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Miyandabın Üç Ayrı Şəhərə Bölünməsinin
Səbəblərinə və Nəticələrinə Bir Baxış
• Milad BALESİNİ1
• Nəvid ƏMƏNZADƏ2
Xülasə: Ölkələrin idari bölgələri, bir çox elm şöbələrində mübahisə
edilən regiyonal sahənin idarəsində hökümətlərin rolunun açıq bir
örnəyidir. Hökümətlər, öz torpaqlarında ölkə bölünmələri və məqsədli
regiyonallaşdırma ilə bəlli hədəfləri təqib edər və bəlli qaydalar ve
düzənləmələrə uyğun olaraq, regiyonal sahədə istədiyi idarəni həyata
keçirər. İdari və siyasi vahidlərin dəyişməsi prosesində çox sayda faktor
rol oynamaqdadır: Nüfus, genişlik, mədəniyyət və etnisitə, tarixilik,
təhlükəsizlik, nəqliyyat və bənzərləri ən önəmlilərindəndir. Eyni zamanda
bəzi durumlarda, bir sıra siyasi-idari mülahizənin varlığının və ya yeni bir
rayonun təşkili üçün tədariklər, bəhs edilən meyarları kənarda buraxır və
ölkə bölgələrinin inkişafında tək başına önəmli bir rol oynaya bilir. Qərbi
Azərbaycanın Miyandab (Miyandoab) şəhərinin üç ayrı şəhərə bölünmə
qərarı bu örnəklərdən biridir. Həm ərazi genişliyi, həm nüfusu
baxımından Qərbi Azərbaycanda bölünə bilən bir çox şəhərin olmasına
baxmayaraq yenə başqa şəhərlərə göre az nüfus və genişliyə malik olan
Miyandab bölünmüşdür və iki yeni şəhər (Baruq və Çaharburc)
yaranmışdır. Bu araşdırma təsviri–analitik metod ilə hazırlanmış, gərəkli
verilər, kitabxana qaynaqları və elektronik kitablardan istifadə olunmuş və
ilgili dosyslar və sənədlərə müraciət edilərək toplanmışdır.
Nəticə olaraq, Miyandab şəhərinə bağlı olan Baruq və Çaharburc
şəhərlərinin siyasi səviyyəsinin arttırmasında, Qərbi Azərbaycan əyalətini
bölmək və yeni əyalətin qurulması qərarı hədəflənmiş ola bilər. Ayrıca,
yetərli alt struktur olmadan bu iki şəhərin qurulması, gələcəkdə çeşidli
zərərlərin çoxalmasına yol aça bilər.
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Miyandab’ın Üç Ayrı Şehre Bölünmesinin
Nedenlerine ve Sonuçlarına Bir Bakış
• Milad BALESİNİ 1
• Nevid EMENZADE 2
Özet: Ülkelerin idari bölgeleri, birçok bilim dalında tartışılan bölgesel
alanın yönetiminde hükümetlerin rolünün açık bir örneğidir. Hükümetler,
kendi topraklarında ülke bölgeleri ve amaçlı bölgeselleştirme ile belirli
hedefleri takip eder ve belirli kurallar ve düzenlemelere uygun olarak
bölgesel alanda istedikleri yönetimi uygularlar. İdari ve siyasi birimlerin
değişmesi sürecinde çok sayıda faktör rol oynamaktadır: Nüfus, genişlik,
kültür ve etnisite, tarihilik, güvenlik, ulaşım vb. en önemlilerindendir.
Aynı zamanda bazı durumlarda bir dizi siyasi-idari mülahazanın
varlığının veya yeni bir eyaletin oluşumu için tedarikler, bahsedilen
kriterleri kenara bırakır ve ülke bölünmesinin gelişmesinde tek başına
önemli bir rol oynar.
Batı Azerbaycan’ın Miyandab (Miyandoab) şehrinin üç ayrı şehre
bölünme karaı bu örneklerden biridir. Hem genişlik hem de nüfus
bakımından Batı Azerbaycan’da bölünebilen birçok şehrin olmasına
rağmen, yine başka şehirlere göre az nüfus ve genişliğe sahip olan
Miyandab bölünmüş ve iki yeni ilçe (Baruk ve Çaharburç)
oluşturulmuştur.
Bu çalışma betimsel–analitik metöt ile yapılmış ve gerekli veriler,
kütüphane kaynakları ve e-kitaplardan yararlanılmış ve ilgili dosyslar ve
belgelere başvurularak toplanmıştır.
Sonuç olarak, Miyandab şehrine bağlı olan Baruk ve Çaharburç ilçelerinin
siyasi diziminin arttırmasında, Batı Azerbaycan eyaletini bölmek ve yeni
eyaletin kurulması kararı hedeflenmiş olabilir. Ayrıca, yeterlı altyapı
olmadan bu iki şehrin kurulması, gelecekte türlü hasarların çoğalmasına
da yol açabilir.
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A Study of the Reasons and Results of Dividing
Miyandoab into Three Separate Towns
• Milad BALESINI 1
• Navid AMANZADEH 2
Abstract: Country divisions are prominent instances of the
governments' roles in the management of territory environment which
has been studied by different disciplines' scientists. The governments
follow specific goals by country divisions and systematic
territorializing on their lands. They manage the specified territory
based on definite regulations and conventions. In the process of
changing the levels of political and official units, different agents are
playing their roles for instance population , area, culture, ethnic
,antiquity, security, availableness and so on are some of the important
examples. In some cases some political-official considerations or
making overtures to establish new provinces, put the foregoing
criteria's aside and they are themselves the main role in deciding on
promoting country divisions levels. One of these cases is dividing the
city Miyandoab in West Azarbayjan into three separate towns.
Although there are other cities in West Azarbayjan province with
bigger area and more population, which are prone to dividing into
different towns, Miyandoab with smaller area and less population in
comparison with other cities was divided into the towns Barug and
Chaharborj. This study has been analyzed using descriptive analysis
technique and the information has been gathered through library
resources, electronic resources and hardcopy ones. The result of the
study showed that by promoting the political level of the town Barug
and Chaharborj from the environs of Miyandoab into separate cities,
the probability of establishing a new province in the area is
considered. Moreover establishing these cities without paying
attention to the substructures may increase different harms.
Key words: Miyandoab, Political Regions, Chaharburj, Baruq.
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نگاهی به دالیل و تبعات تقسیم میاندوآب
به سه شهرستان مجزا
1

• میالد بالسینی
2
• نوید امنزاده

چکیده :تقسیمات كشوري از مصادیق بارز نقشآفرینی دولتها در مدیریت فضاي سرزمینی است كه در
بسیاري از رشتههاي علمی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .دولتها با انجام تقسیمات كشوري و
قلمروسازي هدفمند درحوزه سرزمینی خود ،اهداف خاصی را دنبال كرده و بر اساس قواعد و مقررات
مشخصی ،مدیریت موردنظر خویش را در فضاي سرزمینی اعمال میكنند .در فرآیند تغییر سطح
واحدهاي سیاسی و اداري عوامل متعددي نقشآفرینی میكنند كه از جمله مهمترین آنها میتوان به
جمعیت ،وسعت ،فرهنگ و قومیت ،قدمت ،امنیت ،دسترسی و ...اشاره كرد .درعین حال در مواردي
مشاهده میشود كه وجود یكسري مالحظات سیاسی-اداراي و یا مقدمهچینی براي تشکیل استانی جدید
معیارهاي مذكور را در حاشیه قرار داده و خود به تنهایی نقش اصلی را در ارتقاء سطح تقسیمات كشوري
ایفا مینماید .یکی از این موارد تفکیک شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی به سه شهرستان
مجزا میباشد .با وجود اینکه هم به لحاظ وسعت و هم به لحاظ جمعیت ،شهرستانهایی در استان
آذربایجان غربی وجود دارد که مستعد تفکیک به شهرستانهاي متعددي میباشند ،باز شهرستان
میاندوآب با جمعیت و وسعت کمتر نسبت به سایر شهرستانها ،تفکیک و از دل آن شهرستان باروق و
چهاربرج بیرون آمد .این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و اطالعات و داده هاي موردنیاز آن از
طریق منابع كتابخانهاي ،الكترونیك و مراجعه به اسناد و مدارك مربوطه گردآوري شده است .نتیجه
تحقیق نشان داد كه در ارتقاي سطح سیاسی شهر باروق و چهاربرج از توابع شهرستان میاندوآب به
شهرستان ،احتمال تاسیس استانی جدید در منطقه مدنظر میباشد .همچنان که تاسیس این شهرستانها
بدون توجه به زیرساختها احتمال افزایش آسیبهاي متعددي را میتواند داشته باشد.

