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بسترهاي ايجاد ناامني در مناطق مرزي استان آذربايجان غربي   

   امنيتي - از منظر جغرافياي نظامي

  )ع(امام حسين ، دانشگاه جغرافيايار استاد - ∗∗∗∗مقدم هزاد محمدباقر چوخاچيدكتر             

  )ع(علي ، دانشگاه امامكارشناس ارشد جغرافياي نظامي و مربي جغرافيا -قشالقي د امينيوداو     

  

  23/3/1389: تاريخ پذيرش                                               17/5/1388: تاريخ دريافت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هچكيد
علت همجواري با سه كشور مهم منطقة خاورميانه و قفقاز جنوبي يعني تركيه، عراق،  استان آذربايجان غربي به

، همچنين به علت موقعيت حساس ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك )منطقة خودمختار نخجوان(جمهوري آذربايجان
شك مهمترين  اي ايران، پس از خوزستان بي حاشيه  اناست 16دروازه ورود و پل ارتباطي ايران به اروپا، در بين  عنوان به

خط مرز سياسي اين استان از دره رودخانه زاب كوچك واقع در جنوب سردشت در . باشد استان مرزي ايران مي
 متأثرترين نقطه مزري اين استان با كشور تركيه به علت  در شمالي) ديم قشالق(همسايگي كردستان عراق تا بورآالن

، تحركات قوميتيالعبور بودن و  از قبيل كوهستاني و صعب) طبيعي و انساني(هاي خاص جغرافيايي ژگيشدن از وي
معضالت متعدد اجتماعي، نظامي و سياسي از قبيل . شود ترين خطوط مرزي كشور تلقي مي آرام يكي از نا عنوان به

امنيتي با  - نيروهاي نظامي  ري، درگي قاچاق كاال و سوخت، مشروبات الكلي، مواد مخدر، اسلحه و مهمات
ترين  هاي كرد و ترك آذري از شايع مذهبي بين اقليت - هاي قومي ها و چالش گراي كرد، تنش هاي ملي گروهك

  . اند مواردي هستند كه بسترهاي ناامني در اين مناطق مرزي را فراهم آورده
هاي جغرافيايي، اقتصادي،  عدالتي بيو  ها هاي صورت گرفته، وجود محدوديت در اين تحقيق با تجزيه و تحليل

امنيتي و تحوالت مناطق كردنشين عراق و تركيه در گسترش ناامني  - اجتماعي، عدم اتخاذ راهبردهاي مناسب نظامي
امنيت بهينه و ممانعت از گسترش روزافزون تهديدات و مناقشات در  تأمينشناخته شده و در راستاي  مؤثردر منطقه 

  .امنيتي پرداخته شده است - ن به ارائه راهكارها و پيشنهادهاي الزم از بعد نظاميمناطق مرزي استا
  

  .امنيتي  - غربي، امنيت، كرد، مرز سياسي، جغرافياي نظامي آذربايجان :كليدي هاي واژه
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  مقدمه
پايدارترين عنصر در امنيت مّلي ايران در قرون و اعصار گذشته، جغرافياي خاص اين مرز و 

سو ايران را مركز توجه پيراموني خود قرار داده و از سوي ديگر عمالً  ست كه از يكبوم بوده ا
 كاوياني، و عزّتي(هاي پيراموني خود تعلق كامل ندارد يك از محيط  از نظر جغرافيايي به هيچ 

  ماراستع شوم  ، از ميراث و آسيايي  آفريقايي  از كشورهاي  مانند بسياري  نيز به  ايران). 160 :1387
  ، عمق شا يپيرامون  و كشورهاي  ايران  جغرافيايي  نقشه  گذرا به  با نگاهي.  است  نمانده  نصيب بي

، كردها،  آذري  هاي از ترك  ، اعم ايران  قومي  هاي گروه. ما آشكار خواهد شد  بيشتر براي  مسئله
،  ، تركيه آذربايجان  كشورهايدر   خودشان  فرامرزي  هاي ها با دنباله تركمن و  ها، اعراب بلوچ
  گروههاي  اين يبرا  تاريخي  تجربه  چنين  يك  ، حاصل و تركمنستان  افغانستان ، ، پاكستان عراق
 شدت بهالمللي ايران و مرزنشينان  بنابراين امنيت مرزهاي بين.  )6 :1384سلطاني،(اند بوده  قومي
حراست از خاك سرزميني امروزه در سراسر حفاظت و . باشد از قلمروهاي پيراموني مي متأثر

