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Abstract:

Purpose: To investigate social and economic development programs undertaken in 
Kurdistan province over the course of 25 years.

Method and Research Design: Archival documents and library materials were con-
sulted to gather data for this study.

Finding and Conclusion: Five development did not achieve goals. By the end of the 4th 
development plan literacy rate in Kurdistan remained 22% in rural and 52% in urban areas. 
With regard to medical services, access to clean water, public spaces in urban areas, roads, tel-
ecommunications, balanced development of industry and agriculture, living standards Kurd-
istan were poor. However, the plans caused change in the relation between the government 
and citizens. Through educational and economic programs, the regime increased its influence 
in rural areas and made the population more dependent.
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چڪیده:

هدف: بررسی تغییرات اجتماعی و اقتصادی بعداز اجرای برنامه های توسعۀ برنامه محور در استان کردستان (1327-

1352ش).

روش/ رویکرد پژوهش: داده های این پژوهش از   مدارک آرشیوی و کتابخانه ای به دست آمده است.

یافته ها و نتیجه گیری: اهداف پیش بینی شده از اجرای این برنامه ها محقق نشد. ازجمله درپایان اجرای برنامۀ چهارم 

توسعه در زمینه های اجتماعی و اقتصادی کردستان، میزان باسوادی در روستاها به 22 درصد و در شهرها به 52 

درصد رسید. با بررسی این برنامه ها در زمینه های بهداشت و درمان و خدمات پزشکی، آب آشامیدنی، ایجاد فضای 

شهری، شبکۀ ارتباطات (راه ها، مخابرات)، و رشد متوازن بین صنعت و کشاورزی، و بهبود و ارتقای استانداردهای الزم 

برای زندگی، اقداماتی که به تحوالت بنیادین منجر شود و چهرۀ استان کردستان را تغییر دهد دیده نمی شود؛ ولی در 

نمای کلی اجرای برنامه ها سبب تغییر در رابطۀ دولت و شهروندان شد و با اجرای برنامه های آموزشی و اقتصادی، 

حاکمیْت نفوذ خود را در میان روستاییان افزایش داد و آن ها را به خود وابسته کرد.

کلیدواژه ها: برنامه های عمرانی؛ راه و ارتباطات؛ تغییرات اقتصادی و اجتماعی؛ استان کردستان (1327-1352ش).
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1. مقدمه
پژوهش علمی درزمینۀ تاریخ تحوالت اجتماعی کردستان در دورۀ پهلوی، بسیار اندک 
است. آثار پژوهشی دربارۀ استان کردستان بیشتر مربوط به جنبش ها و اتفاقات ریزودرشت 
سیاسی و نظامی است. باوجوداین که ریشۀ بسیاری از رویدادهای سیاسی و نظامی در 
تحوالت اجتماعی نهفته است، ولی این موضوع در تاریخ نویسی کردستان مغفول مانده 
است. نبود مراکز معتبر علمی پژوهشی و دانشگاهی یکی از دالیل کم رنگ بودن پژوهش 
درزمینۀ تاریخ اجتماعی اقتصادی کردستان است. مهم ترین منبع ما در پژوهش حاضر اسناد 
آرشیوی است. دانستن این که تا 1345، تنها چهار کتاب خانه در استان کردستان وجود 
داشته است و تا 1352 دانشگاه و مرکز صنعتی و تولیدی مهمی در آن وجود نداشته است و 
دغدغۀ اصلی مردم بزرگ ترین شهر آن )سنندج( آبِ لوله کشی بوده است، به فهم تحوالت 

سیاسی کمک خواهد کرد.

2. پیشینۀ پژوهش
پژوهش دربارۀ کردستان بیشتر درزمینۀ تاریخ سیاسی و نظامی انجام شده است.1 تنها منبع 
مربوط درزمینۀ تحوالت اجتماعی کردستان مقالۀ مختاری و همکارانش است )مختاری و 
دیگران، 13۹۶، صص ۶4-۸1(. این مقاله به بررسی تحوالت جمعیتی و دگرگونی کیفی 
آموزشی و جنسی شهر سنندج در بازۀ زمانی 1320-1357ش پرداخته است. محدودۀ 
جغرافیایی مقالۀ مختاری به شهر سنندج محدود است؛ ولی پژوهش حاضر به کل استان 

پرداخته و تمرکز آن بر مؤلفه هایی متفاوت از مؤلفه های مقالۀ مذکور است.
دهۀ سی و چهل شمسی آغاز دورۀ نوسازی و رشد شهرنشینی در استان کردستان 
محسوب می شود. کردستان در تقسیمات سیاسی کشور، در 1337 از فرمانداری کل به 
استانداری ارتقا پیدا کرد؛ ولی ارتقای جایگاه کردستان در تقسیمات کشوری با توسعۀ 
همه جانبۀ آن همراه نبود و نتوانست امکانات بیشتری برای تغییر ساختارهای بنیادین آن 
جذب کند. درآمد سرشار نفت و وام های خارجی در دهۀ چهل، پشتوانۀ اجرایی برنامه های 
توسعۀ اجتماعی و اقتصادی محمدرضاشاه بودند. در برنامۀ سوم توسعه )134۶-1341( 
کشور ازنظر الگوی برنامه ریزی موقعیتی متفاوت پیدا کرد؛ زیرا برنامۀ سوم توسعه اولین 
برنامۀ پنج سالۀ عمرانی بود. شاخص بارز برنامۀ سوم توسعه اجرای انقالب سفید بود. 
برنامه های توسعه می بایست درجهت اهداف »انقالب شاه و مردم« صورت می گرفتند. 
در کردستان هم مانند سایر استان های ایران انتظار می رفت که برنامه های توسعۀ عمرانی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرا شوند و نمودهای عینی خود را به نمایش بگذارند.

رمزی.  قزاز،  به:  کنید  نگاه  دراین باره    .1
(1381). تحلیل تاریخی و جامعه شناختی بر 
جنبش های سیاسی و فرهنگی کرد: از اواخر 
سدۀ نوزدهم تا اواسط سدۀ بیستم. (مسعود 
ایزدی، مرتجم). تهران: آزاداندیشان؛ کلهر، 
محمد. (1383). زمینه های تاریخی بحران 
سیاسی در کردستان )از مرشوطیت تا پایان 
آنا؛ جالئی پور،  تهران:  اول(.  جنگ جهانی 
تداوم  علل  کردستان:   .(1372) حمیدرضا. 
اسالمی، 1358- انقالب  از  پس  آن  بحران 

1370. تهران: وزارت امور خارجه، موسسۀ 
محمدامین.  زکی،  انتشارات؛  و  چاپ 
کرد و کردستان. (دفرت تحقیقات   .(13۶5)
و بررسی های سیاسی استانداری کردستان، 

مرتجم). (بی جا): (بی نا).
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3. پرسش پژوهش
تا  برنامه های چهارگانۀ توسعه  از: اجرای  مهم ترین پرسش مقالۀ حاضر عبارت است 
چه اندازه موجب تحوالت بنیادین در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در استان کردستان 

شد؟

4. پرسش های فرعی
به چه میزان  ازنظر کمی و کیفی  استان کردستان،  تحوالت اجتماعی صورت گرفته در 

بوده است؟
تحوالت اجتماعی از 1332 تا 1352 چه تأثیری در تغییر سیمای شهری در کردستان 

داشت؟

 برنامه های اقتصادی چه تأثیری در تحوالت بنیادین در کردستان داشت؟
این مقاله برآن است تا تحوالت اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته در کردستان بعداز 
بهداشتی،  )عمرانی،  زمینه های  در  را  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعۀ  برنامه های  اجرای 
مدیریت شهری، توسعه و بهبود راه های ارتباطی، گسترش آموزش عمومی، باالبردن سطح 

استانداردهای زندگی، و کشاورزی مکانیزه( ارزیابی کند.