کلیدواژهها :میاندوآب ،تقسیمات سیاسی ،چهاربرج ،باروق.
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مقدمه و بیان مسئله
اگرچه در تعریف تقسیمات كشوري «اعمال مدیریت بهینه در قالب نقش حاكمیتي دولت ،زمینه
دسترسي ساكنان واحدهاي مختلف سیاسي در سطوح مختلف را به امكانات و خدمات» (احمدي پور،
 )4 :1388نیز عنوان ميشود ،اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم ،پس رفتِ روزبهروز واحدهاي مختلف
1
سازمانهاي ذیربط تفکیک و به
سیاسي باالخص در مناطق حاشیهاي ایران است که هر روز به امر
واحدهاي کوچکتر تقسیم ميشوند .پس تنها نتیجهاي که از تقسیمات روز افزون کشوري و افزایش
واحدهاي سیاسي در ایران -از زمان تاسیس دولت مدرن تا به حال -ميتوان گرفت؛ «افزایش ظرفیت
خود براي تداوم بقاي حاكمیت مورد نظر» (همان )1 ،از راه توسعهي دیواني ميباشد تا ایجاد رفاه و
امکانات براي شهروندان و. ...
گاهًا مشاهده مي شود که روستاهایي در کشور تبدیل به شهر و شهرهایي تبدیل به شهرستان ميشوند
2
رفاهي
که از تامین حداقل زیرساختهاي شهري همچون آب آشامیدني شهروندان و سایر امکانات
عاجز ميباشند .این در حالي است که حقوق کارمندان و هزینههاي جاري ساختار اداري مرتبط با شهر
شدن ،کفاف تامین حداقل امکانات شهري را ميدهد .با این وجود اصراري که دولت بر صرف هزینههاي
جاري به ساختار اداري شهرها و شهرستانهاي تازه تاسیس به جاي تامین حداقل امکانات رفاهي
شهروندان دارد جاي بسي تامل است و بایستي مورد کنکاش و بررسي قرار گیرد.
نظام تقسیمات جدید كشوري ریشه در متمم قانون اساسي مشروطه در سال  1286ه.ش دارد كه كشور
را به ترتیب به ایالت ،والیت ،بلوك و ده به لحاظ سلسله مراتبي تقسیم كرد .به دنبال آن در آبان 1316
قانون تقسیمات كشوري اصالح و نظام سلسله مراتبي جدیدي متشكل از استان ،شهرستان ،بخش و
دهستان ارائه شد .تاكنون نیز همین نظام در حال اجراست .منتهي در سال  1362تغییراتي در
شاخص هاي تشكیل سطوح تقسیمات كشوري به وجود آمد و بحث تعداد جمعیت ،وسعت و تراكم به
 .1منظور از مناطق حاشیه اي در این تحقیق؛ مناطقي است دور افتاده از ثروت و قدرت در کشور .نقطه مقابل
مناطق حاشیهاي ،مناطق مرکزي وجود دارد که قطب ثروت و قدرت در کشور محسوب ميشوند.
 .2به عنوان مثال ارمغانخانه از توابع استان زنجان ،روستایي با  2هزار نفر جمعیت در حالي در سال  1387به شهر
تبدیل شد که در تابستان سال جاري هفتههاي مداومي اهالي این شهر از دسترسي به آب در مضیقه بودند .در این
میان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان دلیل عدم تامین آب ارمغانخانه را ناشي از گراني پمپاژ آب و
عدم توانایي شرکت آب و فاضالب در خرید و نصب پمپاژهاي جدید به جاي پمپاژهاي معیوب عنوان ميکند .براي
مطالعه بیشتر رجوع کنید بهhttps://t.me/Environment_Chinar/63:
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عنوان مالك هاي اصلي تقسیم كشور به واحدهاي مختلف سیاسي و تشكیل سطوح مختلف تقسیماتي
شد .با این حال اغلب در مناطق حاشیهاي کشور بیش از آنکه جمعیت ،وسعت و تراکم مالک تقسیمات
کشوري باشد بیشتر مالحضات سیاسي مد نظر قرار ميگیرد.
در یكي از نمونههاي تقسیمات سیاسي ،شهرستان میاندوآب از توابع استان آذربایجان غربي به سه
شهرستان تقسیم شد .یادداشت حاضر سعي دارد با توجه به پیشینهي تقسیمات سیاسي در کشور
نگاهي به دالیل و تبعات تقسیم میاندوآب به سه شهرستان مجزا داشته باشد.
قلمرو تحقیق
موقعیت شهرستان میاندوآب بر روي نقشه استان آذربایجان غربي در سال 1399

منبع :مرکز آمار ایران

الف) میاندوآب قبل از تقسیم
قبل از تقسیمات اخیر شهرستان میاندوآب از شرق و شمال به استان آذربایجان شرقي ،ازغرب به
دریاچه ارومیه و از جنوب به شهرستانهاي تكاب ،شاهیندژ ،بوكان و مهاباد محدود ميشد .میاندوآب
چهارمین جلگه بزرگ کشور است که از شرق و غرب به کوههاي منطقه و از شمال به دریاچه اورمیه
محدود ميشود .میاندوآب در میان شهرهاي استان آذربایجان غربي از موقعیت خاص و ممتازي
برخوردار است ،زیرا جلگه میاندوآب از آبرفتهاي دو رود زرینهرود و سیمینهرود (جیغاتي و تاتائو)
بوجود آمده است.
بر اساس سرشماري سال  1395جمعیت این شهرستان  237هزار و  494نفر و وسعت آن 2174
کیلومتر مربع بین  36درجه و  45دقیقه تا  54درجه و  46دقیقه طول شرقي و  44درجه و  36دقیقه
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تا  18درجه و  37دقیقه عرض شمالي واقع شده بود .همچنین قبل از آخرین تقسیمات سیاسي
شهرستان میاندوآب از  3شهر و  4بخش عبارت بود.
بخش مرکزي شامل  5دهستان بود که مجموعا  84روستا را در بر ميگرفت که از این تعداد  24روستا
داراي دهیاري تمام وقت 54 ،روستا داراي دهیاري پاره وقت و  6روستا نیز فاقد دهیاري بود .بخش
مرحمتآباد شامل  3دهستان بود که مجموعا  14روستا را در بر ميگرفت که تمامي آنها داراي دهیاري
بودند .بخش باروق شامل  3دهستان و  71روستا بود که  42روستا داراي دهیاري پاره وقت و یک روستا
داراي دهیاري تمام وقت و  28روستا فاقد دهیاري بودند .بخش بکتاش داراي  2دهستان و  25روستا
ميباشد که  7روستا داراي دهیاري تمام وقت و  18روستا داراي دهیاري پاره وقت ميباشند (سازمان
مدیریت و برنامه ریزي استان آذربایجان غربي .)1399