آيد و ضمانت تحقق اين امر،  كره خاكي و براي تمام كشورها يك ارزش به حساب مي
ناپذير و  لذا مرزها جزء جدايي. باشد مديريت مرزها و داشتن مرزهايي با امنيت كامل مي

يت ملي تلقي زمينة امن روند كه امنيت در مناطق مرزي پيش مي شمار بهحساس هر كشور 
هايي مانند شرايط  در اين مقاله تأثيرات شاخص). 27-26: 1387قاليباف و ديگران، (شود مي

جغرافياي طبيعي و انساني مناطق مرزي استان آذربايجان غربي و تحوالت مناطق پيراموني و 
بررسي  امنيتي مورد -هاي مرزي اين استان از ابعاد نظامي ها و ناآرامي فرامرزي در ايجاد تنش

  .  گيرد قرار مي

  مباني نظري پژوهش

هاي  علم جغرافيا از بدو آفرينش انسان بر روي اين كره خاكي به صور مختلف در فعاليت
 1المللي يا سياسي مرزهاي بين. سزايي داشته است امنيت، تأثير به تأمينمختلف آن از جمله در 

كنند كه  ترين مرزها تلقي مي رافياييرا به علت تداخل و انطباق حاكميت و سرزمين در آن جغ

                                                           

1- International( Political) Borders 
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  . هاي تنش و درگيري هم هستند مرزها محل گونه اينهمواره 
گيرد و با  يك مفهوم عام تمامي شوؤنات زندگي انسان را در بر مي عنوان به 1واژه امنيت

كننده  در واقع امنيت تضمين. خورد بقاي نفس و صيانت از حيات و موجوديت انسان پيوند مي
باشد و همة موجودات در تقالي بقا و حفظ وجود و  و بقاي انسان و موجود زنده مي حيات

ترين  لذا امنيت مهم. باشند، و امنيت عامل اين نياز اساسي و حياتي است حيات سالم خود مي
بنابراين امنيت و ضرورت ). 325  :1385نيا،  حافظ(شود آرمان انسان و موجود زنده تلقي مي

اين مطلب . ول بنيادي است كه در كليه جوامع و مكاتب بر آن تأكيد شده استايجاد آن از اص
دارد، واقعيتي بوده كه از زمان هبوط  كه ناامني انسان را از عمارت دنيا و سعادت اُخروي باز مي

  .آدمي بر روي كره خاكي دانسته شده است
. معنا و مفهوم يافته است هاي مّلي اساساً تعبيري مدرن است كه با تكوين دولت 2امنيت ملّي

در حالي كه امنيت . مطالعات امنيت مّلي نيز بحثي جديدتر و مربوط به قرن بيستم است
گاه كه  اي كهن و ديرينه است كه با جوهر هستي انسان پيوندي ناگسستني دارد و آدمي آن مقوله

ه همراه چشم آشناي هميش بر هيبت و هويت اجتماعي در نيامده بود نيز به امنيت به
لذا امنيت مّلي با تأكيد بر حفظ قدرت نظامي، سياسي، ). 97 :1384خليلي، (نگريست  مي

اقتصادي و اجتماعي و در نتيجه حكومت و اعمال حاكميت در امور داخلي و خارجي بر عليه 
قانوني كه منظور آن تضعيف و يا انهدام  گونه عمليات غير نفوذ بيگانگان و جلوگيري از هر

كه شامل اقداماتي  3كند كه همواره در كنار امنيت داخلي و مّلت باشد، داللت ميحكومت 
 تأسيساتعليه منابع، صنايع و ) غير از حمله نظامي(جلوگيري از عمليات دشمن  منظور به

لذا هرگونه اخالل در ). 117: 1378رستمي،(گيرد  آيد، مورد بررسي قرار مي خودي به عمل مي
  .خواهد شد 4اخلي واحدهاي سياسي موجب ناامنيروند امنيت مّلي و د
ها و عوامل بالقوه  اي، به بررسي و تحليل زمينه رشته امنيتي، با ماهيت ميان -جغرافياي نظامي

