف ــهنیا ش ــز و  گون مراک
 نیچنهمد و ننظامي به خارج از شهر انتقال پیدا کن یهااستقرارگاه
ــ یيجاجابــهو در ایجــاد  صــنایع نظــامي تــدابیری و  جاتهکارخان

بعضي از این .1: ردیگاندیشیده شود. این تدابیر از دو جهت صورت 
فعلي خـود از بـازدهي مناسـبي برخـوردار  یهاسیسات در مکانات

بعضـي از .2. ها تغییر پیـدا کنـدنیستند و ضرورت دارد کاربری آن
در محدوده آن  ایتسلیحاتي در داخل شهر  و یساز صنایع مهمات

 یهـابه مکان کنديد که بسیار خطرناک بوده و ایجاب منقرار دار
 . دیگری منتقل شوند

ورد مـمنـاطق ی واردن، احلقهبا توجه به تئوری پنج در ادامه 
رار اسـتقیي بـا درجـات هاپهنـهدر استان کرمانشاه کـه بـه  تهدید
 گردد:اند، تشری  مي شدهیبند دستهی متفاوت ریپذ

و  . بخش مرکزی استان کرمانشاه یعني شهرستان کرمانشاه1
 ی بـا مراکـز متـراکم جمعیـت،جـوارهمحومه شرقي آن به لحاظ 

ی صنعتي، تراکم هارساختیزی، تراکم ادار وتراکم مراکز سیاسي 
 واحدهای تولید انـرژی و مراکـز ارتبـاطي، حجـم بـاالی خطـوط

ام ه انهدکو... بیشترین خطرپذیری را دارد  اهفرودگاهمواصالتي و 
و  ی در سط  ملـياگستردهیا از بین رفتن این مرکز آثار و تبعات 

ف ی عمـومي در ابعـاد مختلـهايتینارضای دارد و موجب امنطقه
 4کل . این منطقه در شـگردديماجتماعي، سیاسي، اقتصادی و... 

 است.  شده مشخصقرمز  بارنگ
مال غرب و جنوب غرب استان شامل: . پهنه غربي، ش2

منطقه اورامانات، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیالتغرب و 
شور کی مذهبي، همجواری با مرز، هايژگیوقصرشیرین به لحاظ 

را  یریذپ خطرعراق و اقلیم کردستان و نیز مبادی تهدید دومین 
 نارنجي مشخص گردیده است. بارنگ 4دارد که در شکل 

ی هاشهرستان. پهنه شرقي و شمال شرقي استان یعني 3
هرسین، صحنه، کنگاور و سنقروکلیایي به لحاظ دوری از مرزهای 

ی را دارد که در ریپذ خطری تهدید سومین هاکانوني و المللنیب
 است. شده مشخصزرد  بارنگ 4 شکل

 
  مورد تهدید در استان کرمانشاه براساس تئوری واردنی مناطق بند میتقس: 1شکل 

 
  .منبع: نگارندگان
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 سطح سوم تحلیل

استان  نظامیهای و استقرارگاه مراکزآمایش فضایی 

 کرمانشاه 
های و اسـتقرارگاه مراکز فضایيآمایش  برای کاربردی کردن

 بایـداستان کرمانشاه براساس نظریه دکتر حافظ نیـا، ابتـدا  نظامي
ي کـه تمامي پارامترها و عـوامل و محیط واقعي تطبیق دادآن را با 

ی نظـامي هااستقرارگاهها برای آمایش مراکز و در قسمت شاخص
طراحـي  هالحاظ گردد و ساختار ارتباطي مناسبي برای آنذکر شد، 

 و هرکـدام از واحـدهاابتدا  فضایي این ساختار تطبیقبرای  .دگرد
و  نـوع فعالیـت، برحسـب ماهیـت نظـامي اسـتان یهااستقرارگاه
د و در محدوده خاصي نشوی بند طبقهی و بند میتقسباید کارکرد 
در اولین قلمـرو  بر این اساس استقرار پیدا کنند.کرمانشاه  از استان