5. برنامه های توسعۀ اقتصادی و تحوالت عمرانی
در برنامه های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی به ویژه برنامه های توسعۀ سوم تا پنجم و براساس 
چشم انداز انقالب شاه و مردم، پروژه های عمرانی و زیرساختی مانند ایجاد راه ها، خیابان ها، 
میدان ها پارک ها، و موارد مشابه به توسعۀ کالبد شهری منجر شد. این برنامه در روستاها 
با توزیع زمین های کشاورزی، گسترش شبکۀ ارتباطی راه ها، کشاورزی مکانیزه، بهداشت 
عمومی، و آموزش رسمی، همراه بود. نوسازی سبب تغییر اساسی در ساختار اعتقادات 
و ارزش های اجتماعی مردم می شود. جنبه های اصلی نوسازی، شهرنشینی، صنعتی شدن، 
دموکراسی، تعلیم و تربیت، و مشارکت رسانه ها در فرایند توسعه است )علم، 13۹3، ص5( 
که درنهایت به افزایش جمعیت در شهرها می انجامد و این افزایش جمعیت نیز می تواند در 
سرمایه گذاری عمرانی بیشترِ دولت و بخش خصوصی در یک منطقه مؤثر باشد. در نوشتار 
حاضر، برای عینی ساختن پژوهش، تحوالت عمرانی، اقتصادی و اجتماعی را در چند محور 
زیر ازجمله راه های ارتباطی و خیابان سازی، آسفالت، فضاسازی، بهبود استانداردهای زندگی، 

گسترش آموزش وپرورش رسمی، و بهبود بهداشت و درمان بررسی کرده ایم.

ناکامی برنامه های توسعه
 در استان...
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از سال 1301 برای ساخت راه و بهره برداری از آن سازمانی بانام »اداره کل طرق و 
شوارع« در وزارت »فالحت و تجارت و فوائد عامه« تشکیل شد. پیش از این دوره راه های 
ارتباطی کشور محدود بود. از این سال با دعوت از مهندسان و متخصصان راه سازی، 
عمدۀ  دوران  این  در  شد.  آغاز  نقلیه  وسایل  حمل ونقل  برای  شوسه  راه های  احداث 
برنامه های دولت در بخش راه سازی در راه های بندر انزلی، قزوین، همدان، کرمانشاه و 
قصر شیرین متمرکز بود )احتشامی، 13۸1، ص27(. در 1۹بهمن1304 با تصویب الیحه ای 
در مجلس، دریافت باج راه در »راهدارخانه«ها ممنوع شد و مقرر شد از وزن غیرخالص 
صادرات و واردات کشور مالیاتی به نام مالیات راه دریافت شود و به این ترتیب میزان اعتبار 
ساالنه برای راه سازی به پانزده میلیون ریال رسید. در اواخر اسفند 130۸، قانون تأسیس 
وزارت طرق و شوارع در مجلس تصویب شد. با تأسیس وزارت طرق و شوارع کار 
راه سازی در ایران گسترش یافت. در 1315ش نام این وزارت خانه به وزارت راه و بعدها 

در 1352 به وزارت راه و ترابری تغییر یافت )احتشامی، 13۸1، ص2۸(.
ایجاد ارتباط بین شهرستان ها و مراکز استان از وظایف اصلی وزارت راه بود. تا پایان 
برنامۀ چهارم توسعه )1352( حدود 5۶٬000 کیلومتر راه آسفالته و 11٬000 کیلومتر راه 
روستایی در کشور ساخته شد )پیشرفت های ایران در دوران برنامۀ عمرانی سوم، 134۶، 
ص4(؛ ولی سهم استان کردستان در بخش راه روستایی و مناطق مرزی )به ویژه روستاهای 
مناطق مرزی( درحّد صفر بود و راه های این استان همچنان مال رو باقی ماندند. درزمینۀ 
راه های ارتباطی شهرستان های استان با سنندج و سایر استان ها وضعیت ناامیدکننده بود. 
ازجمله، راه های ارتباطی سنندج-همدان، سنندج-سقز، بیجار گروس به استان همدان، 
بیجار گروس به زنجان و بیجار گروس به تکاب در آذربایجان غربی، سقز به بانه و سقز 
به مریوان هم چنان شوسه باقی ماندند. درزمینۀ پل سازی هم فقط پل ارتباطی سنندج-
کرمانشاه بر روی رودخانۀ قشالق، پل صلوات آباد بر روی رودخانۀ قزل اوزن، پل ارتباطی 

دیوان دره-سنندج و پل های ارتباطی همدان-سنندج ساخته شدند.

۶. راه و راه سازی در کردستان
راه همواره مهم ترین مسئلۀ عمرانی استان کردستان بوده است )ساکما، 2۹0/۸330(؛ چون 
به علت کوهستانی بودن و رودخانه های پرآب، راه سازی در این استان همیشه با مشکل 
همراه بوده است. پیش از اجرای برنامه های توسعه، راه های بین شهری در کردستان شوسه 
و کم عرض و فاقد زیرسازی حداقلی بودند؛ اکثر روستاها هم راه فرعی نداشتند. طبق نامۀ 
شمارۀ 177/4/ 1337/1/12، هیئت دولت پس از ماجرای فرقۀ دموکرات، برای جلوگیری 

سیداصغر آقامیرزایی |  منیژہ صدری
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از شورش و رفع احتمالی نیازمندی های ضروری و حیاتی استاْن هیئتی مرکب از کارمندان 
عالی رتبۀ چند وزارت خانه ازجمله راه را برای تهیۀ گزارشی مستند به کردستان اعزام کرد. 
این هیئت با بازدید از شهرستان های مختلف کردستان گزارشی محرمانه از وضعیت و 
نیازهای منطقه تنظیم کرد. طبق گزارش »هیئت بررسی بهبود امور مناطق کردنشین از تاریخ 
1337/2/7 تا 1337/3/15« بهترین راه این استان راه سنندج-همدان بود که سالی چهار 
ماه در گردنۀ معروف صلوات آباد مسدود بود. راه های بین شهری کردستان، برای مقاصد 
نظامی ساخته شده بودند و کیفیت الزم را نداشتند. طبق همین گزارش بدون احداث راه 
هیچ گونه نقشۀ اصالحی ای در کردستان عملی نبود. منوچهر اقبال، در نطق خود در مجلس 
شورای ملی تأکید کرد: »در کردستان چیزی که جالب توجه است و بایستی رسیدگی بشود 
اول موضوع راه ها است« )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ 1۹، ج213، مورخ 
1337/4/10(. درواقع، به دلیل کوهستانی بودن استان کردستان عبورومرور در آن دشوار 
بود و نبود یا خرابی جاده یکی از علل توسعه نیافتگی این استان بود. راه های بین شهرها 
و روستاها آسفالت نبودند. باوجود اهمیت اقتصادی جادۀ بانه به سقز، تنها ۶0 کیلومتر از 
این راه شوسه بود. دو رشته راه برای ارتباط با مرکز استان کردستان و روستاهای سنندج 
و کامیاران اهمیت اقتصادی زیادی داشتند. این دو راه حدود ۸0 الی 100 آبادی را با 
جمعیت تخمینی 100 هزار نفر شامل می شدند. اولی کامیاران را ازطریق پلنگان به پایگالن 
و بیساران و سرهویه به آویهنگ و از آن جا به تودار در راه اصلی مریوان به سنندج وصل 
می کرد. دومی کامیاران را ازطریق پلنگان به پایگالن و ژنین و آریان به دوآب در همان راه 

اصلی می رساند )ساکما، ۹1/2۹3/2553(.
امین آزاد -استاندار کردستان- در تاریخ 1341/۹/11 طی نامه ای از مدیرعامل سازمان 
برنامه خواست تا ده میلیون ریال اعتبار برای مرمت 15۸ کیلومتر راه و ساخت 20 کیلومتر 
راه در کردستان تصویب و اعالم کنند تا در سه ماهۀ آخر همان سال عملیات اجرایی 
آن به صورت امانی و با نظارت سازمان عمران کردستان انجام شود. براساس گزارش 
نمایندگان اعزامی، هزینۀ ترمیم راه به طور متوسط کیلومتری )40( هزار ریال و هزینۀ 