اي، ملي و جهاني  هاي نظامي، سياسي و اجتماعي در جامعه در سطوح منطقه ثباتي و بالفعل بي
                                                           
1- Security 
2 - National Security 
3 - Internal Security 
4 -Insecurity  
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شود، پرداخته و ارائه راهكار منطقي  شور مينوعي موجب تهديد امنيت مّلي و داخلي ك كه به
گيران  مدت به تصميم مدت و بلند ها را در برهة زماني ميان براي فائق شدن بر اين ناامني

  . كند زد مي ي امنيتي كشور گوشها ناو ارگ ها ناسازم
در اين بين، خطوط مرزهاي سياسي به علت جداسازي واحدهاي مستقل و گاهاً 

هاي ملي و محلي از  خاطر اعطاي هويت ملي به دولت ي در طول تاريخ بهمستقل سياس نيمه
 ,Gadal and Jeansoulin(اند اهميت خاص سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي برخوردار بوده

گرايي اغلب باعث ايجاد درگيري، تنش شده و تحليل تدريجي  مرز و سرزمين).  14 ,2003
مرزهايي كه وابستگي ). Mojtahed-zade, 2006: 9(شود ميالملل را موجب  امنيت در روابط بين

اياالت (گردند كمتري به واقعيات طبيعي، فرهنگي يا اقتصادي دارند، دير يا زود تثبيت مي
، ليكن بسياري از )حل كردند 1903متحده و كانادا آخرين مشاجرة مرزي خود را در سال 

دهد  تجربيات تاريخي نشان مي. شوند بدل ميبرانگيز م مرزها از نظر ژئوپليتيك به نقاط چالش
مرزها بايد به دقت تحت نظارت و كنترل باشند تا از بروز مشكالت ناگهاني و  گونه اينكه 

ثباتي در مرزهاي فرهنگي به  علت بي). 190 :1385كالينز، (ها غيرمترقبه جلوگيري شود ناامني
. است ياليستي قرون معاصرهاي امپر سياست حاصل كه هاي جديدي است علت مرزگذاري

را گسترش  اي منطقه كه اختالفات است كاذبي توليد هويت ساله 150 و 100 مرزهاي اين حاصل
 .شود هاي دائمي مرزي مي ها و درگيري موجب تنش داده و در نتيجه

ترين منطقه امنيتي  غرب كشور از نظر مقياس اثرگذاري امنيتي با اهميت مناطق مرزي شمال
اين مناطق در طول تاريخ كشور هميشه يك مبدأ عملياتي و محل تجمع . رود مي مارش بهكشور 

علت تأثير غيرقابل انكاري بر امنيت مّلي و تماميت ارضي كشور داشته و  همين بهقوا بوده 
: 1386پور پويان،  حسين(هاي خاصي برخوردار بوده است از ويژگي خود بهنسبت به مناطق مشا

حدودة مرزي آذربايجان غربي به علت موقعيت خاص كوهستاني، در حال حاضر م). 88
و منطقة خودمختار ) مناطق آناتولي شرقي و جنوب شرقي(همجواري با منطقه كردنشين تركيه

مبارزه حزب . هاي دائمي مرزي تبديل شده است كردستان عراق به محل مناقشات و چالش
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در داخل  2ر تركيه، فعاليت شاخة پژاكد PKK(1(گراي كارگران كرد كردستان قدرتمند و ملي
هاي سياسي و  ثباتي از قبيل قاچاق كاال و اسلحه از مهمترين چالش ايران و موارد متعدد بي

بنابراين سئوال اصلي اين . نمايند نظامي هستند كه بسترهاي ناامني مناطق مرزي را مهيا مي
در مناطق مرزي آذربايجان غربي  ها ها و تنش تحقيق اين است كه عوامل اصلي ايجاد ناآرامي

كدامند؟ و چه راهكارهاي براي فائق آمدن و كنترل اغتشاشات در اين محدودة مرزي از بعد 
  شوند؟  امنيتي بهينه و مناسب تلقي مي -نظامي

  منطقه مورد مطالعه

كشور  سهكيلومتر مربع در شمال غرب ايران با  43660غربي با وسعتي حدود  استان آذربايجان
. باشد داراي مرز مشترك سياسي مي )جمهوري خودمختار نخجوان(آذربايجان راق و تركيه و ع