ژئواستراتژیک استان کرمانشاه که منطبق بر نواحي مرزی موسوم 
تـوان ي را ميرزمـ وبه حاشیه یا ریملند است واحدهای عملیـاتي 

ها و سایر مکان گزیني و مستقر نمود در این الیه توجه به شاخص
ساختارهای فیزیکي و کالبدی فضا نظیر: جنس زمین، توپوگرافي، 

ي فضا ساختار انسانو نیز ی ژئواستراتژیکي( هاتیظرف) خاک و آب
نظیر: ترکیبات قومي و مذهبي جمعیـت سـاکن در پیرامـون مـرز، 

تا در شکل هندسي مرز، دسترسي و ارتباطات بسیار ضروری است 
 فراهم شوداز مرزها  سریع قع بروز جنگ و بحران قابلیت دفاعامو

بـه  از سـاختار فضـایيدر این الیـه  .گرددکمتر ها یریپذبیو آس
اسـتقرار و وجـود طیـف گسـترده تهدیـدات، مرزی  موقعیت دلیل

واحـدهای  نیچنـفرمانـدهي و سـتاد و هم نظیر واحدهای نظامي
 .مواجه است تیمحدودتولید برتر و صنایع نظامي با 

دومین قلمرو ژئواستراتژیک اسـتان کرمانشـاه موسـوم بـه در 
 استان ی مرکزیهاشهرستانمیدلند که منطبق بر بخش میاني و 

آمـوزش، تجهیـز نیـروی  :پشتیباني نظیر و واحدهای نظامياست 
مستقر نمـود. ایـن مکـان  توانيمرا انساني، تدارکات و لجستیک 

گزیني با توجه به دوری از مرز و تحوالت پیرامـون آن اسـت امـا 
سیاسـي، صـنایع و تاسیسـات مهـم اسـتان  -تمرکز مراکز اداری

این قلمرو، سبب آسیب پذیری ایـن الیـه شـده کـه کرمانشاه در 
ضروری است مدنظر کارشناسان آمایش نظـامي قـرار گیـرد و در 
بـر سومین قلمـرو ژئواسـتراتژیک اسـتان کرمانشـاه کـه منطبـق 

 اسـتموسوم به هارتلند شرقي و شمال شرق استان و  یهابخش
و خدمات برتر صنایع نظامي و نیز بخـش  تولید یوراواحدهای فن

های آمایش مراکـز به رعایت شاخص با توجه رافرماندهي و ستاد 
مستقر نمود. این مکان گزینـي بـه علـت فاصـله  توانيمنظامي 
ي، دوری از مراکز عمده جمعیتـي و المللنیباز مرزهای  توجه قابل

 بهـرهصنایع و تاسیسات مهم، ویژگي قـومي و مـذهبي همگـن، 
ی حـداکثری از عمـق سـرزمیني اسـتان کرمانشـاه و سـایر بردار

نظـری برخـوردار کـه از جنبـه زیر شکل عناصر فضایي آن است. 
ــت ــاختار اس ــنهادی  س ــایي پیش ــز و فض ــایش مراک ــرای آم ب

 د.دهيرا نشان مهای نظامي استان کرمانشاه استقرارگاه

 
 در استان کرمانشاه نظامي یهااستقرارگاهو  مراکزآمایش  پیشنهادی: ساختار فضایي 2شکل 

 
.منبع: نگارندگان
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 یریگجهینت
نوآوری این مقاله نسبت به سایر مقاالت آمایشي، ارائـه مفهـومي 

جغرافیـایي بـا انسـاني و ی هاشـاخصجدید از تلفیـق معیارهـا و 
 شـده ارائـهامنیتي است. در کـل مطالـب  -مفاهیم آمایش دفاعي
امنیتي برای اسـتقرار  -آمایش دفاعي هرگونهگویای آن است که 

مراکز و تاسیسات نظامي بدون توجه به وضعیت محیط پیرامـوني، 
ي فضـا نظیـر: ترکیبـات قـومي و ساختار انسانمبادی تهدید و نیز 