نقشه شهرستان میاندوآب قبل از آخرین تقسیمات سیاسي

ب) میاندوآب پس از تقسیم
هیئت وزیران در جلسه  2۷تیرماه 1400به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده  13قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوري تصویب کرد که شهرستان میاندوآب به سه شهرستان مجزا تقسیم شود .با
تغییر نام بخش «مرحمت آباد» به مرکزي یک شهرستان به نام چهاربرج از ترکیب دو بخش مرکزي و
فیروزآباد ایجاد و شهر «چهاربرج» نیز به عنوان مرکز شهرستان «چهاربرج» تعیین شد .در بخش
«باروق» شهرستان میاندوآب هم این بخش به نام بخش باروق به مرکزي تغییر نام داده و یک شهرستان
به نام «باروق» از ترکیب دو بخش مرکزي و تختالو ایجاد شده و شهر باروق به عنوان مرکز شهرستان
باروق تعیین شد (پایگاه اطالع رساني قوانین و مقررات کشور.)1400 ،
در حال حاضر شهرستان میاندوآب داراي دو بخش؛ بخش مرکزي و بخش بکتاش به مرکزیت شهر
میاندوآب و شهر بکتاش ميباشد .همچنین داراي چهار دهستان به ترتیب :دهستان زرینه رود جنوبي،
دهستان زرینه رود شمالي ،دهستان زرینهرود و دهستان مکریان شمالي ميباشد
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شهرستان باروق
باروق قبل از انتقال به استان آذربایجان غربي ،جز روستاهاي استان آذربایجان شرقي و از توابع
شهرستان مراغه محسوب ميشد .سپس در سال  13۷0به استان آذربایجان غربي منتقل و جزئي از
شهرستان میاندوآب شد .در تاریخ  13۷9.12.28بخش باروق به مرکزیت روستاي باروق شامل
دهستانهاي باروق ،آجرلوي شرقي و آجرلوي غربي در تابعیت شهرستان میاندوآب ایجاد و تأسیسگردد
(مجلس شوراي اسالمي ،)13۷9 ،سپس در تیرماه سال  1383به شهر تبدیل شد.
هم اکنون شهرستان باروق از شمال با شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقي ،از شمال شرقي و شرق
با شهرستان چاراویماق و از شمال غربي با شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقي ،از جنوب غرب با
شهرستان میاندوآب و از جنوب با شهرستان شاهیندژ و از جنوب شرق با شهرستان تکاب همسایه
است .این شهرستان شامل  2بخش 4 ،دهستان و  1شهر ميباشد .همچنین براساس سرشماري عمومي
نفوس و مسکن در سال  ،1395جمعیت شهرستان باروق برابر با  22.385نفر بوده است .جمعیت شهر
باروق نیز بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال  4.225 ،1395ميباشد.
شهرستان چهاربرج
در خرداد ماه 13۷5روستاي چهاربرج قدیم مرکز بخش مرحمتآباد تابع شهرستان میاندوآب در استان
آذربایجان غربي به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر چهاربرج شناخته شد (مجلس شوراي اسالمي،
 .)13۷5هم اکنون شهرستان چهاربرج از شمال شرقي با شهرستان ملکان و از شمال غربي با شهرستان
بناب استان آذربایجان شرقي ،و از شرق ،جنوب و غرب با شهرستان میاندوآب همسایه است .شهرستان
چهاربرج شامل  2بخش 4 ،دهستان و  1شهر ميباشد .براساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن در
سال  ،1395جمعیت شهرستان چهاربرج برابر با  2۶.219نفر بوده است .جمعیت شهر چهاربرج نیز بر
اساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال  9.40۶ ،1395ميباشد.

نقشه شهرستان میاندوآب پس از تقسیمات سیاسي اخیر
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سیر تقسیمات کشوري و سطوح کنوني
پس از نهضت مشروطه در اولین دوره قانونگذاري در سال  1285هجري شمسي ،قانوني تحت عنوان
قانون تشکیل ایاالت و والیات به تصویب رسید .ماده  2قانون مزبور واژههاي ایالت و والیت را تعریف و
اسامي  4ایالت را که عبارت بودند از آذربایجان ،کرمان و بلوچستان ،فارس و خراسان مشخص نمود.
در 1۶آبان ماه سال  131۶هجري شمسي که قانون تقسیمات کشوري و وظایف فرمانداران و بخشداران
به تصویب و کشور ایران به شش استان شامل استانهاي شمال غرب ،غرب ،شمال ،جنوب ،شمال شرق
و استان مکران و پنجاه شهرستان تقسیم شد.
در نوزدهم دي ماه سال  131۶با اصالح قانون تقسیمات کشوري و بر اساس ماده یک آن ایران به 10
استان و  49شهرستان تقسیم شد .از سال  131۶به بعد تغییراتي در تقسیمات کشوري به استناد تبصره
ماده  2قانون سال  131۶به وجود آمد .در تغییري دیگر در قانون تقسیمات کشوري در سال 1339
استانها به جاي عدد با اسامي اصلي و تاریخي خود نامیده شدند و بر این اساس کشور به  14استان۶ ،
فرمانداري کل 139 ،فرمانداري و  449بخش تقسیم شد.
در سال  135۷و قبل از انقالب اسالمي ،ایران داراي  24استان 1۶5 ،شهرستان و  4۷5بخش بوده است.
در سالهاي اولیه پس از انقالب اسالمي ،عمده تغییرات ،در تغییر نام عناصر و واحدهاي تقسیمات
کشوري بود تا اینکه نخستین قانون تقسیمات کشوري پس از انقالب تحت عنوان «قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوري» در تاریخ 13۶2/4/20به تایید شوراي نگهبان رسیده و طي نامه شماره
 ۶812مورخ  1362/4/30به دولت ابالغ شد .چارچوب این قانون ،همان چارچوب قانون مصوب
131۶/10/19بوده است .طبق این قانون ،ایران به چند استان و هر استان به چند شهرستان و هر
شهرستان به تعدادي بخش و هر بخش به چند دهستان تقسیم ميشود (کامران و دیگران.)1396 ،
استان :واحدي از تقسیمات کشوري است با محدوده جغرافیایي معین که از به هم پیوستن چند
شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهاي سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و طبیعي تشکیل
ميشود.
شهرستان :واحدي از تقسیمات کشوري با محدوده جغرافیایي معین است که از به هم پیوستن چند
بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعي و اوضاع اجتماعي ،اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي واحد متناسب و
همگني را به وجود آوردهاند تشکیل شده است.
بخش :واحدي از تقسیمات کشوري با محدوده جغرافیایي معین است که از به هم پیوستن چند
دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه ،مکان ،روستا و احیانا شهر که از نظر عوامل طبیعي و اوضاع
اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و سیاسي ،واحد همگني را به وجود آوردهاند تشکیل شده است.
دهستان :کوچکترین واحد تقسیمات کشوري یا محدوده جغرافیایي معین است که از به هم پیوستن
چند روستا ،مکان و مزرعه همجوار تشکیل ميشود و از لحاظ محیط طبیعي ،فرهنگي ،اقتصادي و
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اجتماعي همگن بوده و امکان خدمات رساني و برنامهریزي در سیستم شبکهاي واحد را فراهم مينماید
(مجلس شوراي اسالمي.)1362 ،

دالیل تقسیم میاندوآب به سه شهرستان مجزا
الف) طرح پیشنهادي تشکیل استاني جدید
سعید زنگنه شهرکي استادیار دانشكده جغرافیا دانشگاه تهران در بررسي روستاهاي فاقد زیرساختهاي
الزم که به شهر تبدیل شدهاند ،از واژه «خام شهر» استفاده ميکند .زیرا این شهرهاي جدیدالتاسیس از
نظر سیماي كالبدي و ساخت و بافت داخلي هیچ شباهتي به شهر ندارند و فاقد هرگونه امكانات،
تجهیزات ،تاسیسات و خدمات زیربنایي براي شهر شدن هستند و صرفا به دالیل اداري مدیریتي،
سیاسي و استراتژیكي نام شهر به خود گرفتهاند (زنگنه شهرکي :1392 ،صص .)543-542
از بررسي فضایي روستاهاي كوچك تبدیل شده به شهر (خام شهرها) ميتوان به قانونمندي دیگري
رسید كه نشان از وجود رابطه بین استانهاي تازه تاسیس شده و تعداد باالي خام شهرهاي آنها دارد.
بررسيها نشان ميدهد كه در استانهایي كه در دو سه دهه اخیر در نظام تقسیمات كشوري ما تاسیس
شده اند ،خام شهرهاي بیشتري وجود دارد .از این نمونهها ميتوان به استانهاي خراسان شمالي،
خراسان جنوبي ،اردبیل ،قم ،كهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاري اشاره كرد كه بیش از 60
درصد شهرهایشان در ردیف شهرهاي كمتر از  5هزار نفر هستند .اكثر این استانها در دو یا سه دههي
اخیر تشكیل شده اند؛ البته فقط استان البرز به دلیل نزدیكي به تهران از این قاعده مستثناست .بنابراین
دلیل دیگر تبدیل نقاط روستایي كوچك به شهر ،رویكردهاي اداري  -مدیریتي است .زماني كه استان
تازهاي شكل ميگیرد ،نیاز به شهرستانها و بخشهایي دارد كه منجر ميشود چند روستا به بخش ،و
بزرگترین روستاها به شهر ،و چند بخش كوچك به یك شهرستان تبدیل شوند .با شكل گرفتن
استانهاي تازه ،وجود چندین شهر حتي با جمعیت خیلي كم ضرورت ميیابد .به همین دلیل تغییر در
ضوابط و مقررات تقسیمات كشوري سبب شد كه عالوه بر معیار جمعیتي ،روستاهاي مركز بخش صرف
نظر از تعداد جمعیتشان به شهر تبدیل شوند .بدین ترتیب ،بسیاري از خام شهرها همان مراكز
بخشهاي جدیدالتاسیس در استانهاي تازه شكل گرفته هستند (همان ،ص  .)550در رابطه با تفکیک
شهرستان میاندوآب شاید عکس این قاعده نیز صادق باشد .به عبارت دیگر با شهرستانزایيهاي متعدد
امکان تشکیل استان جدیدي در منطقه مورد بحث فراهم آورد .البته طرحهاي پیشنهادي براي تشیکل