كيلومتر از دره رود  125طول مرز اين استان با جمهوري خودمختار نخجوان به طول 
سوي سفلي و ارس در محل مرز مشترك تركيه، ايران و نخجوان  چاي تا محل التقاي قره قطور
كشورهاي تركيه و عراق كه هدف اصلي تحقيق حاضر نيز بررسي  مرز اين استان با. است

تمامي محدودة مرزي . كيلومتر است 792باشد،  امني در محدودة مرز مي گيري نا عوامل شكل
سوي سفلي تا داالمپرداغ در محل  كيلومتر از قره 564ايران و تركيه در حريم اين استان به طول 

و چهار استان ايغدير، آغري، . عراق كشيده شده است مرز مشترك سه كشور ايران، تركيه و
مرز استان با كشور عراق به طول . باشند وان و حكاري تركيه در همسايگي آذربايجان غربي مي

در جنوب سردشت امتداد يافته كه در  كوچك كيلومتر از داالمپرداغ تا دره رودخانه زاب  228
  .يه عراق واقع شده استي اربيل و سليمانها نااين قسمت از مرز است

ترين نقطه مرزي  در جنوبي كوچك اين محدودة مرزي از بازرگان تا دره رودخانه زاب
. اند وجود آمده العبوري است كه از امتداد ارتفاعات آرارات به منطبق بر ارتفاعات بلند و صعب

با جمهوري  كيلومتر و 50كيلومتر، با تركيه  15عمق نوار مرزي اين استان با كشور عراق 
  ).3: 1385عقلمند، (باشد كيلومتر مي 45خودمختار نخجوان 

                                                           

1 -Partiya Karkaren Kurdistan (PKK) = Kurdish Workers Party. 
  )P.J.A.K()پژاك -پارتي ژياني ئازادي كوردستان (حزب حيات آزاد كردستان  -2
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ماهيت كوهستاني خطوط مرزي باعث گرديده كه ارتباط زميني بين استان و كشورهاي 
محور نفوذي بازرگان، ماكو، تبريز؛ . تركيه و عراق محدود به محورهاي نفوذي خاصي باشد

محور نفوذي سراي در خاك تركيه، قطور، خوي محور نفوذي مرز تركيه، سيه چشمه به خوي؛ 
آهن ايران به تركيه قرار گرفته است، محور نفوذي  و راه) قطور(چاي كه در امتداد رودخانه آق

شيوالن در خاك تركيه به طرف سرو و اروميه؛ محور نفوذي مرز تركيه، زيوه به اروميه؛ محور 
ديزه عراق،  اروميه، محور نفوذي قلعه نفوذي حاج عمران در خاك عراق، پيرانشهر، نقده به

عزّتي، (آيند حساب مي سردشت به بانه، از مهمترين محورهاي نفوذي در سراسر خط مرز به
  .)1 شماره نقشه( )39: 1372

اي از محدودة مرزي استان محل سكونت اقليت  هاي انساني، قسمت عمده از لحاظ ويژگي
هاي آذري هستند كه در مقايسه با كردها از  قومي و مذهبي كرد بوده و دومين اقليت ترك

مرزنشيان استان بيشتر به كار كشاورزي و دامداري مشغول . جمعيت كمتري برخوردار هستند
گزيني شده كه از اين  و بازارچة مرزي مكان  در محدودة مرز اين استان هفت گذرگاه. هستند
ه كاالهاي مصرفي مبادل زمينه رشور دمرزي ك يها نااست ترين و فعال از مهمترين يكيحيث 
مرز با  بالغي در صنم مرز با تركيه، سو در رو، رازي، ساريها در مناطق س اين بازارچه .است

  .با عراق قرار دارند مرز در و ناويخان رش، تمرچين نخجوان، قاسم
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  آذربايجان غربي استانمحدوده و موقعيت جغرافيايي مرزهاي سياسي : 1ه شمارهنقش

  روش تحقيق 

تحليلي است كه در آن مباني فلسفي و تحليلي با استفاده از  - روش انجام اين پژوهش توصيفي
در اين . ، آماري و اينترنتي صورت گرفته است)ها نامه كتب، مقاالت و پايان (اي  منابع كتابخانه
ي آذربايجان غربي بررسي شده و همچنين هاي تأثيرگذار در ايجاد ناآرامي در مرزها تحقيق مؤلفه