ساخت راه کیلومتری )200( هزار ریال برآورد شد )ساکما، 220/1471۹(.
در برنامۀ سوم عمرانی، بیست قطعه راه فرعی به طول 753 کیلومتر برای کردستان 
مصوب شد؛ که تا سال 1345 حدود ۶۶ درصد )سیزده قطعه به طول 502 کیلومتر( از آن 
اجرا شد. مهم ترین موضوع در پروژه های عمران روستایی، راه فرعی بود که طول آن در 
کردستان تا سال 1342، برابر 42۸ کیلومتر بود. روستاهایی که راه مناسبی نداشتند، در 
سایر پروژه های عمرانی نیز از اولویت خارج می شدند )امکانات توسعۀ صنعتی... ، بی تا، 
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ص27(. وزارت کشور در 134۸/7/15 به وزارت دربار اعالم کرد که راه سقز-بانه به طور 
اساسی ساخته نشده است و مشخصات فنی و مهندسی آن با استاندارد راه های شوسۀ 
کشور مطابقت نمی کند )ساکما، ۹1/2۹3/10110(. در گزارش سازمان برنامۀ کردستان 
به استانداری در 1350/5/23 از اهم و اولویت کارها قبل از پیاده کردن هر طرح دیگر، 
احداث راه های فرعی ذکر شده است تا دهات را به جادۀ اصلی متصل کنند )ساکما، 
۹1/2۹3/2553(. تا 1352 روستاهای نوار مرزی جادۀ ماشین رو نداشتند. وضعیت این 
راه ها به گونه ای بود که در بیشترِ فصل زمستان، رفت وآمد بین دهات و شهرها در آن ها 
قطع می شد )ساکما، ۹1/2۹3/2۸22(. بسیاری از راه های منطقه، کوهستانی و صعب العبور 
بودند؛ بنابراین برای حمل ونقل از چهارپایان استفاده می شد. ازآنجاکه مسیر سنندج-همدان 
می بایست از گردنۀ دشوارگذار صلوات آباد عبور می کرد و در این مسیر تونل ها و پل های 
زیادی ساخته می شد، همین موضوع موجب کندی عملیات راه سازی شده بود و نارضایتی 
مردم قروه را در سال 1352 به دنبال داشت )ساکما، ۹1/2۹3/۹۶1۸(. بین سال های 1351 
تا 1352، راه های فرعی روستایی زیادی در مریوان احداث شد )ساکما، ۹1/2۹3/27۹0(.

باوجود رودخانه های پرآب، کمبود یا نبود پل مشکل مضاعف راه سازی در کردستان 
بود. در دورۀ رضاشاه چند پل ساخته شده بود )مشروح مذاکرات مجلس... ، دورۀ 1۸، 
ج157، 1334/7/1۶(. ساخت پل بزرگ شهر سنندج که جادۀ کرمانشاه را به آذربایجان 
وصل می کرد در 1333 رو به پایان بود )مارجا کردستان، 1۶۶4۸(. در سال 133۸، بیشتر 
پل های راه سنندج-همدان، سنندج-مریوان و گردنۀ صلوات آباد نزدیک سنندج به همدان 
با اعتبار 17/5 میلیون ریال از محل پذیرۀ نفت ساخته شدند )مارجا کردستان، ۸30۶2؛ 
مشروح مذاکرات مجلس... ، دورۀ 1۹، ج3۸4، 133۸/12/3(. در منطقۀ بیجار و تکاب و 
دیوان دره در طول 1۸0کیلومتری دو رودخانۀ قزل اوزن و پل کشی حداقل تا 1347، هیچ 
پلی وجود نداشت )مارجا کردستان، 10001۶۸77(. در سال 1352 راه سقز به میاندوآب 
و مهاباد، در امتداد شاه راه غرب، آسفالت شد؛ ولی هنوز راه سقز به بانه و سقز به مریوان 
شوسه بود و در زمستان به دلیل کوالک و برف معموالً بسته می شد )ساکما، ۹1/2۹3/۹۶03(. 
درپایان برنامۀ چهارم توسعۀ عمرانی راه های ارتباطی اصلی استان کردستان هم چنان شوسه 
بود. مناطق مرزی و روستاها از جادۀ »ماشین رو« محروم بودند. در طول اجرای برنامه های 
توسعۀ عمرانی و اقتصادی، پل بزرگ شهر سنندج-کرمانشاه و پل های راه سنندج-همدان 
و سنندج-مریوان در سال 133۸ و پل های ارتباطی شهرستان بیجار گروس به تکاب در 
آذربایجان غربی، و بیجار-دیوان دره درسال 1347 ساخته شدند. تا پایان برنامۀ چهارم 
عمرانی در سال 1352 در ساخت راه های ارتباطی شهرستان های استان کردستان با مرکز 
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استان و با استان های همسایه مثل زنجان، همدان، آذربایجان و کرمانشاه اقداماتی مؤثر در 
ساخت پل های ارتباطی انجام شد؛ ولی درزمینۀ راه روستایی و آسفالت جاده های اصلی 

اقداماتی چشم گیر انجام نشد.

7. خیابان سازی، آسفالت و فضاسازی
شهر سنندج در طول سال های 1300 تا 1320 اهمیت خود را در مقام حاکم نشین منطقه 
ازدست داد. در دورۀ رضاشاه، سنندج بخشی از استان پنجم )کرمانشاهان( بود. تا سال 
1337 که سنندج به صورت مرکز استانی مستقل به اسم کردستان درآمد، شهرنشینی در آن 
ایستا بود؛ ولی از این دوره به بعد شهر از حالت ایستایی خارج شد و وارد مرحلۀ شهرنشینی 
سریع شد. با اجرای اصالحات ارضی، ساختار اجتماعی-اقتصادی سنندج همانند بسیاری 
از شهرهای دیگر ایران دستخوش تغییراتی جدی شد؛ یعنی آهنگ رشد آن سریع و شتابان 
شد. هم چنین حاشیه نشینی بین سال های 1345 تا 1355 در سنندج نمایان تر شد. بیشتر 
شهرهای کردستان تا قبل از 1350، به شدت نیازمند خیابان سازی، آسفالت و فضاسازی 
بودند. تا این زمان اغلب کوچه های شهرهای کردستان آسفالت نبود، مانند شهر سقز و 
مریوان، و در برخی شهرها مثل بیجار گروس تا دهۀ چهل اثری از فضاهای شهری و 
خیابان کشی وجود نداشت و بزرگ ترین و طوالنی ترین بلوار آن در سال 134۸ش در زمان 
استانداری آقای رئوفی اجرا شد. شهرداری های شهرهای کردستان در دورۀ پهلوی دوم 
به دنبال آسفالت، جدول سازی، توسعۀ برق، ایجاد خیابان و ساخت میدان بودند )ساکما، 
۹1/2۹3/24۹5(. تاریخ آسفالت خیابان های عمدۀ شهر سنندج مربوط به 1333 است 
)ساکما، 2۹0/5۶12؛ مارجا کردستان، 1۶۶4۸(. خیابان سازی در شهرهای کردستان اغلب 
کند پیش می رفت و موجب زحمت مردم می شد که گزارش نمونه ای از مشکالت ناشی 
از احداث خیابان در شهرستان بیجار گروس در روزنامۀ اطالعات آمده است )روزنامۀ 
اطالعات، ش ۸۸75، مورخ 1334/۹/15، ص7(. اقدامات شهرداری سقز در سال 134۸ 

عبارت بود از:
خاک ریزی، احداث خیابان، جدول بندی، نصب چراغ های گازی و الک پشتی و بلواری، 
مجراسازی  و  پیاده رو،  دو طرف  موزاییک کاری  بلوارسازی،  و گل کاری،  درخت کاری 
خیابان سرلشکر ضرغام و محلۀ مسجد )روزنامۀ اطالعات، ش۸۸75، 1334/۹/15(. در 
گزارش محرمانۀ شهربانی استان کردستان در 1350/10/12، به نیاز مبرم شهر سنندج به 

احداث خیابان در نقاط مختلف شهر، تأکید شده است )ساکما، ۹1/2۹3/24۹5(.
هزینۀ آسفالت کوچه ها و خیابان ها زیاد بود و شهرداری های کردستان به ناچار از 

ناکامی برنامه های توسعه
 در استان...