 .3شهرستانزایي عبارتي است که به دلیل تشابه ساختاري با لولهزایي چاه ها از آن استفاده کردیم .لولهزایي به
پدیدهاي گفته ميشود که در آن به دلیل نشست زمین ناشي از تخلیه آبهاي زیرزمیني قسمتي از لوله چاه به
خارج از سطح زمین رانده ميشود.ما نیز در استفاده از عبارت شهرستانزایي وضعبت فعلي تقسیمات کشوري را
مدنظر قرار دادیم که بنا به برخي دالیل اداري  -سیاسي شهرها و شهرستانهایي بر روي نقشه تقسیمات سیاسي
کشور رانده ميشود.
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استاني در حوالي استان هاي آذربایجان شرقي و آذربایجان غربي از گذشته نه چندان دور وجود داشته
است.
طرحهاي پیشنهادي براي تقسیمات کشوري در ایران شامل طرحهایي است که براي تفکیک یا ایجاد
استان جدید یا تغییرات عمده محدوده بین استانها در ایران ،از سوي مقامات رسمي کشور ارایه شدهاند
و اهمیت و بازتاب قابل توجهي دارند .تشکیل استان جدید در حوزهاي که شهرستان میاندوآب واقع شده
است ،یکي از مباحثي است که از دیرباز وجود داشته و تقسیم میاندوآب جهت افزایش واحدهاي سیاسي
جهت مورد نظر تشکیل استاني جدید این فرضیه را تا حدودي تایید ميکند.
استان سهند
طرح تقسیم آذربایجان شرقي به  2استان با مرکزیت تبریز و مراغه چند سال پس از جدا شدن اردبیل از
آذربایجان شرقي مطرح و در  10سال گذشته به یکي از مباحث سیاسي در استان آذربایجان شرقي
مبدل شد .طرح پیشنهادي استان سهند که شامل شهرستانهاي مراغه ،عجبشیر ،بناب ،ملکان،
چاراویماق ،هشترود و میانه با تمامي توابع (شهرها ،بخشها ،دهستانها و روستاها) از استان آذربایجان
شرقي و شهرستانهاي میاندوآب ،شاهیندژ و تکاب با تمامي توابع از استان آذربایجان غربي و الحاق
آنها به همدیگر ميباشد.
در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوري سال  1392محسن رضایي به عنوان یکي از کاندیداهاي ریاست
جمهوري با جدیت موضوع تشکیل استان سهند را مطرح کرد ،تا آنجا که در تبریز و مراغه
گردهمایيهاي مختلفي در این زمینه برگزار شد .موافقان استان شدن مراغه معتقدند وجود فرودگاه،
بیمارستان و صنایع بزرگ در این شهر و زیر ساختهاي دانشگاهي مراغه ميتواند زمینه تشکیل استاني
جدید را فراهم کند و از طرف دیگر از بار مراجعات اداري به تبریز هم کاسته شود .در مقابل مخالفان
تقسیم استان معتقدند با این اقدام بوروکراسي اداري در منطقه آذربایجان حجیمتر ميشود و از سوي
دیگر زیر ساختهاي اداري موجود در مراغه امکان فعالیت در قالب استان را نخواهد داشت .کمبود
ساختمانهاي اداري در مراغه ،کمبود نیروي انساني و مقاومتهاي اجتماعي در شهرهاي همجوار براي
قبول مرکزیت مراغه در تقسیم استان از دیگر دالیل مخالفت با تقسیم استاني در آذربایجان شرقي بوده
است.
طرح تقسیم استان فراتر از عالم سیاست هم رفت و به عالم شعر و فرهنگ هم کشیده شد .طرفداران
این طرح از شعرا هم کمک گرفتند و در مراغه که از گذشته شاعران بزرگي دارد ،اشعاري در توانمندي و
درایت جوانان مراغهاي براي اداره استاني به مرکزیت این شهر سروده شد .البته عدهاي از مخالفان
تقسیم استان بر موضوعات امنیتي هم تاکید دارند .به اعتقاد آنان با تقسیم شدن استان بخشي از توان
دفاعي استان مرزي آذربایجان شرقي کاسته شده و نیروي نظامي که در مراغه مستقر است در مواقع
ضروري توان همراهي سریع به مرکزیت تبریز را نخواهد داشت .با باال گرفتن بحث تقسیم استان بین
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مخالفان و موافقان دولت رویکرد جدیدي را در چند سال گذشته پیش گرفته و آن استقرار فرمانداري
ویژه در مراغه است .در این طرح فرماندار مراغه همزمان به عنوان یکي از معاونان استاندار انجام
ماموریت ميکند و از اختیارات بیشتري هم برخوردار است .تشکیل شوراي برنامه و بودجه ،شوراي فني
و شوراي واگذاري معادن به ریاست فرماندار ویژه مراغه از اقداماتي بوده که به عنوان مقدمهاي براي
تشکیل استان جدید و تقسیم آذربایجان شرقي مطرح شده است .همچنین در سالهاي اخیر مباحث
مربوط به صنایع بزرگ نزدیک به مراغه در شهرهاي بناب و ملکان اغلب در مراغه حل و فصل شده و در
حال حاضر زیر ساختهاي فرهنگي حتي حوزه علمیه مراغه با استقالل بیشتري از مرکز استان فعالیت
ميکند (همشهري آنالین.)1400 ،
استان کردستان شمالي  /مکریان
طرح پیشنهادي براي تشکیل استاني با عنوان گاها کردستان شمالي و گاها مکریان به مرکزیت بوکان و
مهاباد است که محدوده مورد نظر براي تشکیل این استان ،بخشي از استان آذربایجان غربي و استان
کردستان است .این طرح عالوه بر شهرستانهاي کردنشین جنوب استان آذربایجان غربي همچون
مهاباد ،بوکان ،اشنویه ،سردشت و پیرانشهر ،شهرستانها تُرکنشین همچون تکاب ،شاهین دژ ،میاندوآب
و نقده به اضافه شهرستانهاي سقز و بانه در شمال استان کردستان را دربر ميگیرد.
این طرح براي اولین بار توسط «احمد طه» نماینده وقت بوکان در تاریخ  25اردیبهشت  13۶9با نام
استان مکریان به مرکزیت بوکان در دوره سوم مجلس شوراي اسالمي مطرح و به وزارت کشور پیشنهاد
داده شد تا در خصوص استاني جدید در جنوب آذربایجان غربي اقدام و مورد مطالعه قرار گیرد.
همچنین در سال  138۷در نطق پیش از دستور محمد قسیم عثماني نماینده وقت بوکان با عنوان
«مطالعه وزارت کشور در جهت ایجاد استان جدید کردستان شمالي با مرکزیت بوکان با توجه به جایگاه
راهبردي و ظرفیتهاي بالقوه آن و رفع شبهه تبعیض بین غرب و شرق کشور» دوباره طرح تشکیل
استان مکریان اما این بار با نام کردستان شمالي مجددا مطرح شد (آفتاب یزد .)1397 ،عالوه بر اینها
روز یکشنبه  15دي ماه  1392عثمان احمدي نماینده وقت مهاباد در نطق میاندستور خود در مجلس
شوراي اسالمي از وزیر کشور خواست که در تقسیمات آینده کشوري ،استاني به نام کردستان شمالي با
مرکزیت شهر مهاباد در نظر گرفته شود .به گفته احمدي مطالبات مردم مهاباد که اصول  15و  19قانون
اساسي نیز بر آن تاکید ميکند هنوز 4برآورده نشد است و مهاباد با توجه به ویژگيهاي جغرافیایي،
قدمت تاریخي و منابع آن ميتواند تبدیل به یک استان شود (رادیو فردا.)1392 ،