با تحليل ساختاري موانع عمدة برقراري ثبات و امنيت پايدار در منطقه شناسايي شده و در نهايت 
  . امنيتي ارائه گرديده است -امنيت مرزها از ديدگاه نظامي تأمينراهكارهاي الزم براي 
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  هاي تحقيق يافته

ها بر مناطق تحت كنترل خود و مردم ساكن در  لتهدف از ايجاد مرزها، اعمال حاكميت دو
آفريني مرزهاي سياسي در روابط  در حال حاضر دوراني تازه از نقش. اين مناطق بوده است

توانند  اي و جهاني، مي ابزاري براي همگرايي منطقه عنوان بهپديدار شده است و مرزها  ها ناانس
حال در  با اين). 31: 1386محمدپور،  و ارياخب(به عامل ثبات و پايداري جوامع تبديل شوند

هاي سياسي و  يكي از عوامل اصلي ايجاد تنش عنوان بهخيلي از قلمروهاي جهان سوم مرزها 
فردي همچون  هاي منحصر به اقوام و نژادهايي كه از ويژگي. شوند هاي نظامي تلقي مي درگيري

هاي  گ و دين مشخص و قابليتجمعيت نسبي قابل توجه، سرزمين و جغرافياي مناسب، فرهن
اند، اغلب ضمن ايجاد مشكالت امنيتي متعدد، سوداي جدايي و  مند بوده اقتصادي مكفي بهره

ها در صورت تحقق  اين آرزوها و خواسته. اند استقالل از حكومت مركزي را در سر پرورانده
واعظي، (اند منجر شدهطلبانه نيز  هاي جدايي شرايط مساعد، گاه به اقدامات عملي از نوع جنبش

ها  ها و جنگ ، مسائل مربوط به مرزهاي كشورها هميشه منشاء اختالفرو ايناز ). 197: 1387
. ويژه داشته و دارد ها، از لحاظ امنيتي، اهميت بوده است و اين مسائل هميشه براي دولت

: 1387لدين، ا زين(رسد مي نظر بهبنابراين، ايجاد امنيت در مرزهاي سياسي، همواره ضروري 
) انساني و طبيعي(با اين آگاهي كه بيشتر مناقشات مناطق مرزي به مالحظات جغرافيايي). 133

اي و ملي ارتباط تنگاتنگ دارد، به بررسي اين  با منشاء خارجي و داخلي در سطوح منطقه
  .شود غربي پرداخته مي ثباتي و ناامني مرزهاي سياسي استان آذربايجان عوامل در بي

  هاي خارجي  عوامل و محرك -1

شود كه قلمرو مناطق كردنشين  با نگاهي كلي به نقشه مناطق كردنشين خاورميانه مشخص مي
يكپارچه و بدون هرگونه  صورت بههم كامالً  كشورهاي ايران، عراق، تركيه و سوريه نسبت به

است بين كوه  محدودة كردنشين خاورميانه فضايي تقريبي. اند گسست جغرافيايي قرار گرفته
آرارات به سمت جنوب تا شهرهاي اروميه، سنندج و كرمانشاه در ايران و سپس به سمت 
غرب تا مندلي و از آنجا به موصل و جزيره در عراق و سپس به سمت غرب تا قامشلي در 

. يابد سوريه و شرق اسكندرون در تركيه و سپس به سمت شرق به ارزروم و آرارات امتداد مي
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كيلومتر آن در تركيه،  194400كيلومتر مربع است كه  409650ن محدوده در حدود مساحت اي
كيلومتر آن در سوريه  18300كيلومتر آن در عراق و  72000كيلومتر آن در ايران،  124950

ميليون نفر  25جمعيت كلي اين منطقه كردنشين حدود ). 11: 1386نيا،  حافظ(واقع شده است
نفر  4267000، )ايران درصد جمعيت 7حدود (نفر آن در ايران  4585000باشد كه حدود  مي

درصد  19(نفر آن در تركيه  140000000، )عراق درصد جمعيت 17حدود (آن در عراق 
كه شامل سرزميني مشترك در بين سه كشور است زندگي ) تركيه جمعيت

لت عدم انطباق با مرزهاي سياسي اين محدودة وسيع جغرافيايي به ع). Encarta,2009(كنند مي
مرزهاي ژئوپليتيكي و ايجاد تفرقه و جدايي بين قوميت كرد، جزء مرزهاي سياسي 