88
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت سوم، پاییز 1399، شامرۀ پیاپی 119

دولت کمک می خواستند )ساکما، ۹1/2۹3/24۹5(. به علت محدودیت کمک های دولتی 
به شهرداری ها و زمان بربودن آن، اجرای طرح های آسفالت با مشکل مواجه بود )ساکما، 
2۹0/5۶12(. شهربانی سقز به علت  تسطیح آسفالت چند خیابان و چند کار عمرانی دیگر، 
در گزارشی به وزارت کشور در 1347 از شهردار تشکر کرد. سنندج حداقل تا 1350، به 
احداث خیابان های متعدد، آسفالت کوچه ها و خیابان ها و ترمیم آن ها نیاز مبرم داشت. اهم 
فعالیت های عمرانی شهرداری های مختلف کردستان در این قبیل موارد بود. در سال 1350 
در بلوار ولیعهد مریوان، میدانی ساخته شد و پیکرۀ رضاشاه روی آن نصب شد. این بلوار 
۶0 متر عرض، و 2/5 کیلومتر طول داشت. در یک طرف آن 20 متر فضای سبز پیش بینی 

شده بود )ساکما، ۹1/2۹3/2553(.
باوجود اقدامات عمرانی هنوز مشکالت مردم پابرجا بود و این اقدامات به حدی 
اندک بود که کفاف شهرهای کوچک را نمی داد چه برسد به شهر بزرگی چون سنندج. 
آسفالت نبودن خیابان ها و کوچه ها موجب ناراحتی و گالیۀ مردم قروه شده بود )ساکما، 

.)2۹0/5۶12
 اکثر روستاهای استان کردستان فاقد آب لوله کشی سالم برای آشامیدن بودند و در 
شرق کردستان به علت شرایط جغرافیایی و کمبود بارش سالیانه آب جاری بسیار کم بود و 
سیمای بیشتر روستاها فاقد درخت بود )ساکما، 220/1471۹(. طرح تأسیس ایستگاه احیا 
و جنگل کاری در سنندج، در جلسۀ کمیتۀ فرعی کشاورزی مطرح شد و نمایندگان انگلیس 
موافقت کردند که آقای »اندرسن« -کارشناس جنگل- را در اردیبهشت و خرداد 1343 به 
کردستان بفرستند تا پس از مطالعه و تصویب پروژه از کمک های دولت انگلستان استفاده و 
ایستگاه نامبرده تأسیس شود )ساکما 220/1471۹(. در مریوان تا 1350، پارک شهر و پارک 
کودک، ساخته شد که یکی از آن ها استخر هم داشت؛ ولی صندلی برای نشستن نداشت 
)ساکما، ۹1/2۹3/2553(. پارک 25هکتاری سقز، بزرگ ترین پارک شهرهای کردستان بود 
که برای آبیاری آن از دو حلقه چاه نیمه عمیق با موتورپمپ لیستر استفاده می شد )ساکما، 

.)۹1/2۹3/2۸22

 8. ساختامن سازی نوین شهری و روستایی
یا سنگ و گل ساخته می شدند  با خشت وگل  از دیرباز  خانه های روستایی کردستان 
)ساکما، ۹1/2۹3/2553(؛ استحکام این ساختمان ها خیلی کم بود. از اوایل دهۀ چهل برخی 
از خانه های شهرهای آبادتر کردستان مثل سنندج، سقز و قروه به شیوۀ جدید و مبتنی بر 
رعایت حداقل اصول فنی و بهداشتی ساخته شدند؛ ولی در شهرهای کوچک تر مثل 
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مریوان و بانه اغلب ساختمان ها هنوز هم قدیمی و گلی بودند )ساکما، ۹1/2۹3/10122(. 
ساختمان سازی مدرن به مصالح جدید نیاز داشت که مهم ترین آن ها سیمان و آجر بودند 
که هر دو گران بودند و هزینۀ حمل آن ها از تهران یا تبریز به کردستان، قیمت ها را باالتر 
می برد )ساکما، ۹1/2۹3/23۶۶(؛ به همین علت احداث کوره و کارخانۀ آجرپزی ضرورت 
پیدا کرد. سنندج و سقز در سال 1343 مرکز تولید آجر در کردستان شدند )امکانات توسعۀ 
صنعتی در کردستان و کرمانشاهان، بی تا، صص 103-104(. یکی از مشکالت شهرهای 
کردستان، کمبود ساختمان های اداری و خدماتی بود. ساختمان زندان شهربانی سنندج، 
حداقل تا اواخر 1342، در مجتمع استیجاری غیرمستحکمی قرار داشت که دارالتأدیب، 
بازداشتگاه، زندان زنانه، حمام و آشپزخانه نداشت. به همین دلیل سرهنگ کمانگر -سرپرست 
شهربانی های استان کردستان- از ریاست سازمان عمران کردستان، چهار میلیون ریال 
بودجه برای ساخت زندان تقاضا کرد )ساکما، 220/1471۹(. گزارش روزنامۀ اطالعات از 
زندان سنندج در خرداد 1342 وضعیت مذکور را تأیید می کند. ساختمان فرمانداری سقز 
در سال 134۸، استیجاری و متعلق به شهرداری بود که طبق قرارداد باید ماهیانه ۸00 تومان 
پرداخت می شد؛ ولی به دلیل نبود اعتبار، هیچ مبلغی پرداخت نشده بود. ساختمان عمارت 
ساختمان  )ساکما، ۹1/2۹3/2۸22(.  بود  ساخت  درحال  به کندی  فرمانداری  به  متعلق 
شهربانی و زندان سقز روی گورستان شهر بنا شدند. این گورستان به دستور شهرداری 
با بولدوزر تخریب شده بود و استخوان های روآمدۀ مردگان، موجب ناراحتی اهالی شده 
بود )ساکما، 2۹0/5۶12(. سنندج حداقل تا 1347، هتلی مناسب برای پذیرایی از مقامات 
عالی رتبه نداشت. به همین دلیل استاندار کردستان در تاریخ 47/2/31 به هنگام ورود دنیس 
رایت، سفیر ملکۀ انگلستان، و دکتر باخ، نمایندۀ شورای فرهنگی بریتانیا مجبور شد در 
عمارت استانداری از آن ها پذیرایی کند. معروف ترین هتل استان کردستان در این زمان هتل 

رئوف بود که وضعیت مناسبی نداشت )ساکما، ۹1/2۹3/2۹۹5(.
رشد شهرنشینی در ایران و به ویژه از دهۀ چهل شمسی به بعد، تقاضا برای مسکن را 
چندبرابر کرد. در شهرهای کردستان این تقاضا به علت تعداد اندک ساختمان های مناسب، 
و حضور کارمندان غیربومی و گرانی مصالح، زیاد بود. در دورۀ محمدرضاشاه وضعیت 
مسکن در تمام شهرهای استان کردستان نامطلوب بود. مأموران دولتی این استان که اغلب 
غیربومی بودند به علت نبود مسکن مناسب و گرانی کرایۀ منزل به طور جدی در مضیقه 
بودند )ساکما، 2۹0/5۶12(. به همین علت دولت ناگزیر شد زمین مرغوب با قیمت کم به 
آن ها واگذار کند تا کارکنان دولت بتوانند با استفاده از زمین ارزان قیمت برای خود خانه ای 
بسازند؛ ولی این کار به رونق ساخت وساز و حل مشکل مسکن کمک نمی کرد، زیرا 
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اغلب آن ها بعداز چند سال و پایان مأموریت کاری شان، زمین خود را به چندبرابر قیمت 
می فروختند )ساکما، ۹1/2۹3/2۸22(. شهردار سقز در سال 134۸ نیم هکتار زمین به ارزش 
بیشتر از 500 هزار تومان را ازدست زمین خواران پس گرفت ) ساکما 2۹3/۹1/2۸2۶(. 
روند روبه رشد قیمت زمین در شهرهای کردستان و نبود نظارت موجب شد تا مسئلۀ 

زمین خواری خود را نشان دهد.
در گزارش محرمانۀ شهربانی استان کردستان در 1350/10/12 قید شده است: »وضع 
مسکن در سطح استان نامطلوب بوده و مردم و به ویژه کارمندان دولت ازلحاظ نبودن 
مسکن و گرانی کرایه خانه شدیداً ناراحت هستند« )ساکما2۹1/5۶12(. شهرداری مریوان 
تا 1350، زمین زیادی از مالکان خریده بود و بعداز تغییر کاربری، به قیمت متری 10 تا 15 
ریال به کارمندان به اقساط فروخته بود و سند آن ها را هم واگذار کرده بود؛ ولی تا آن زمان 
خانه ای در این زمین ها ساخته نشده بود )ساکما، ۹1/2۹3/2553(. عالوه بر ساختمان سازی 
و واگذاری زمین به کارمندان، پرداخت وام به کارگران برای ساخت مسکن کارگری، و 
ساخت منازل سازمانی و شهرک سازی نیز دو راه دیگر وزارت مسکن و آبادانی برای بهبود 
وضعیت مسکن در استان کردستان از اوایل دهۀ پنجاه شمسی بود )ساکما، ۹1/2۹3/۹۶03؛ 
۹1/2۹3/27۹0(. در شهر سقز که کرایه خانه از شهرهای دیگر استان بیشتر بود، در 1352 
سیزده باب خانۀ سازمانی به کارمندان تحویل داده شد و عملیات ده ساختمان دیگر نیز 

آغاز شد )ساکما، ۹1/2۹3/۹۶03(.