 .4اصول  15قانون اساسي ایران ،استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و تدریس ادبیات آنها در مدارس
را آزاد ميشمارد .اصل  19نیز بر مساوي بودن حقوق انساني ،سیاسي و اجتماعي همه افراد ملت تاکید دارد.
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هر چند تشکیل استان مکریان و یا کردستان شمالي از زمان مطرح شدن آن با مخالفتهایي نیز همراه
5
بوکان و مهاباد در مجلس شوراي اسالمي مطرح و بازتابهاي
بوده است ،اما همواره از سوي نمایندگان
گستردهاي داشته است.
مقایسه ظرفیتهایي که در طرحهاي پیشنهادي استان سهند و مکریان/کردستان شمالي نهفته است،
شاید بتواند رهگشاي امکان تکشیل هر یک از آنها را روشن نماید .به لحاظ وسعت طرح پیشنهادي
استان سهند بزرگتر از جغرافیاي مورد نظر استان مکریان/کردستان شمالي ميباشد و همچنین
جمعیت بیشتري را در خود جاي ميدهد .اما همانطور که ذکر آن رفت ،بیش از آنکه وسعت و جمعیت
یکي از دالیل تقسیمات سیاسي من جمله تشکیل استاني جدیدي در کشور باشد ،مناسبات سیاسي
مدنظر قرار ميگیرد .در همین راستا ترکیب قومیتي استانها نیز در تقسیمات سیاسي نقش بسیار
مهمي دارد « ،چنانچه نظام تقسیمات کشوري مانع از قرارگیري اکثریت قومي-مذهبي از میان
اقلیتهاي کشور در درون یک استان شده است» (اعظمي و دبیري .)۷0 :1390 ،هر چند «سیاست
سنتي و نانوشته دولت ایران از آغاز سرشماريها در دهه  1330بر این مبنا قرار گرفته است که از
پرسش درخصوص زبان و ریشه قومي شهروندان به هنگام سرشماري خودداري کند» (سیفالدیني،
 ،4 :1394به نقل از راحمي و دیگران .)25 :1399 ،از این منظر اگر سهند یا مکریان /کردستان شمالي
را در منطقه مذکور به عنوان طرح پیشنهادي استانها در نظر بگیریم ،طبعا مکریان/کردستان شمالي
شانس بیشتري را در استان شدن در اختیار دارد .زیرا با تشکیل استان مکریان/کردستان شمالي استاني
شکل ميگیرد که بیش از استان سهند ترکیب اتنیکي متکثري را دربر ميگیرد .زیرا منطقه مورد نظر
استان مکریان/کردستان شمالي با محوریت جمعیت غالب کردها ،شهرهاي تُرکنشیني همچون
میاندوآب ،نقده ،شاهین دژ و تکاب از استان آذربایجان غربي را در بر ميگیرد.
عالوه بر این هم اکنون مهاباد مستقل از استان آذربایجان غربي داراي صداوسیمایي ميباشد که به زبان
کردي و فارسي برنامه اجرا مينماید .در حال حاضر صداوسیماي مرکز مهاباد متشکل از واحد سیما با
پخش روزانه  24ساعت برنامه به صورت ماهوارهاي و واحد صدا با پخش  24ساعته و واحد انیمیشن با
تولید ساالنه حدود  10ساعت انیمیشن ميباشد .شبکه مهاباد هماکنون برنامههاي خود را به صورت
زنده و به زبان کردي پخش ميکند .این شبکه همچنین قابل مشاهده به صورت آنالین ميباشد (صدا و
سیماي مرکز مهاباد) .عالوه بر سیماي مهاباد ،شبکه استاني آذربایجان غربي به سه زبان ترکي
آذربایجاني ،فارسي و کردي نیز برنامه پخش ميکند.
عالوه بر صداوسیماي مرکز مهاباد ،خبرگزاري جمهوري اسالمي ایران ،ایرنا نیز همچون بخشهاي
استاني مخصوص خبرگزاري مذکور ،بخشي را نیز مهاباد اختصاص داده است که عالوه بر اخبار مهاباد و
 .5در رابطه با مخالفت هایي که که با تشکیل استان مکریان و یا کردستان شمالي شده است ،ميتوان به مخالفت
نادر قاضي پور نماینده وقت اورمیه اشاره نمود .براي مطالعه بیشتر رجوع کنید بهhttps://b2n.ir/a06187 :
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سایر شهرهاي کردنشین جنوب استان آذربایجان غربي ،اخبار شهرهاي ترک نشین جنوب آذربایجان
غربي همچون میاندوآب ،شاهین دژ و تکاب را نیز پوشش ميدهد .این در صورتي است که رادیو 6شهر
مراغه که در سال  13۷5افتتاح شده ،به عنوان رسانهاي محلي طي روزهاي غیرتعطیل حدود چهار
ساعت برنامه پخش ميکند و براي جمعهها و برخي از تعطیليها هم ویژهبرنامه دارد (ایرنا.)1400 ،
ب) وسعت
وسعت یکي از مالکهاي تقسیمات سیاسي محسوب ميشود اما همانطور که در نمودار ذیل مشاهده
مي شود ،شهرستان میاندوآب قبل از تقسیم این شهرستان به سه شهرستان مجزا -9مین شهرستان به
لحاظ وسعت در بین  1۷شهرستان استان آذربایجان غربي محسوب ميشود .بنابراین مالک وسعت
نميتواند پیش شرط الزم براي تقسیم این شهرستان محسوب شود .گفتني است شهرستانهاي تکاب،
پیرانشهر ،شاهین دژ ،بوکان ،سلماس ،مهاباد ،خوي و اورمیه وسعت بیشتري از شهرستان سابق میاندوآب
داشته و همچنین به لحاظ وسعت استعداد زیادي هم نسبت به شهرستان سابق میاندوآب جهت تفکیک
و تشکیل شهرستانهایي جدید را دارا بودهاند .با این حساب وسعت به عنوان یکي از دالیل مندرج در
قانون تقسیمات کشوري معیار متناسبي براي تقسیم شهرستان میاندوآب نبوده است.

منبع :سازمان مدیریت و برنامهریزي استان آذربایجان غربي ()1399

پ) جمعیت
جمعیت نیز یکي از مالک تقسیمات سیاسي بر اساس قوانین کشور محسوب ميشود .از همین رو بر
اساس نمودار ذیل شهرستان میاندواب قبل از تقسیم این شهرستان به سه شهرستان مجزا ،سومین
شهرستان از لحاظ جمعیت محسوب ميشد .این شهرستان بر اساس سرشماري سال  ،1395داراي
 2۷3.949نفر جمعیت بود .باز قبل از این شهرستان ،شهرستانهاي اورمیه و خوي هم به لحاظ جمعیت
و هم به لحاظ وسعت مستعد تقسیم و تفکیک به چندین شهرستان مجزا بودند .همچنین اختالف
جمعیتي این شهرستان با شهرستان هاي بوکان و مهاباد زیاد نبوده است .چنانچه شهرستان میاندوآب
 .6مهاباد ایرنا ،قابل دستیابي درhttps://b2n.ir/e55204 :
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قبل از تقسیم به سه شهرستان مجزا حدود  20هزار نفر بیشتر از بوکان و  40هزار نفر بیشتر از مهاباد
را در خود جاي ميداد.