ترين اتفاقي در  ، كوچكرو ايناز ). Neocleous,2006 :363(شوند بندي مي تقسيم 1انگيز اختالف
 هاي هر يك از قلمروها موجب بازتاب آن در قلمروهاي همجوار شده و بستر را براي ناآرامي

اي مرزهاي سياسي ايران در مناطق كردنشين  بنابراين امنيت منطقه. كند اي آماده مي منطقه
ي كه طور بهغربي با قلمروهاي كردنشين كشورهاي تركيه و عراق عجين شده است،  آذربايجان

مستقيم يا غيرمستقيم تبعات خود  طور بهتحوالت ايجاد شده در مناطق كردنشين اين كشورها 
   .دهد طق كردنشين اين استان بروز ميرا در منا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

1 - Boundary Dispute 
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  محدوده مناطق كردنشين خاورميانه   : 2نقشه شماره    
  www.wikimedia.org: منبع 

كردنشين اين   هاي منطقه در گسترش ناامني مؤثرهاي خارجي  لذا مهمترين عوامل و محرك
  :محدودة مرزي به شرح زير است

  ؛ثبات كردستان تركيه ساز و بي فيايي با قلمرو بحراننزديكي جغرا -1
  .تأثيرپذيري از تحوالت مناطق كردنشين شمال عراق -2

  هاي داخلي عوامل و محرك -2

ترين عوامل انسجام ساختار تركيبي ملت، مشاركت متوازن اقوام در سرنوشت و امور مؤثريكي از 
هاي مشروع در چارچوب كراسي و آزاديتحقق اين امر منوط به برقراري دمو. ملي كشور است

در جوامع چندقومي مانند ايران كه موزاييكي از ). 27: 1373كوهن،(قوانين كشور است 
ها  باشد، عوامل داخلي متعددي در ايجاد ناامني در مناطق سكونت قوميت هاي قومي مي اقليت

نين جوامعي و تأكيد بر توزيع ناعادالنه و بدون مساوات منابع قدرت در چ. تأثيرگذار هستند
گر و  همراه تجربه تاريخي تعامالت و روابط اقوام با الگوي سلطه پيرامون، به - الگوي مركز
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هاي قومي در مناطق مرزي  خواهي اقليت پذير از مهمترين عوامل گسترش ناامني و هويت سلطه
نيز از اين قاعده غربي   در اين ميان، مناطق مرزي كردنشين استان آذربايجان. شود محسوب مي

هاي كالن داخلي كه بخشي از آنها به شرح زير تحليل  گذاري ي كه سياستطور بهمستثني نبوده، 
مذهبي اين منطقه داشته و مهمترين عوامل و  -اي در تحوالت قومي شود، سهم عمده مي

  :شوند ها در سطح ملي نيز محسوب مي در ايجاد ناامني مؤثرهاي داخلي  محرك
  ؛جغرافياي طبيعي مرز شرايط خاص -
  ؛عدم توسعه اقتصادي مناطق مرزي -
  ؛مرزي همبستگي اقليت كرد به گرايشات برون -
 ؛هاي مناطق مرزي گاه انزواي جغرافيايي سكونت -

 ؛هاي تهديد محوري به مرزهاي استان وجود ديدگاه -

  .هاي آذري وجود تنش بين كردها و ترك -

  

  

  نگارندگان: منبع .  غربي نآذربايجا ها در مناطق مرزي استان الگوي عوامل ايجاد ناامني: 1مدل شماره 

دودة اي در مح هاي منطقه ناامني
 كردنشين مرز 

هاي  عوامل و محرك
 )ملي(داخلي

هاي  عوامل و محرك
تأثيرپذيري از تحوالت مناطق  )اي منطقه(خارجي

 كردنشين شمال عراق

نزديكي جغرافيايي با قلمرو 
 كردستان تركيه ثبات ساز و بي بحران

 شرايط خاص جغرافياي طبيعي

 دم توسعه اقتصادي مناطقع

  مرزي همبستگي گرايشات برون

  آذري هاي تنش بين كردها و ترك

 ها  گاه انزواي جغرافيايي سكونت

 تهديد محوري به مرزها  ديدگاه

هاي ملي در مناطق مرزي  ناامني
 استان

اي و  تقويت بسترهاي ناامني منطقه
 ملي در مناطق مرزي استان
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  ها تجزيه و تحليل يافته