9. بهداشت و درمان
بهداشت و درمان همواره یکی از محورهای اساسی مطرح در توسعۀ پایدار کشورهاست. 
داشتن جامعه ای سالم و پویا یکی از اولویت های مهم توسعه در هر کشور است. محیط 
سالم و پاکیزه در داخل و بیرون منزل موجب نشاط و پویایی افراد جامعه خواهد شد. 
بهداشت و سالمت با توسعۀ پایدار شهری ارتباطی تنگاتنگ دارند. اهمیت رعایت بهداشت 
محیطی، و نظافت عمومی و شخصی در توسعۀ پایدار شهری اصلی علمی است و توسعه 
بدون تأمین سالمت مردم دشوار و حتی غیرممکن است. یکی از مشکالت اساسی در این 

زمینه عالوه بر کمبود مراکز درمانی، نبود پزشکان متخصص در زمینه های مختلف بود.

9. 1. بهداشت محیطی
شهرها و روستاهای کردستان در دهۀ سی و چهل به دلیِل کمبود زیرساخت های بهداشتی 
و نیروی انسانی دوره ای دشوار را پشت سر گذاشتند. جمعیت رو به افزایش، نیازهای 
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درمانی را افزایش می داد. نبود حمام های عمومی در روستاها و منازل قبل از 1340، حتی 
نبود مکانی مناسب برای شست وشو در منازل شخصی، موجب وضعیت بد بهداشت 
محیطی در اغلب روستاهای کردستان شده بود. در روستاها همواره می شد انباشتی از پهن 
را در وسط قریه و مسیر آب چشمه ها دید که با جمع شدن آب، محل تولید میکروب 
می شد )ساکما، ۹1/2۹3/2553(. در خرداد 1342 سه مرکز ثابت تلقیح در بهداری های 
سقز، بیجار و قروه برای مبارزه با بیمارهای واگیردارِ دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، حصبه و 
آبله افتتاح شد ) روزنامۀ اطالعات، ش110۹۶، 1342/2/30، ص10(. طبق اسناد از 330 
روستای شهرستان سقز در 134۸، تنها 3 روستا حمام داشت )ساکما، ۹1/2۹3/2۸22(. در 
1352/12/12 قرارداد تکمیل ۸ باب حمام در روستاهای خوشه دره، کچل منگان، چوملو، 
عرب اوغلی، سرچشمه، گل تپه، کریم آباد، و مزرۀ شهرستان سقز به مبلغ 701٬۸۸0 ریال 
بین اداره کل آبادانی و مسکن کردستان و آقای محمدصالح سعیدی منعقد شد. قرارداد 
دیگری هم برای تکمیل 10 باب حمام روستایی در شهرستان قروه به مبلغ 7۸۹٬1۶0 ریال 
در 1352/12/14 بین اداره کل آبادانی و مسکن کردستان و آقای ابراهیم مرادی بسته شد 

)ساکما، ۹1/2۹3/27۹0(.
کاشی کاری  مثل  بهداشتی  اصول  نیز  در شهرها  و شهرسازی  در ساختمان سازی 
اماکن بهداشتی و فاضالب سازی رعایت نمی شد. نانوایی ها و قصابی ها و قهوه خانه ها 
غیربهداشتی بودند. طبق آئین نامۀ کمک بالعوض به انجمن های دهات، ۹ طرح عمرانی 
در جلسۀ 1343/12/13 در استانداری کردستان تصویب شد که چند طرح آن تأمین و 
بهداشتی کردن آب روستایی بود )ساکما، ۹1/2۹7/۶45(. تا اواخر دهۀ چهل شمسی، اکثر 
نانواهای کردستان، برای تخمیر و طبخ نان از آب حوض مساجد و دیگر جاها استفاده 
می کردند؛ هم چنین دیوار نانوایی ها کاشی کاری نبود )ساکما، ۹1/2۹3/2۸22(. کاشی کاری 
دکان های قصابی شهر سقز در 134۸ انجام شد )ساکما، ۹1/2۹7/۶45(. فاضالب شهر 
سقز حداقل تا شهریور 134۸، به صورت روباز به داخل رودخانۀ سقز رها می شد )ساکما، 

.)۹1/2۹3/2۸22

9. 2. مسائل درمانی
مهم ترین نیاز استان کردستان در موضوع درمان، تأمین نیروی انسانی متخصص بود که 
به نسبت جمعیت استان اندک بود. شهرستان های استان کردستان حداقل تا اواخر دورۀ 
پهلوی به دلیل نبود پزشک متخصص و جراح دچار مضیقه بودند )ساکما، 2۹0/5۶12(. 
در تیرماه 1334 ازطرف سازمان برنامه پنج میلیون ریال برای تکمیل بیمارستان نیم سوختۀ 
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لشکر سنندج اختصاص یافت )روزنامۀ اطالعات، ش۸71۶، تیر 1334، ص7(. امان اهلل خان 
اردالن )حاج عزالممالک( -نمایندۀ سنندج در مجلس هجدهم شورای ملی- خواستار 
حضور نخست وزیر برای پاسخ به معطل ماندن تکمیل بیمارستان نیم سوخته شد )مشروح 
مذاکرات مجلس... ، دورۀ 1۸، ج174، مورخ 1334/۹/2(. بیمارستان سنندج سال 1337 
دستگاه عکاسی داشت، ولی دکتری که بتواند عکس برداری کند نداشت )مشروح مذاکرات 
مجلس... ، دورۀ 1۹، ج24۸، 1334/۹/25(. در گزارش روزنامۀ اطالعات در 1341/11/7 
قید شده است که پزشک متخصص و قابله در شهر سقز موجود نیست )روزنامۀ اطالعات، 
ش1100۹، 1341/11/7، ص7(. بهداری قروه در سال 1341 تنها یک پزشک داشت که 
در روز حدود 250 بیمار را معاینه می کرد )روزنامۀ اطالعات، ش10۸33، 1341/4/۶، 
ص14(. نبود قابلۀ تحصیل کرده در بیجار در سال 1342، موجب نگرانی بانوان حاملۀ 
این شهر شده بود )روزنامۀ اطالعات، ش1123۸، 42/۸/1۶، ص10(. هنگام بارش برف 
در زمستان و مسدودشدن راه های ارتباطی، روستاها با کمبود دارو و خدمات پزشکی 
مواجه بودند. ادارۀ بهداری و سپاه بهداشت معموالً در جاهایی درمانگاه ایجاد می کردند 
که از راه مناسب برخوردار بودند و روستاهای فاقد جادۀ مناسب از این امکانات محروم 
بودند )ساکما، ۹1/2۹3/2553(. در فصل زمستان به دلیل قطع یا محدودیت ارتباط روستا 
با شهر در استان کردستان، پیش بینی تأمین کاالهای موردنیاز روستاییان و تجهیز اکیپ های 
بهداشتی به وسایل دارویی و امدادی ضرورت پیدا می کرد تا درصورت نیاز خدمات 
الزم به مردم عرضه شود )ساکما، ۹1/2۹3/10122(. سه بیمارستان شهناز پهلوی بیجار، 
25تختخوابی مریوان، و 25تختخوابی بانه با حضور دکتر آموزگار -وزیر بهداری- در 
مرداد سال 1343 افتتاح شد )ایران نوین، ش2۹، 1343/5/20، ص4؛ ش31، 1343/5/22، 
ص4(. تا سال 134۸ از مجموع 330 روستای شهرستان سقز، تنها سه روستای ترجان، 
چاغرلو، و سنته درمانگاه داشتند )ساکما، ۹1/2۹3/2۸22(. کشتارگاه سقز در سال 134۸ و 

کلینیک دامپزشکی آن در سال 1352 افتتاح شد )ساکما، ۹1/2۹3/۹۶03(.
شهرستان قروه تا سال 1352، بیمارستان، زایشگاه و درمانگاه داشت. بیمارستان قروه 
به عنوان مسیحی شناخته می شد و اتفاقاً در آن جا تبلیغ مسیحیت هم می شد. درمانگاه های 
دل بران و دهگالن پزشک نداشتند. در همین سال 1352 برای احداث ساختمان درمانگاه 
شیروخورشید سرخ قروه و تأمین اعتبار برای احداث خانۀ پزشک آن هم اقدام شد )ساکما، 
۹1/2۹3/۹۶1۸(. تا پایان برنامۀ چهارم توسعۀ اجتماعی و اقتصادی )1351ش(، در تمام 
کردستان 34 پزشک متخصص و ۹0 پزشک عمومی مشغول عرضۀ خدمات پزشکی 
بودند که ۸5 درصد آن ها خارجی بودند. از 1۸00 روستای استان کردستان فقط در 22 
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روستا خانۀ بهداشت تأسیس شد و 17 مرکز بهداشت شهری هم به وجود آمد. هیچ گونه 
دانشکده یا دانشگاه پزشکی در کردستان به وجود نیامد. امکانات بهداشتی و خدمات 
پزشکی روستاها هم بسیار کمتر از شهرها بود )قدیمی، طیب، مصاحبه، 13۹3/11/21، 

خبرگزاری تسنیم(.