منبع :سالنامه سرشماري عموم و نفوس مسکن ()1395

تبعات تقسیم شهرستان میاندوآّب به سه شهرستان مجزا
الف) نگاهي به زیرساختهاي اجتماعي و اقتصادي باروق و چهاربرج
روستاهایي که به شهر تبدیل شدهاند عمدتا از نظر سیماي كالبدي ،برنامهریزي كاربري اراضي ،وجود
تا سیسات و تجهیزات ،امكانات و خدمات رفاهي ،وجود نهادهاي مورد نیاز اعم از نهادهاي دولتي و مدني،
وجود خدماتي براي تامین و تهیه خدمات مورد نیاز اداري-زیرساختي براي روستاهاي حوزه نفوذشان،
وضعیت معیشت مردم و بسیاري از جنبههاي دیگر بسیار ضعیفاند .تا جاییكه تقریبا هیچگونه شباهتي
با مفهوم واقعي شهر چه از بعد جمعیتي و چه از ابعاد دیگر مانند نهادي ،كاركردي و كالبدي ندارند .در
همین راستا در بررسي مشاغل و اقتصاد مناطق باروق و چهاربرج قبل و بعد از تقسیم میاندوآب ،عمدتا
شاهد طرحها و پروژههایي عمراني من جمله راههایي مواصالتي هستیم که به صورت نیمه کاره رها شده
و عمال تاثیري بر پیشرفت و آباداني مناطق مذکور نداشته است.
باروق:
تنها منبع درآمدي که مردم منطقه باروق به عنوان بخشي از قسمت کوهستاني جلگه میاندوآب دارند،
کشاورزي و به طور گسترده دامداري به صورت واحدهاي کوچک ( 30-20رأسي) است .همچنین
منطقهاي پر بارش با زمینهاي دیم که کاشت و داشت آن جزئي از چرخه اقتصادي مردم منطقه
ميباشد .اما در یک دهه گذشته پاسخگوي نیازهاي قشر میانسال به باال و پاسخگوي دغدغههاي قشر
جوان نبوده است .از این رو جواناني هم که امکان تحصیل داشتهاند به شغلهاي خدماتي مشغول شده و
چون زیرساخت موجود جهت سایر فعالیتهاي اقتصادي در منطقه موجود نبوده ،مجبور به مهاجرت به
شهرستانهاي اطراف و اغلب به شهرهاي مرکزي شدهاند .از طرفي قشر میانسالي که امکانات ،تجربه و
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انرژي توسعه کشاورزي را دارند با مشقات فراوان موفق به انتقال خطوط برق ،حفر چاههاي عمیق و تا
حدودي با ایجاد روشهاي آبیاري نوین به اقتصاده خانواده خود سروسامان بخشیدهاند.
اما بعد از تقسیم میاندوآب و شهرستان شدن بخش باروق تنها امید براي احیاي اقتصاد منطقه مورد
7
اتوبان میاندوآب-زنجان
نظر ،استفاده از ظرفیتهاي مجتمع پتروشیمي واقع در باروق و دومي تکمیل
که به مدت  32سال از زمان آغاز آن تا کنون نیمه کاره مانده است .اتوباني که با هدف جابجایي سریع
استانهاي غربي به مرکز کلنگ زني شده و با توجیه اینکه شهرهایي مانند تبریز و اطراف آن به حاشیه
ميروند نصفه کاره مانده است.
باروق داراي جاذبههاي گردشگري فراواني ميباشد که بدلیل بنبست بودن و نبود راههاي مواصالتي
مناسب امکان استفاده از ظرفیت توریستي را نیز از دست ميدهد .با در نظر گرفتن اتمام پروژه اتوبان
میاندوآب-زنجان که  70درصد مسیر از کنار شهرستان باروق ميگذرد احتمال جذب توریست و ایجاد
بومگردها قوت ميگیرد؛ که در وهلهي اول توجه عموم به جاذبههاي گردشگري و صنایع دستي باروق
متمرکز شده و در وهله دوم امکان صنعتي شدن و مسکوني شدن باروق به عالوه توسعه کشاورزي مدرن
که در بلند مدت پتانسیل ایستگاههاي کشاورزي را دارا ميباشد قوت ميگیرد.
چهاربرج:
مرکزیت چهاربرج نسبت به سمت روستاهاي جنوب شرقي جیغاتي (زرینهرود) در یک خط زماني 100
ساله مدیون نبود مدیریت آب در بخش کشاورزي است .زماني که روستاهاي همجوار جیغاتي در بستر
سیل بودهاند ،درفصل پر بارش محصوالتشان را سیل تخریب ميکرد و در تابستان نیز به دلیل نبود
مدیریت آب از جیغاتي امکان کشاورزي تقریبا وجود نداشت .اما چهاربرج که در ارتفاع پایینتري از
روستاهاي همجوار جیغاتي واقع شده است ،با شیب طبیعي زمین ،آب از طریق زهکشيهاي سنتي،
نهرهاي دستساز و رودخانههاي نور با سر منشاء جیغاتي از سمت غرب و رودخانه موردو با سرمنشاء
کوههاي مراغه از شرق تغذیه ميشد .گفتني است رودخانه موردو نیز در وضعیت مشابه جیغاتي قرار
دارد که روستاهاي باال دست امکان برداشت آب نداشتهاند ،ولي با شیب طبیعي زمین در چهاربرج قابل
استفاده بوده و بر همین اساس خانات منطقه ،در اصل نماینده حکومت از چهاربرج ظهور کرده و اندک
محصوالت تولیدي روستاهاي جنوب شرقي نیز نصیب «جمشید اسفندیاري» ،خان سابق منطقه ميشد
و در نهایت تمامي دادوستدهاي  14روستا در اطراف خود چهاربرج به عالوه بکتاش و دوهچي با اهالي
چهاربرج بوده است.
 .7اشاره به مجتمع پتروشیمي شهرستان میاندوآب به مساحت  22هکتار که پس از تقسیمات سیاسي اخیر در
شهرستان فعلي باروق قرار دارد .این مجتمع که در سال  1392افتتاح شد ،مالکیت آن از آن پتروشیمي باختر
70درصد و پوشینه متانول 30درصد ميباشد .کاربردهاي اصلي محصوالت در عرصه خوراك واحدهاي تولیدي لوله
در صنایع پایین دستي ،قطعات پالستیكي ،كابل و غیره است .براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به سامانه صبا
«صنایع باالدستي ایران» ،قابل دستیابي درhttps://b2n.ir/p14676 :