  ثبات كردستان تركيه ساز و بي نزديكي جغرافيايي با قلمرو بحران

مسأله قوميت كرد براي تركيه بسيار حياتي است؛ در واقع براي آنكارا هيچ يك از مسائل 
 30ساليانه حدود . شود ي بيروني و دروني به اندازه واگرايي سنتي كردها مهم تلقي نمياستراتژيك

ها بارها با همسايگان شرقي و  شود و ترك مي درصد بودجه نظاميِ كالن تركيه صرف مهار كردها
  ).56: 1379پور، كريمي(اند  ره پرداختهجنوبي خود بر سر اين مسأله به مشاج

اي در پيروزي كمال آتاتورك ايفا كردند،  ، نقش عمده)1919- 1923(يهكردها در استقالل ترك
هاي متفاوت كردها براي  ولي بالفاصله پس از پيروزي ناسيوناليسم افراطي تركيه، درخواست

قرار گرفت و سنگ بناي بحراني شد » كمال مصطفي آتاتورك«خودمختاري، مورد مخالفت شديد 
ي تركيه ها ناده و رهايي از آن، صرفاً با به زير سئوال بردن آرمكه امروزه تركيه را در خود فرو بر

هاي متمادي با اطالق  هاي ترك طي سال حكومت). 212: 1383اخباري، (پذير است د، امكانجدي
اي به نام كرد را انكار و زبان كردي را  به كردها، وجود مسأله» هاي كوهستان ترك«اصطالح 

نشين و تبعيد و حبس رهبران  ي متعدد در مناطق كردها نايس پادگبا تأس. غيرقانوني اعالم كردند
   .)156: 1384تهامي، (كند  ها مقابله ميطلبانه آن طلبانه كردها، با دعاوي تجزيه هاي استقالل جنبش

با ايدئولوژي چپ ) PKK(م، در تركيه حزب قدرتمند و منظم كارگران كردستان1974در سال 
ه و با هدف استقالل كردستان با خاستگاه دانشجويي، به رهبري گرايانه و استراتژي مسلحان

» دياربكر«در استان » ليجه«شهرستان » فيس«در روستاي » آپو«معروف به » عبداهللا اوجاالن«
ايدئولوژي اين حزب مخلوطي . اي بخشيد تشكيل و جنبش سياسي كردها در تركيه را جان تازه

افراطي و با هدف نهايي تأسيس كردستان بزرگ و مستقل از ماركسيسم و لنينيسم و ملّي گرايي 
  ).18: 1386، نيا حافظ(شامل نواحي كردنشين تركيه، عراق، ايران و سوريه بود

از مهمترين عوامل در تيرگي  در منطقه حزب كارگران كردستان تركيههاي نظامي  فعاليت
نقطه اوج اين تيرگي روابط . تروابط بين ايران و تركيه در بعد از جنگ ايران و عراق بوده اس

رديابي به پيرانشهر  1999بين ايران و تركيه را بايد در حمله هوايي تركيه به ايران در ماه ژوئيه 
حمله هوايي تركيه به محلي واقع در نزديكي پيرانشهر صورت گرفت، كه شهري است در . كرد
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برخالف . كنند با هم تالقي مي يلي جنوب مثلثي كه در آن مرزهاي ايران، تركيه و عراقاچهل م
ك در منطقه وجود ندارد و تركيه .ك.ادعاي تركيه، ايران مدعي بود كه اردوگاهي متعلق به پ

  ). 166: 1380السن،(حمله كرده است ايرانعمداً به نيروهاي مرزي 
هاي بلندپروازانه آنها در خصوص تشكيل دولت  هاي قومي كردها و ايده بنابراين چالش

و حسيني،  افضلي(هاي ايران و تركيه بوده است هاي اصلي حكومت همواره از دغدغهمستقل، 
بهبود روابط ايران و تركيه و آشكار شدن تبعات منفي حمايت هر دو كشور  دنبال به). 177: 1387

ك .ك.هاي مخالف همديگر در درون مرزهاي سياسي كشور مقابل، نيروهاي پ از گروه
ك تحت .ك.اتي خود را بر عليه ايران شروع كردند و شاخه ايراني پهاي نظامي و تبليغ فعاليت