نیست و  ریپذ امکان فیزیکي و کالبدی فضامذهبي و سایر عناصر 
ی هـاتیقابلو افـزایش  هایریپـذ بیآسـتاثیر چنداني در کاهش 

دفاعي در مواقع جنگ و بحران نخواهد داشـت. ایـن مهـم بـرای 
ی استان کرمانشاه کـه بـا طیفـي از تهدیـدات هايژگیواستاني با 

ي باید طورکلبهداخلي و خارجي مواجه است اهمیت بیشتری دارد. 
 نظـامي یهامراکز و اسـتقرارگاه يابی استقرار و مکانفرایند  گفت

 یهاصـنایع و کارخانـه ،همچنین واحدهای تولید ،استان کرمانشاه
 آهــن، صــنایع غــذایي، ، ذوبهاپتروشــیميشــامل:  اســتراتژیک

های مهم از یـک الگـوی نظـری سـامانمند دارایيو  هارساختیز
در شـرایط  آشفتگي برخوردار است کـهکند و از نوعي تبعیت نمي

، رعامـلیپدافنـد غ از جملـه:کنوني باید با انجام اقدامات مختلـف 
 بی، مـانع از آسـو سایر اقـدامات اصـالحيها تغییر برخي کاربری

 احتمـالي نظـامي اتاین مراکز در مقابل حمالت و تهاجمـ یریپذ
 کـه عمـده دهـديمنشان  هايبررسهمچنین نتایج حاصل از  شد

مراکز و تاسیسـات نظـامي اسـتان کرمانشـاه در نزدیکـي مراکـز 
متراکم جمعیتي، شـهری و صـنعتي، اداری و سیاسـي و پیرامـون 
خطوط اصلي مواصالتي، خطـوط انتقـال انـرژی و... بـه صـورت 
متراکم و پیوسته در قلمرو میاني استان کرمانشاه مکـان گزینـي و 

مکان گزیني آنهـا دخالـت و اینکه چه عواملي در  اندافتهی استقرار
 پهنـه داشته است مشخص نیست لـذا براسـاس تئـوری واردن و

ی مناطق خطر، جزو مناطق با استقرار پـذیری نامناسـب و پـر بند
ی شـده اسـت در حـالي کـه در ایـن الیـه بیشـتر بند هیالخطر 
باید مسـتقر  آنی مربوط به خدمات رزم و پشتیباني رزم هاتیفعال

گردد. مناطق پیراموني مرزهای اسـتان کرمانشـاه شـامل: غـرب، 
ی هـاکانونشمال غرب و جنوب غرب که در حلقه اول مواجه بـا 

تهدیـد قــرار دارد بـا توجــه بـه شــرایط مورفولـوژیکي، انســاني و 
اجتماعي و همین طور وسعت و طول مرزهای اسـتان کرمانشـاه، 

ي در ایـن رزمـ وهای عملیاتي  واحدهای نظامي کمتری با ویژگي
شود امنیتي محسوب مي -قلمرو مستقر شده که نوعي خأل دفاعي

لذا با توجه به ویژگي های ژئواستراتژیکي ضرورت دارد در بخـش 
هــای رزمــي و عملیــاتي ســبک و شــمالي مرزهــای اســتان یگان

پارتیزاني و متناسب با رزم کوهستان و در قسمت های جنوبي مرز 
ملیاتي مکانیزه و زرهـي مسـتقر شـود تـا در صـورت های عیگان

وقوع بحران، امکان دفاع سـریع از مرزهـا فـراهم شـود و آسـیب 

 ها کمتر گردد.پذیری
قلمرو سوم که شامل مناطق شرقي و شمال شرق یا هارتلنـد 

 واقعي، المللنیبشود به علت دوری از مرزهای استان کرمانشاه مي
هـای ی طبیعـي و نیـز ظرفیتهايژگیودر عمق سرزمیني،  شدن