نگاهي به دالیل و تبعات تقسیم میاندوآب  /میالد بالسیني و نوید امنزاده

87

Miyandab’ın Bölünmesinin Nedenleri/M. BALESİNİ; N. Emenzade

شیب طبیعي رودها از سطح زمین و شیب آبهاي زیرزمیني از الیه زیرین زمین ،چهاربرج را به محلي
تبدیل کرده بود که به غیر از درختهاي صنعتي قلمه محصول دیگري تولید نميشد .در اصل فرآیند
تولید محصوالتي همچون گندم ،جو و یونجه از بین رفته بود .به طوري که آبهاي زیرزمیني به سطح
خاک رسیده بودند و شرایط فقط و فقط مساعد کاشت قلمه بود.
مساحت تقریبي  500هکتار قلمهزار که در گذشته توسط اهالي منطقه ایجاد شده بود ،همزمان با
برههاي شد که با توجه به پیشرفت صنعت چوب نیاز شدیدي به الوار درختان صنعتي بود که متاسفانه
کمبود بارشها ،دست بردن انسان در خیزش طبیعي آب و پایین رفتن سطح آبهاي زیرزمیني امکان
نگهداري را از بین برده و باعث قطع بيرویه درختان شده است که تاکنون بیش از  70درصد قلمهزارها
را نیز به ورطه نابودي کامل کشانده است.
مورد دوم ظهور صنعت فرش است .اما توسعه نه فقط از جهت تولید بیشتر و بیشتر بلکه توسعه کالن از
طریق تجارت فرش است .بنا به گفته منابع محلي و تاجران فرش در زمان ظهور صنعت فرش ،پولي که
از طریق فروش فرش روستاهاي همجوار جیغاتي نصیب خریدار فرش در چهاربرج ميشد دو برابر میزان
پول تولید کننده بود .به نوعي بنا به مرکزیت چهاربرج مایل به فروختن فرش به خریدار چهاربرجي
بودند.
فرش آغاز تجارت چهاربرج بود و بعد از عدم صادرات فرش و ساقط شدنش ،این صنعت جاي خود را
دوباره به تولیدات کشاورزي داد .اما با این تفاوت که دیگر سیستمهاي پمپاژ رواج یافته بود و تولیدات
کشاورزي جلگه میاندوآب جوابگوي صنعت دامداري مرکز بود که خرید و فروش آن تا به امروز به
دست چهاربرجيها صورت ميپذیرد و هر روز بیشتر از دیروز رواج ميیابد.
تا سالهاي دهه  80خورشیدي اقتصاد چهاربرج بر این اساس ميچرخید .تا اینکه امتیاز دولت به
کولبران براي جابهجایي لوازم خانگي و ایجاد بازارچههاي مرزي جوانان چهاربرج را به آن بازارچهها
کشاند .به طوري که بعد از غربال شدن تحصیل کنندگان وخریداران و فروشندگان محصوالت کشاورزي
بقیه افراد جویاي شغل بعد از تهیه یک دستگاه پیکان وانت به بازارچههاي مرزي رفته و اجناس را به
صورت دورهگرد از روستاهاي همجوار ارس گرفته تا شهرهاي مختلف استانهاي زنجان ،قزوین ،گیالن و
مازندران به فروش ميرسانیدند.
با ادامه این روند طي  15سال یعني تا سال  95خریداران و فروشندگان دیگر دورهگرد نبودند و فروشگاه
خود را در چهاربرج دایر کرده بودند و به صورت عمده به مراکز فروش استانهاي مذکور ميفروختد.
طي  5سال اخیر یعني تا سال  1400چهاربرج به مرکز فروش لوازم خانگي تبدیل شده و خریداران
زیادي هر روز به چهاربرج ميآیند .ازشروع سال  1401این فروشندگان میل به تولید پیدا کردهاند که
در عرض  8-7ماه 2واحد تولید لوازم خانگي تاسیس کردهاند.
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البته رواج این صنعت نیازمند راههاي مواصالتي است که در حالت فعلي زیر ساخت جالب توجهي در
این منطقه وجود ندارد و با ادامه این روند و در غیاب راههاي مواصالتي مدنظر ميتواند صنعت مذکور را
نیز در نطفه خفه و ورشکست کند .در این میان طرحهاي نیمهکارهاي وجود دارد که به عنوان مثال
ميتوان به اتوبان تهران-اربیل که از جنوب چهاربرج ميگذرد اشاره کرد .این اتوبان انشعابي از اتوبان
تبریز میاندوآب است که از بناب جدا و بعد از طي کردن مسیر  45کیلومتري از کنار چهابرج گذرکرده و
به سه راهي محمدیار در شهرستان نقده ميرسد .درشرایط حاضر  30کیلومتر از این مسیر ناقص بوده و
بعد از محمدیار فعال وضعیت آن تعیین و تکلیف نشده است .اما ميتوان از محمدیار تا اردبیل را تارگت
دوم در توسعه چهاربرج در نظر گرفت.
با ذکر اینکه مسیر چهابرج-ملکان نیز وضعیت جالبي ندارد ،مسیر مواصالتي در دست احداث دوم موثر
در توسعه چهاربرج کریدور میاندوآب-للکلو است که ادامه بلوار شهید باکري چهاربرج به سمت غرب ،با
گذر از روستاهاي فیروز آباد ،حاج حسن در پل نظام آباد به این کریدور وصل ميشود .با این حساب
مسافت میاندوآب تا چهاربرج به  15دقیقه کاهش ميیابد .در حال حاضر پیشبیني براي توسعه
چهاربرج تکمیل این دو مسیر است.
ب) حاشیهنشیني و استفاده حداکثري از توان آب و خاک
شاید به جرات بتوان اظهار داشت که امروزه تعریف جامع و واحدي براي یک شهر که بتواند تمامي
جهات و ویژگي شهرهاي بسیاري از مناطق دیگر را داشته باشد را نتوان ارایه داد .چرا که این پدیده
تبعیت از یک نظام اقتصادي و یا اجتماعي واحد و همساني را نداشته و در کشور نیز طي  2دهه گذشته
انجام آن بیشتر به مسایل و بهره برداريهاي سیاسي وابسته بوده است .در همین راستا تبدیل روستاها
به شهر و در ادامه همان روستا-شهرها به شهرستان بدون معیارها و زیرساختهاي شهري منجر به
ایجاد و گسترش مناطق حاشیهاي مراکز شهري استانهاي کشور شده که عالوه بر بروز مشکالت و
ناهنجاريهاي اجتماعي ،معضالت اقتصادي را نیز دربرداشته تا جایي که ساالنه براي رفع تنها بخشي از
آن میلیاردها تومان بودجه را نصیب شهرداري ،فرمانداري و استانداريها ميکند .چنانچه تبدیل
روستاهاي بزرگ به شهر به علت رسیدن به حد نصاب قانوني ( 5هزار نفر جمعیت) ،اعمال نفوذ یا قرار
گرفتن روستا در بطن شهر  -پیشروي و بزرگ شدن محدودهي شهر نیز در گسترش جمعیت
حاشیهنشین شهري موثر بوده است .زیرا برخي از روستاهاي شهر شده بنا به عللي مانند فقر مالي و
امکان تخطي از قانون ،ضابطه ها و مقررات شهرسازي و معماري شهر را به اجرا نگذارده و بافت روستایي
خود را حفظ کرده است .به همین دلیل«برخي از مقامها از جمله معاونت [وقت] وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي یا مدیر کل [وقت] امور اجتماعي استانداري کردستان ساکنان بافتهاي فرسوده و
ناکارآمد را هم جزو حاشیه نشینان به حساب آوردهاند» (ایزدي )133-134 ،1400 ،این مسئله را
مي توان یکي از دالیل گسترش حاشیه نشیني و افزایش سرسام آور آن در کشور طي دهههاي اخیر
دانست .چنانچه «[...جمعیت حاشیهنشین ایران] از اندکي بیش از  10450خانوار سال  1355به گفتهي
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مقامهاي دست اندرکار مسئول به  19میلیون در سال ( 139۷نزدیک به یک چهارم جمعیت کمي بیش
از  80میلیون نفري کشور) افزایش یافته است» (همان ،ص .)134
حال بایستي در این میان دو مسئله اساسي بیش از پیش مدنظر قرار گیرد .اولین مورد امکان گسترش
حاشیهنشیني در مناطق مذکور مي باشد .زیرا هر دو شهرستان فعلي چهاربرج و باروق داراي آنچنان
زیرساخت هاي شهري خاصي نبوده و همین وضعیت بیش از آنکه توسعه شهري را براي مناطق مذکور
رقم بزند ،توان بالقوهاي را براي گسترش حاشیهنشیني دارا ميباشد .زیرا در نبود امکانات و
زیرساخت هاي شهري ،محالت ناکارآمد و بافت فرسوده به خودي مناطق حاشیهنشین محسوب خواهد
شد و همین مناطق حاشیهنشین ظرفیتي براي گسترش آسیبهاي اجتماعي را ميتواند در آیندهاي نه
چندان دور رقم بزند.
دومین مورد توسعه کشاورزي به عنوان یکي از پتانسیلهاي اقتصادي منطقه بدون در نظر گرفتن توان
آب و خاک همان مناطق ميباشد .اتفاقي که پیشتر در زمان استان شدن اردبیل رخ داده و امروزه این
استان را با معضالت عدیدهاي روبرو ساخته است .چنانچه از زمان تشکیل استان اردبیل در اوایل دهه
 70خورشیدي ،این استان جزو مناطق حاشیهاي و محروم کشور بوده و بیشتر درآمد ساکنانش از
فعالیتهاي مرتبط با بخشهاي کشاورزي ،دامداري و صنایع دستي تامین ميشد .اما مدیریت و
برنامهریزيهاي اقتصادي این استان به جاي راه اندازي صنایع بر تقویت تولید در بخش کشاورزي با
حمایتهاي دولتي از جمله تسهیل در واگذاري زمین ،تامین کود ارزان و اعمال یارانه حدود 90
درصدي بر آب مورد نیاز استفاده در بخش کشاورزي استوار شد .این گونه برنامهریزيها بیش از آنکه
منجر به توسعه استان شود ،موجب استفاده حداکثري از منابع آب و خاک شد که امروزه این استان را با
مشکالت ساختاري فراواني روبرو نموده است .زیرا افزایش سطح زیر کشت و الگوي اشتباه کشت در
اردبیل بدون توجه به ظرفیتهاي آبي و توان خاک انجام یافته و امروزه با توجه به خشکسالي بي سابقه
خسارتهاي فرواني به کشاورزان تحمیل و همچنین موجب هدر رفت بسیار باالي آب و فرسایش خاک
شده است.
همین مسئله با توجه به روشهاي سنتي آبیاري و الگوي غلط کشت موجب شده تا از  2میلیارد و 400
میلیون مترمکعب منابع تجدیدپذیر استان؛ با استفاده بیش از  2میلیارد و  350میلیون مترمکعب در
بخش کشاورزي ،ساالنه چیزي در حدود چهار میلیون تن انواع محصول زراعي و باغي تولید ميشود.
همچنین ارزیابيهاي رسمي نشان ميدهد در اثر خشکسالي تولید محصوالت کشاورزي در استان اردبیل
نسبت به سال زراعي گذشته  450هزار تن کاهش یافته و میزان خسارت خشکسالي به بخش کشاورزي
این استان در سال زراعي جاري بیش از  40هزار میلیارد ریال برآورد ميشود (ایرنا.)1400 ،
همانطور که از سرگذشت توسعه نیافتگي استان اردبیل بر ميآید ،پیشرفت مکانیکي کشاورزي بدون
توجه به توان آب و خاک این مناطق خطري است در انتظار اهالي چهاربرج و باروق که در آینده نه
چندان دور ميتواند عملي شود.
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نتیجهگیري:
تقسیم شهرستان میاندوآب به شهرستانهاي مجزا بیش از اینکه پروژهاي در راستاي آباداني و
خدمات رساني به اهالي دو شهرستان تازه تاسیس یافته چهاربرج و باروق باشد ،بیشتر وجههاي اداراي و
سیاسي داشته است .ناگفته پیداست که هم به لحاظ جمعیت و هم لحاظ وسعت شهرستانهایي در
استان آذربایجان غربي وجود داشته که مستعد تفکیک و تبدیل به شهرستانهایي متعددي داشته است.
اما آن شهرستانها با وسعت و جمعیت بيتر از میاندوآب تفکیک نشدند.
بررسي سیر تقسیمات سیاسي در کشور ،تبدیل روستاها به شهرها و شهرستانهاي تازه تاسیس شده،
همه و همه ما را به آنجا مي رساند که این اقدامات در جهت خیر عمومي نبوده و بیشتر نیتي سیاسي را
در دل خود مي پروراند .چنانچه با این مدل مراکز حکومتي اعمال کنترل بیشتري بر مناطق ميتوانند
داشته باشند .قبل از این هم این موارد همگي در تاسیس شهرها ،شهرستانها و استانهاي تازه تاسیس
به وضوح و آشکارا دیده شده است .زیرا شهرها و شهرستانهاي تازه تاسیس یافته بدون زیرساخت
شهري ،اجتماعي و اقتصادي کافي بوده و این امر بیش از آنکه آنها را به سوي توسعه ببرد ،به سمت
آسیبهاي پيدرپي همچون حاشیهنشیني ،رشد اقتصاد مبتني بر کشاورزي -که از دیرباز در همان
منطقه رواج داشته -بدون توجه به ظرفیتهاي آبي و خاکي که تبعات منفي آن در آیندهاي نه چندان
دور گریبانگیر اهالي ميشود.
همچنین بررسي تفکیک شهرستان میاندوآب به سه شهرستان مجزا خبر از احتمال تاسیس استاني تازه
را در منطقه مد نظر مي دهد .این احتمال تاسیس استان تازه ،که یا با مرکزیت مراغه «سهند» نام دارد،
یا با مرکزیت مهاباد/بوکان مکریان/کردستان شمالي نام دارد .در بین این دو گزینه احتمالي که
شهرستانزایيهاي اخیر هم بر آن صحه ميگذارد ،طرح تشکیل استان سهند به مرکزیت مراغه از لحاظ
وسعت و جمعیت شانس بیشتري در این میان دارد .از آنجایي که هر چند وسعت و جمعیت در قانون
تقسیمات کشوري مدنظر قرار گرفته ،اما در عمل کاربرد چنداني نداشته و اهداف ادراي-سیاسي نقش
بیشتري از آن معیارها براي تشکیل واحد سیاسي جدیدي دارد .به همین خاطر طرح تشکیل استان
مکریان/کردستان ،با مرکزیت بوکان/مهاباد به دلیل ترکیب اتنیکي ناهمگن که شهرهاي کردنشین و
ترکنشین را در برميگیرد ،بسیار محتمل مينماید .صداوسیماي مستقل مهاباد از استان آذربایجان
غربي بر این مهم نیز صحه ميگذارد.