10. خدمات شهری و روستایی
10. 1. آب آشامیدنی

آب آشامیدنی شهرهای کردستان تا دهۀ چهل ازنظر بهداشتی و لوله کشی وضعیت قابل قبولی 
نداشت و مردم از این وضعیت بسیار ناراضی بودند؛ تاجایی که دغدغۀ مردم بزرگ ترین شهر 
استان کردستان )سنندج( تأمین آب آشامیدنِی سالم بود. در سال 1344 آبِ لوله کشی شهر 
سنندج از چاه تأمین می شد )ساکما، 370/۹501(. آب بعداز خروج از چاه داخل منبع ذخیرۀ 
روباز می ریخت؛ به همین علت باوجود کلریزه کردن روزانه، بازهم احتمال آلودگی آب وجود 
داشت )روزنامۀاطالعات، ش112۸1، 1342/10/13، ص10(. آب آشامیدنی شهر سقز 
مشکالت خاص خود را داشت؛ زیرا آب شرب سقز از تصفیۀ آب رودخانه به دست می آمد. 
آب رودخانۀ ملقرنی با لوله کشی به منبع آب هدایت می شد و پس از تصفیۀ فیزیکی و شیمیایی، 
برای شرب در لوله های شهر جاری می شد. یکی از مشکالت مربوط به آب آشامیدنی در 
شهرهای سردسیر کردستان مثل سقز، یخبندان در فصل زمستان و قطع آبِ لوله کشی بود؛ 
به گونه ای که شهربانی سقز در دی ماه 1351 مجبور شد آب مصرفی زندانیان را با آب کردن 
برف تأمین کند. این قبیل مشکالت موجب اعتراض مردم و نگرانی مسئوالن بود )ساکما، 
۹1/2۹3/2۸4۸(. در اسفند 1352، هنوز مردم سقز ازلحاظ آب آشامیدنی در مضیقه بودند 
و چون تجهیز چاه جدید نیز کفایت نمی کرد، بایستی دو حلقۀ چاه دیگر حفر می کردند 
)ساکما، ۹1/2۹3/۹۶03(. سال 134۸ سیستم لوله کشی شهر سقز حدود 400 انشعاب داشت 
که نه کفاف تقاضای شهروندان را می داد و نه ظرفیت انشعاب بیشتری داشت. فیلترهای این 
تأسیسات به دلیل استفادۀ مداوم و درنتیجه مستعمل شدن، به هنگام بارندگی و سیل قادر نبودند 
آب را تصفیه کنند. در این زمان قیمت هر مترمکعب آب 4 ریال بود )ساکما، ۹1/2۹3/2۸22(. 
شهر قروه سال 1344، آبِ لوله کشی نداشت و مردم آن از آب چاه استفاده می کردند )ساکما، 
۹1/2۹3/10122(. آب آشامیدنی قروه تا اوایل دهۀ پنجاه، با دو موتورپمپ هریک به قدرت 
31 اسب بخار از چاه به شبکۀ پمپاژ وارد می شد و مازاد آن در منبع 300مترمکعبی ذخیره 
می شد. اغلب خانه ها لوله کشی نداشتند و تا سال 1350 با احتساب شیرهای عمومی مساجد 

و غسالخانه ها 75 انشعاب آب در شهر وجود داشت )ساکما، 2۹0/5۶12(.
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تا سال 134۹، مرحلۀ اول لوله کشی شهر بانه تمام شده بود. تابستان 134۹، بانه با 
کمبود آب مواجه بود و مسئوالن وقت، چارۀ کار را حفر چاه نیمه عمیق دانستند )ساکما، 
۹1/2۹3/24۹5(. ظرفیت منبع آب شهر مریوان در سال 1350، سیصد مترمکعب بود که 
برای نیاز شهر کافی نبود. به همین دلیل با پمْپ آب را از دریاچۀ آریامهر )زریوار( به داخل 
شهر انتقال می دادند. عالوه براین، دو رشتۀ قنات در شمال شهر و چاه هایی در جنوب 
احداث شد که آب آن ها با موتور به منبع آب که در قسمت مرتفع شهر قرار داشت، 
پمپاژ می شد )ساکما، ۹1/2۹3/2553(. آب آشامیدنی شهر مریوان به دلیل توسعۀ شهر در 
نیمۀ دوم سال 1351 دچار کمبود اساسی شد. اجارۀ قنات خصوصی هم چاره ساز نشد 
و درنهایت شهرداری یک حلقه چاه عمیق را در سه کیلومتری شهر از وزارت آب و برق 

خرید و به شبکۀ آب شهری وصل کرد )ساکما، ۹1/2۹3/10110(.
درحالی که شهرهای کردستان ازلحاظ آب آشامیدنی مشکل جدی داشتند، بدیهی بود 
که در روستاها مشکل بیشتر باشد. طبق گزارش کارشناس دفتر برنامه ریزی سازمان برنامۀ 
استان کردستان )مرداد 1350(، اورمان تخت در شهرستان مریوان با بیشتر از 2000 نفر 
جمعیت چنان با مشکل بی آبی روبه رو بود که فقط چند نفر در قریه مشاهده شدند. در 
روستاهایی که چشمۀ آب در پایین دست روستا بود، امکان لوله کشی بدون پمپاژ نبود و ایْن 
کار را پرهزینه می کرد. مشکل دیگر برای تأمین آب روستاها مالکیت خصوصی برخی از 

چاه های آب بود که برای مردم و دولت دردسر داشت )ساکما، ۹1/2۹3/2553(.

10. 2. برق
سابقۀ تأمین برق در شهرهای کردستان به اوایل دهۀ سی شمسی برمی گردد. در این 
زمان تأمین آب و برق به درخواست اول مردم شهرهای کردستان تبدیل شد. در سال 
برق  قیمت  بود.  پنج هزار ریال  استان کردستان  برق در شهرهای  اشتراک  1342 حق 
هر کیلووات شش ریال بود. عالوه براین، هر مشترک باید ده ریال عوارض ماهانه هم 
پرداخت می کرد. این حق اشتراک و هزینۀ برق مصرفی نسبت به درآمد مردم بسیار زیاد 
بود و موجب نارضایتی مردم شد )روزنامۀ اطالعات، ش110۹۶، 1342/2/30، ص10(. 
در سال 1334، ازطرف سازمان برنامه یک دستگاه کارخانۀ برق در بانه نصب شد )روزنامۀ 
اطالعات، ش۸۸11، 1334/7/11، ص10(؛ ولی در سال 134۶ حدود دوسوم مردم شهر 
هنوز برق نداشتند )روزنامۀ اطالعات، ش123۶۹، 134۶/۶/7، ص15(. در شهریورماه 
1347 موتوربرق 400کیلوواتی بانه در شرف اقدام بود )ساکما، ۹1/2۹3/10110(. برق 
شهر بانه از چهار مولد برق به قدرت تقریبی شش صد و پنجاه کیلووات تأمین می شد که 
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یک مولد چهارصدکیلوواتی آن اوایل سال 134۹ نصب شده بود، ولی شبکۀ انتقال شهر 
کشش انتقال این نیرو را نداشت )ساکما، ۹1/2۹3/24۹5(. برق بانه در تابستان 134۹، به  
علت  خرابی سیم خیلی افت داشت. مدیرکل آبادانی و مسکن کردستان -ایرج مهاجر- در 