توان از آن برای مکان گزیني و اسـتقرار واحـدهای انساني آن مي
برداری را برد ی برتر حداکثر بهرهورافنستاد و فرماندهي، صنایع و 

هر چند این مهم کمتر مورد توجه کارشناسان آمایش دفاعي قـرار 
ایي گرفته است لذا ضرورت دارد به منظور ساماندهي متعادل فضـ

امــاکن و مراکــز سیاســي، اداری، صــنایع و  ازحــدشیباز تمرکــز 
تاسیسات در قلمرو میاني استان کرمانشاه کاسته شود و بخشـي از 

های آمایش مراکـز و های مهم با رعایت شاخصامکانات و دارایي
 های نظامي به این قلمرو ژئواستراتژیک منتقل گردد. استقرارگاه

 

هـای دانشـگاه تربیـت ده ازحمایتنویسـن تشکر و قدردانی: 

پژوهشـي آمـایش سیاسـي فضـا  -ویژه فصلنامه علمـيمدرس به
 کمال تشکر و قدرداني را دارد.

مـوردی توسـط  های اخالقیی، تعیارم منیاف :تاییدیه

 نویسندگان گزارش نشده است.
موردی توسط  ها:سهم نویسندگان و مناب  مالی/حمایت

 نویسندگان گزارش نشده است. 

 

 مناب 
، منوچهر؛ سـیدین، افشـار و پارسـایي مقـدم، مهـدی. پاشا زاده .1

ی نظـامي برمبنـای هااسـتقرارگاه(. تحلیل نقاط بهینه 1396)
)مطالعه موردی:  GISامنیتي با استفاده از  -مالحظات دفاعي

استان اردبیل(. فصـلنامه مـدیریت انتظـامي، سـال هفـدهم، 
 . 51-23، صص 1396، تابستان 2شماره 

(. پدافنــد 1395. پورمحمــدی، محمدرضــا و ملکــي، کیــومرث. )2
ی توسـعه و امنیـت منطقـه شـهری. هایاسـتراتژغیرعامل؛ 

تهران:انتشارات موسسه نشر شهر با همکـاری معاونـت امـور 
 اجتماعي و فرهنگي شهرداری تهران، چاپ اول زمستان.

ــیم، 3 ــوری رح ــريعل. پ ــهردار،  اکب ــهابو ش (. 1390. )نیالدش
ی مـدفون. هاسـازهي و آمایش دفاعي در ابی مکانظات مالح

مجموعه مقاالت سـومین همـایش ملـي پدافنـد غیرعامـل، 
 .ماه بهشتیارد 8الي  8دانشگاه ایالم، 

(. چهار گفتار در بـاب پدافنـد 1391. جاللي فراهاني، غالمرضا. )4
 غیرعامل، تهران: انتشارات نقش یاس.

ژئوپلیتیک جدید ایران در جهـان  (.1379، محمدرضا. )حافظ نیا .5
و کاربردهـای  پس از جنگ سرد، مجموعه مقـاالت جغرافیـا

ــي ــاعي امنیت ــام  .دف ــاعي دانشــگاه ام ــوم دف پژوهشــکده عل
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  111 کرمانشاهن استا ردی؛مطالعه مو نظامی یهامراکز و استقرارگاه آمایش یهاشاخصارائه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1401، بهار 2، شماره 4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 ن)ع(.حسی
فـاع بـا درابطه متقابل امنیـت و  (.1381، محمدرضا. )حافظ نیا .6

 ي.نیآمایش سرزمین؛ مجموعه مقاالت آمایش و دفـاع سـرزم
 )ع(.تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین

وعـه مجم .آمایش و دفاع سرزمیني .م. ب، چوخاچي زاده مقدم .7
گاه ، تهـران: انتشـارات دانشـينیمقاالت آمایش و دفاع سرزم

 .1381 )ع(،امام حسین
ی بــر امقدمــه(. مطالعــات امنیــت ملــي، 1383. ربیعــي، علــي. )8

: اپ دوم، انتشـاراتی امنیت ملي در جهان سـوم. چـهاهینظر
 وزارت امور خارجه.