منابع Qaynaqlar /
AHMADİPUR, Zehra; MİRŞEKARAN, Yahya vd. (1388). “Neqş-e Coğrafya-ye
Qodret ve Hemayet der Şekl-giri-ye Merzha-ye Cedid-e Taqsimati pes ez Enqelab-e
Eslami (Sath-e Şehrestan), Feslname-ye Modarres-e Ulum-e Ensani, Dönem: 13,
Sayı:1.

91

 میالد بالسیني و نوید امنزاده/ نگاهي به دالیل و تبعات تقسیم میاندوآب
Miyandab’ın Bölünmesinin Nedenleri/M. BALESİNİ; N. Emenzade

AZAMİ, HAdi; DEBİRİ, Ali Ekber (1390). “Tahlil-e Anasor-e Siyasi-Emniyyeti der
Nezam-e Taqsimat-e Keşveri-ye İran”, Modarres-e Ulum-e Ensani-Bername-rizi ve
Amayeş-e Faza, Dönem: 15, Sayı: 4.
İZEDİ, Kazem (1400). “Haşiye-neşini der İran ve Tahavvol-e An”, Neşriyye Sepehr,
Sayı: 1.
KAMRAN, Hasan; AHMADİ, Seyed Abbas vd. (1396). “Tesir-e İdeoloji-ye Siyasi
ber Erqa-e Sath-e Coğrafyayi Motale-ye Moredi: Ostan-e Qom”, Feslname-ye ElmiPejuheşi ve Beynelmelleli-ye Encomen-e Coğrafya-ye İran, Yeni Dönem, Yıl: 15,
Sayı 53.
RAHEMİ, M; MEHKUYİ, Hoccet vd. (1399). “Tahil-e Tesir-e Şaxesha-ye Qanuni
ve Elmi-ye Taqsim-bendi-ye Faza der Erteqa-e Şehrestan be Ostan ez Didgah-e
Merdom, Mesulin ve Motaxassean (Motale-ye Moredi-ye Şehrestan-e Kaşan ve
Piramun), Feslname-ye Coğrafya ve Motaleat-e Mohiti, Yıl: 9, Sayı: 33, Bahar
1399.
Sazeman-e Modiriyyet ve Bername-rizi-ye Ostan-e Azerbaycan Gharbi (1397).
Netayec-e Tafsili-ye Ser-şomari-ye Umumi-ye Nufus ve Mesken-e Şehrestan-e
Miyandoab 1395.
Sazeman-e Modiriyyet ve Bername-rizi-ye Ostan-e Azerbaycan-e Gharbi (1399).
Gozareş-e Eqtesadi, Ectemai ve Ferhengi-ye Şehrestanha-ye Azerbaycan-e Gharbi
be Hemrah-e Qabeliyyetha, Tengnaha ve Eqdamat-e Esasi.
ZENGENE ŞEHREKİ, Said (1392). “Ferayend-e Tebdil-e Noqat-e Rustayi be Şehr
der Meqayas-e Melli ve Peydayeş-e Pedide-ye “Xamşehrha””, Pejuheşha-ye
Rustayi, Dönem: 4, Sayı: 3.
Sanal Qaynaqlar / منابع اینترنتي

Aftab-e Yezd (1397). Pişnehadha-ye Acib beraye Teşkil-e Ostan ba Namha-ye
Acibter : https://b2n.ir/e01707
Hemlehri Online (1400). Ostanha-ye Motavalled Naşode : https://b2n.ir/e64284
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90769
İRNA (1400). Olgu-ye Keşt-e Na-monaseb ve Bohran-e Ab der Erdebil :
https://b2n.ir/s49925
İRNA (1400). Radyo Şehr-e Marage Ruzane Çahar Saat Bername Paxş Mikoned :
https://b2n.ir/q63986
Mecles-e Şura-ye Eslami (1362). Qanun-e Taarif ve Zavabet-e Taqsiamat-e Keşveri:
Mecles-e Şura-ye Eslami (1375). Tebdil-e Rusta-ye Çaharborc-e Qadim Tabe-e
Şehrestan-e Miyandoab be Şehr : https://rc.majlis.ir/fa/law/show/117045
Mecles-e Şura-ye Eslami (1379). Encam-e Eslahati der Şehrestan-e Şahindej ve
Miyandoab der Ostan-e Azerbaycan-e Gharbi ve İcad-e Bexş-e Baruq :
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/119771

1400: 25)3( ،وارلیق

92

Varlıq, 2021: 25(3)
Merkez-e Amar-e İran (1399). Naqşe-ye Taqsimat-e Siyasi-ye Ostan-e Azerbaycan-e
Garbi : https://b2n.ir/q19330
Paygah-e Ettela-resani-ye Qavanin ve Moqarrarat-e Keşver (1400). Tasvib-name der
Xusus-e Taqsimat-e Keşveri der Şehrestan-e Miyandoab-e Ostan-e Azerbaycan-e
Gharbi : https://dotic.ir/news/9835
Radio Ferda (1392). Ostan-e “Kordestan-e Şomali”; Yek Pişnehad-e Monaqeşeberengiz der Mecles : https://b2n.ir/624605
Seda ve Sima-ye Merkez, Web Site Seda ve Sima-ye Cumhuri-ye Eslami-ye İran
Merkez-e Mahabad : http://mahabad.irib.ir/main
Tabnak (1392). Vakoneş be Derxast-e Teşkil-e “Kordestan-e Şomali” :
https://b2n.ir/a06187

Milad BALESİNİ

https://orcid.org/0000-0001-9703-9398

Araştırmacı, Maraga Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Mezunu
E-Posta: milad_balesini@yahoo.com

Navid AMANZADEH

https://orcid.org/0000-0002-4050-7063

Araştırmacı, Urmiye Üniversitesi, Kimya Bölümü Mezunu
E-Posta: n.amanzadeh7293@gmail.com

Yazı Bilgisi:
Alındığı Tarih: Temmuz 2021
Yayına Kabul edildiği tarih: 9 Ağustos 2021
E-yayın tarihi: 30 Eylül 2021
Çıktı sayfa sayısı: 22
Kaynak sayısı: 21