134۹/4/2۹، تعداد 200 اصله تیر و 100 تن سیمان برای انجام عملیات برق و بهسازی 
محیط و راه سازی بانه ارسال کرد. در این زمان ازنظر اداری، برق بانه زیرنظر ادارۀ برق 
سقز بود )ساکما، ۹1/2۹3/2۶01(. شهر سقز در سال 134۸، باوجود 4 مولد برق به قدرت 
۸50 کیلووات، به خرید یک دستگاه مولد برق 400کیلوواتی هم نیاز داشت. وضع شبکه 
و چراغ های معابر و خیابان ها خوب بود. در سه نقطۀ شهر سه پست ترانسفورماتور 
به قدرت های 500 و 350 و 250 کیلووات نصب شده بود )ساکما، ۹1/2۹3/2۸22(. 
طبق اسناد، حداقل تا اسفند 1352، هنوز برق شهر سقز محدودیت داشت و موجب 
نارضایتی مردم بود )ساکما، ۹1/2۹3/۹۶03(. قدرت برق شهر سنندج تا 1347، حدود 
2500 کیلووات بود که با ساخت نیروگاه جدید و نصب دو مولد دیزلی 1200کیلوواتی 
در همین سال، انتظار می رفت که به حدود 5000 کیلووات برسد؛ هزینۀ این طرح بالغ بر 
41/2۹4/000 ریال پیش بینی شده بود؛ ولی این مبلغ برای اتمام طرح توسعۀ کلی برق 
سنندج کافی نبود و هزینۀ بیشتری صرف این کار شد و این طرح با مبلغ ۶۹/117/000 

ریال به سرانجام رسید )ساکما، 370/۹501(.
برق مریوان طبق اسناد حداقل تا 1350، فوق العاده ضعیف بود و در اکثر ساعات کار 
نمی کرد. کارشناس دفتر برنامه ریزی سازمان برنامۀ استان کردستان، در گزارش مأموریت 
نیاز  کاری خود به مریوان در 1350/5/23، موتوربرق 500کیلوواتی را برای این شهر 
ضروری تشخیص داد )ساکما، ۹1/2۹3/2553(. وزارت آب و برق اوایل سال 1351 
موتور درخواست شده را به مریوان فرستاد؛ ولی چون ساختمان آن آماده نبود، موتور بیشتر 
از هشت ماه در فضای آزاد و بدون هیچ گونه سرپوشی نگهداری شد. در گزارش فرمانداری 
احتمال خرابی مولد برق و وسایل آن آمده و پیش بینی شده است که به دلیل استهالک 
مولدهای برق شهرداری احتمال خاموشی شهر می رود )ساکما، ۹1/2۹3/107۹۶(. این 
پیش بینی محقق شد و کوچه ها و خیابان های مریوان شب ها روشنایی نداشتند. شهرداری 
مریوان، سال 1352، فروش امتیاز برق را محدود کرد که موجب نارضایتی مردم شد 
)ساکما، ۹1/2۹3/10122(. قروه حداقل تا سال 1350، حدود ۶00 انشعاب برق داشت. 
وضعیت برق شهر نامساعد بود و کفاف شهر را نمی داد. وضع روشنایی در شب به قدری 
خراب بود که بیشتر مردم از چراغ نفتی استفاده می کردند )ساکما، 2۹0/5۶12(. مردم قروه 
در سال 1352، از نصب نشدن موتوربرق های جدید خریداری شده ناراضی بودند )ساکما، 

ناکامی برنامه های توسعه
 در استان...



9۶
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت سوم، پاییز 1399، شامرۀ پیاپی 119

۹1/2۹3/۹۶1۸(. برق بیجار 15بهمن1340 شبانه روزی شد )روزنامۀ اطالعات، ش11025، 
1341/11/2۸، ص10(. روستاهای کردستان هم چنان تا پایان دهۀ 40 از برق محروم بودند 

)ساکما، ۹1/2۹3/10122(.

10. 3. تلفن و ارتباطات
در دهۀ سی شمسی اغلب تلگراف های شهرستان های استان کردستان زودتر از ده روز 
به مقصد نمی رسید )ساکما، 230/74۹1(. وضعیت تلفن تمام شهرهای کردستان بد بود. 
باوجوداین که تقاضا برای اشتراک زیاد بود، ولی سرمایه گذاری دولت در این بخش سودده 
اصاًل کافی نبود. برای نمونه، گزارش وضعیت تلفن بیجار در 1334 به نقل از روزنامۀ 
اطالعات خواندنی است )روزنامۀ اطالعات، ش۸۹37، 1334/12/12، ص7(. مردم سقز 
در 134۶ از وضعیت تلفن شهر ناراضی بودند و شرایط را بدتر از 1320 توصیف می کردند. 
شبکۀ تلفن سقز در سال 134۸، تعداد ۶50 شماره داشت )ساکما، ۹1/2۹3/2۸22؛ روزنامۀ 
اطالعات، ش12357، 134۶/5/24، ص1(. ارتباط تلفنی مریوان با سنندج حداقل تا 1352، 
اغلب قطع بود یا به علت تماس با سروآباد اشغال بود. استاندار کردستان در 1352/2/۸ طی 
نامه ای محرمانه به ریاست اداره کل مخابرات استان کردستان خواستار شد تا ارتباط تلفنی 
مریوان-سروآباد با خط جداگانه انجام شود )ساکما، ۹1/2۹3/10122(. مرکز تلفن سه کانالی 
هیتاچی شهر قروه با یک کانال به طور اتوماتیک و بالفاصله با تمام شهرهایی که ماکروویو 
داشتند، ارتباط برقرار می کرد و از دو کانال دیگر با کمی تأخیر ازطریق سنندج برای ارتباط 
با سایر شهرستان ها استفاده می کرد. مرکز تلفنی 400شماره ای نیز تا اواخر 52 در شهر 
قروه آمادۀ بهره برداری شد )ساکما، ۹1/2۹3/۹۶1۸(. تا 1342 ادارات پست، دستگاه های 
تلگراف، تلفن دولتی و بی سیم در سنندج، مریوان، بانه و سقز دایر بودند )امکانات توسعۀ 
صنعتی در کردستان و کرمانشاهان، بی تا، ص27(. در سال 134۸ ساختمان پست سروآبادِ 
مریوان مشغول به کار بود )ساکما، ۹1/2۹3/2۶01(. خط هوایی سنندج-تهران فروردین 
1340 افتتاح شد و سه شنبه ها برنامۀ پرواز به تهران داشت )روزنامۀ اطالعات، ش104۶۹، 
که  اجتماعی  و  اقتصادی  و  عمرانی  توسعۀ  برنامه های  براساس  1340/1/15، ص14(. 
از برنامۀ سوم می بایست همگام با اهداف انقالب سفید اجرا می شدند، انتظار می رفت 
کردستان درزمینۀ ایجاد زیرساخت های صنعتی و خدماتی، بهداشت، درمان، راه، مخابرات، 
و فضای شهری دچار تحوالت بنیادین شود؛ ولی براساس اسناد معتبر، بیشتر شهرستان های 
استان کردستان تا پایان برنامۀ چهارم هنوز به طور کامل از نعمت برق برخوردار نبودند و 
بیشتر شهرستان های این استان در دهۀ 50 برق دار شدند. روستاهای استان هم هم چنان از 
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»برق، مخابرات، راه، پست، تلفن، تلگراف، و حداقل استانداردهای زندگی« محروم بودند. 
تنها فرودگاه استان هم، در شهر سنندج تأسیس شده بود؛ ولی نیمه فعال بود.