وعه مجم .رهنمایي، م. ت. آمایش سرزمین و کاربردهای دفاعي.9
گاه ، تهـران: انتشـارات دانشـينیمقاالت آمایش و دفاع سرزم

 .1381، ن)ع(امام حسی
ت تحلیـل مالحظـا. (1390هادی و اعظمي، هادی. ) زرقاني، .10

ــامي ــیامن -نظ ــي م در يت ــان گزین راکــز و آمــایش و مک
. ی نظامي با تاکید بـر اسـتان خراسـان رضـویهااستقرارگاه
 .18ی و آمایش فضا، شماره زیربرنامهمجله 

(. 1396ی اسـتان کرمانشـاه. )زیـر برنامـه. سازمان مدیریت و 11
 مطالعات طرح آمایش اسـتان کرمانشـاه. سـازمان مـدیریت و

 ی استان کرمانشاه، کرمانشاه.زیر برنامه
ی اســتان خراســان رضــوی. زیــر برنامــه.ســازمان مــدیریت و 12

(. مطالعات طـرح آمـایش خراسـان رضـوی. سـازمان 1388)
 ی خراسان رضوی، خراسان رضوی.زیر برنامهمدیریت و 

نایع در آمـایش اسـتقرار صـ رعامـلیم. پدافنـد غ ،ساالری فر .13
، تهـران: ينیمجموعه مقاالت آمـایش و دفـاع سـرزم .نظامي
 .1381)ع(، رات دانشگاه امام حسینانتشا

 (.1395. سالنامه آماری استان کرمانشاه. )14

ي. چـاپ اول، ابیـ مکان(. آمایش و 1386. )اهللبیحبسهامي،  .15
 تهران: انتشارات دانشگاه صنعتي مالک اشتر.

، رجبعلــي؛ محمــدی، مهــدی؛ دهباشــي، مهدیــه و زادهخیشــ. 16
م و جایگـاه پدافنـد (. جنـگ نـر1391حسیني، سـید رفیـع. )

در آمـایش. اولـین همـایش ملـي توسـعه سـواحل  رعاملیغ
، کـد مـاهبهمن 30الـي  28مکران و اقتدار دریایي ج.ا.ایران، 

 .1196مقاله 
(. بررسـي 1390و میرزایـي پـور، هوشـنگ. ) اهللعزت. عزتي، 17

مناطق مرزی استان کرمانشاه با عراق و نقـش آن در اهـداف 
ی نـو هـانگرشفصلنامه علمي و پژوهشي ایران.  کیاستراتژ

در جغرافیای انساني، سال سوم، شماره چهارم، پـاییز، صـص 
19-33. 

(. نظریه پایه آمایش منـاطق مـرزی. 1380. عندلیب، علیرضا. )18
 تهران، دوره عالي جنگ سپاه پاسداران انقالب اسالمي.

(. راهنمــای 1388. کــاظمي، شــکراهلل و امیــری، غالمرضــا. )19
مدیریت انتظامي استان کرمانشـاه. تهـران: نیـروی انتظـامي 
ج.ا.ایران، معاونت آموزش ناجا، اداره کل منابع و متون درسي، 

1388. 
بع تـنش و (. ایران و همسایگان منا1379. کریمي پور، یداهلل. )20

 .معلمتیتربتهدید. تهران: انتشارات دانشگاه 
ی ریپـذ بیآسـحلیـل (. ارزیـابي و ت1391. ملکي، کیـومرث. )21

 بـا رعامـلیغی حساس شهر تبریز از منظر پدافنـد هایکاربر
تي . طـرح تحقیقـاGISتاکید بر بحران زلزلـه بـا اسـتفاده از 

همکاران بخش دفاعي سازمان جغرافیـایي نیروهـای مسـل ، 
 بهار.

(. اصول و مباني پدافند غیرعامل. 1386موحدی نیا، جعفر. ) .22
 رات دانشگاه صنعتي مالک اشتر.چاپ اول، تهران: انتشا
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