10. 4. اصناف
رشد شهرنشینی موجب شد تا در وضعیت اصناف تغییراتی پیدا شود. شهر، اصناف خود 
را به وجود می آورد؛ برای نمونه در دهۀ چهل شمسی ارابه جای خود را به تاکسی داد 
و رانندگی تاکسی به مشاغل شهرها اضافه شد. سرویس تاکسی رانی سقز در سال 134۶ 
پیدا کرد.  افزایش  تاکسی  به هشت  تا سال 134۸  و  دایر شد  ماشین  با شش دستگاه 
لباس تاکسیرانان سنندج در سال 134۶ متحدالشکل شد و رانندگان از کاله مخصوص و 
عالمت شناسایی رانندگی استفاده می کردند )ساکما، ۹1/2۹3/2۸22؛ روزنامۀ اطالعات، 

ش12242، 134۶/1/12، ص11(.
شغل اصلی مردم کردستان »کشاورزی و دامداری« بود که معموالً بیشتر از نصف 
سال بی کار بودند؛ به همین علت صنایع دستی در کردستان به عنوان شغل دوم بازار گرمی 
داشت. واردات بی رویه و حمایت نکردن دولت موجب شد تا صنایع دستی در دهۀ چهل 
به سرعت رو به افول بگذارند. بافندگان قالی و جاجیم، و دوزندگان کفش نمونه هایی از 
این اصناف بودند )امکانات توسعۀ صنعتی... ، بی تا، صص 1۶7-1۶۸(. زمانی که شرایط 
جوی برای کشت وکار مناسب نبود، مردم کردستان دچار اضطراب و نگرانی می شدند 
)ساکما، ۹1/2۹3/۹۶1۸(. شغلی که در دهۀ چهل، به سرعت رشد کرد نانوایی بود. مردم 
اغلب شهرهای کردستان ابتدا در خانه های خود نان می پختند و چند نانوایی هم در هر شهر 
بیشتر برای رفع نیاز مأموران دولتی و مسافران مشغول کار بودند. در برخی از شهرهای 
کردستان نان کیفیتی نداشت. مردم بانه مجبور شدند چند نفر نانوا از سنندج و سقز بیاورند 
که تاحدودی به بهبود کیفیت نان این شهر کمک کرد )ساکما، ۹1/2۹3/24۹5(. نان اهالی 
سقز بیشتر از غلۀ دهات تأمین می شد و در سال هایی که غله دچار آفت می شد، گندم 
مورداحتیاج از بیجار وارد می شد )ساکما، ۹1/2۹3/2۸22(. سقز در سال 134۸، تعداد 24 
دکان نانوایی داشت که فروش هفتگی هرکدام، 150 الی 200 کیلو بود. این فروش کم، 
مشکل بزرگی برای نهاد نظارتی نانوایی ها در آن زمان یعنی شهرداری ها به وجود آورد؛ زیرا 
نانواها به دلیل فروش کم، به ناچار از کیفیت و کمیت نان می زدند و متعاقب آن شهرداری 
مجبور بود به دلیل کم فروشی آن ها را موردپیگرد قرار دهد )روزنامۀ اطالعات، ش۸7۶2، 
1334/۶/7، ص7(. گزارش نمونه ای از اعتراض مردم سنندج به کیفیت کم نان در روزنامۀ 
اطالعات درج شده است )روزنامۀ اطالعات، ش۸7۶2، 1334/۶/7، ص7(. در شهرهای 
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کردستان نان لواش و سنگک پخت می شد. نان لواش با پنجاه درصد آرد سفید، هر کیلو 
۹/5 ریال و نان سنگک هر کیلو 7/5 ریال بود )ساکما، ۹1/2۹3/2۸22(. مردم قروه نان 
موردنیاز خود را اغلب در خانه تهیه می کردند. تا 1350 تنها دو نانوایی در این شهر باز 
بودند که یکی سنگک و دیگری لواش می پخت. به دلیل پخت کم و درنتیجه قیمت زیاد، 
نان نسبت به درآمد کشاورزی منطقه گران بود )ساکما، 2۹0/5۶12(. صنف دیگری که در 
شهرهای کردستان رونق گرفت قصابی بود. قبل از دهۀ چهل، بیشتر نیاز گوشت خانوارها را 
خود آن ها تأمین می کردند؛ ولی رشد شهرنشینی و تغییر در سبک زندگی، مردم شهرنشین 
را مجبور کرد تا دام ها را از شهرها خارج کنند. شهر سقز در سال 134۸، تعداد 20 باب 
دکان گوشت فروشی داشت. گوشت بااستخوان هر کیلو ۸ تومان و گوشت بدون استخوان 
هر کیلو 10 تومان فروخته می شد )ساکما، ۹1/2۹3/2۸22(. در قروه، روزانه به طور متوسط 
10 الی 11 رأس گوسفند شیشک نر کشتار می شد که بازرس بهداشت آن را مهر می کرد. 
گوشت اغلب با وسایل غیربهداشتی حمل می شد. در سال 134۸ گوشت بااستخوان هر 

کیلو 7/5 تومان و بی استخوان ۹/5 تومان بود )ساکما، 2۹0/5۶12(.
شهرستان های استان کردستان ازلحاظ اقتصادی به تهران، همدان و سنندج وابسته بودند. 
کاسب کاران معموالً اجناس خود را از این سه شهر تهیه می کردند. بیشتر روستاییان که 
درواقع تنها تولیدکنندگان شهرستان های کردستان بودند، کاالهای خود را در بازار بزرگ 
همدان عرضه می کردند. کمیسیون نظارت بر قیمت ها در 1352، باتوجه به فاکتورهای خرید و 
فروش تالش می کرد از افزایش قیمت ها جلوگیری کند؛ ولی واقعیت بازار یا با این قیمت های 
دستوری انطباقی نداشت یا عالقه به کسب سود بیشتر، عمده فروشان را به این سمت برده بود 
که یا فاکتور فروش به مشتری تحویل ندهند و یا درصورت تحویل فاکتور، قیمت ها را در آن 
صوری و کمتر از مبلغ توافق شده بنویسند. گزارش سری فرمانداری قروه در 1352 از گرانی 
و روند افزایش قیمت ها و تأثیر آن در تشویش مردم حکایت دارد )ساکما، ۹1/2۹3/۹۶1۸(. 
قیمت ارزاق عمومی مدام ترقی می کرد؛ درنتیجه شهرداری مریوان در سال 1352 تصمیم 
گرفت قیمت مایحتاج عمومی را کنترل و بر آن نظارت کند که در این کار موفق نشد. قند 
و شکر در انحصار دولت بود و به همین دلیل نحوۀ توزیع آن خیلی اهمیت داشت. وقتی که 
اداره کل دارایی کردستان در 1332 تصمیم گرفت آقای فاضلیان -رئیس ادارۀ دارایی سقز- را 
منتقل کند، رؤسای طوایف و ایالت آن جا مانند طایفۀ فیض اهلل بیگی، ایل خورخوره، ایل 
گورک، طایفه وکیلی و... به دلیل عملکرد عادالنۀ او درزمینۀ توزیع قند و شکر طی نامه ای به 
وزیر دارایی خواستار شدند که او در سقز باقی بماند )ساکما، 230/74۹1(. در نیمۀ اول 1352 
قند و شکر در سقز گران و احتکار شد. شرکت فرش بیجار به مناسبت جشن های 2500ساله، 
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به بافنده های فرْش پارچه و قند هدیه می داد )ساکما، ۹1/2۹3/25۶5(

11. نتیجه
استان کردستان به دلیل موقعیت مرزی و مسائل قومی جذابیت زیادی برای آثار پژوهشی 
دارد؛ ولی به دلیل همین ویژگی، بیشتر آثار علمی مربوط به آن در موضوعات سیاسی و 
نظامی منحصر شده و حوزۀ اجتماعی مغفول مانده است. مهم ترین بخش عمرانی در این 
استان، راه سازی بوده است. آنچه که در طول سال های 1332 تا 1352 طی پروژه های 
راه سازی محقق شد ناچیز بود. دلیل این ناکامی عالوه بر بودجۀ ناکافی، مدیریت ناکارآمد، 
و شرایط جغرافیایی نیز بود. تا 1332 در تمام استان حتی یک بیمارستان مناسب وجود 
نداشت. تا سال 1352، چندین بیمارستان در شهرهای مختلف کردستان ساخته شد؛ 
ولی نبود یا کمبود متخصص موجب شد تا مشکل درمانی در این استان تداوم داشته 
باشد. مسکن، آب، برق و تلفن در طول دهۀ سی و چهل در شهرهای کردستان رشد 
نسبی داشتند؛ ولی بااین حال مسئلۀ خدمات شهری در کردستان کاماًل حل نشد. آهنگ 
تحوالت عمرانی و بهداشتی کردستان از میانگین کشور کندتر بود. تحوالت محقق شده، 
با رشد جمعیت و رشد شهرنشینی در دیگر مناطق کشور تناسبی نداشت؛ به همین دلیل 
به لحاظ اقتصادی شهرهای پرجمعیت و فعالی در استان کردستان شکل نگرفتند؛ درحالی که 

شهرهای استان های همجوار )کرمانشاه و همدان( بیشتر رشد کردند.
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