هاي  كه در اين اواخر در راستاي فعاليت يطور بهعنوان پژاك را در ايران به راه انداختند، 
تبليغي براي زنده نگه داشتن ناسيوناليسم قومي كرد در مقياس تمامي كردهاي جهان،  - سياسي

 متأثرو  پژاك حزب آزاد كردستان معروف به ك تحت عنوان.ك.پبويژه در ايران، شاخه ايراني 
هاي اوجاالن به دبير كلي عبدالرحمن حاج احمدي از اهالي يكي از روستاهاي تابعه  از انديشه

 2003از سال  .قصاب تشكيل شده و به تبليغ و يارگيري مشغول هستند قرهبه نام  شهرستان نقده
ك و پژاك جهت نيل به اهداف خود .ك.به طُرُق مختلف از پكند  اياالت متحدة آمريكا سعي مي

مستقيم با  طور بهآمريكا و اسرائيل  2006ي كه از سال طور به. در ايران و سوريه استفاده نمايد
و سنگين ) سبك(هاي مدرن انفرادي در شمال عراق، سالح ها ناهاي اين سازم حمايت از فعاليت

  . دنده ر اين سازمان قرار ميرايگان در اختيا صورت بهنظامي را 

  تأثيرپذيري از تحوالت مناطق كردنشين شمال عراق

استان . ي كردنشين دهوك، اربيل و سليمانيه استها ناشرقي عراق شامل است مناطق شمال و شمال
كردهاي اين كشور . غربي با دو استان اربيل و سليمانيه داراي مرز مشترك سياسي است آذربايجان

 دنبال بهپاي كردهاي تركيه و ايران همواره  م هم1920قالل عراق از عثماني در سال از زمان است
در همين راستا بعد از پايان جنگ . اند هاي مركزي عراق بوده يافتن هويتي مستقل از حكومت

. تالش خود را براي ايجاد جنبش خودگرداني عراق ادامه دارد» مصطفي بارزاني مال«جهاني دوم 
هاي كردي در شمال عراق در قالب احزاب دموكرات  عراق نيز به بازخيزي جنبش جنگ ايران و
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  .و اتحادية ميهني كردستان كمك كرد
م 1990هاي كردي عراق منجر شد، اشغال كويت در سال  تحول ديگري كه به تقويت جنبش

ا در سال المللي به رهبري آمريكا، عراق ر آن نيروهاي ائتالف بين دنبال بهتوسط عراق بود كه 
شهر  1991اي گرفته و با خيزش خود در سال  م از كويت بيرون راندند و كردها جان تازه1991
 1991پس از شكست عراق در كويت در مارس ). 18: 1386نيا،  حافظ(ك را آزاد كردندكركو

نفر  182000صدام حسين حمله مجدد خود را به منطقه كردستان آغاز نموده و با كشتن حدود 
اين اقدام با واكنش جامعه . راد، باعث متواري شدن گستردة آنها به ايران و تركيه شداز اك
اين قطعنامه . داد منتجشوراي امنيت سازمان ملل متحد  688قطعنامة  به المللي روبرو شد و بين

درجه  33درجه و جنوب مدار  36زمينه را براي ايجاد منطقه آزاد و پرواز ممنوع در شمال مدار 
با اعطاي خودگرداني به كردهاي شمال عراق پس ). 198: 1383كمپ و هاركاوي، (راهم كردف را

م و تشكيل 2003برگزاري انتخابات آزاد كردستان عراق در سال  دنبال بهم و 1992از سال 
هاي فدراليسم در منطقه شده و زمينة  باعث تقويت و توسعه انديشه 1حكومت منطقه كردستان

  .سياسي در مناطق و شهرهاي مرزي كردنشين ايران را مهيا ساخته است - تيبروز تهديدات امني
اي و دولت  هاي فرامنطقه بنابراين تشكيل حكومت كردي در شمال عراق با حمايت قدرت

عراق، اين منطقه را به آرمانشهر ايدئولوژيك و اكولوژيك اقليت كرد ساكن در قلمرو مرزهاي 
ذا گروهي از كردهاي ساكن اين منطقه در راستاي تحقق ل. سياسي استان تبديل نموده است

هاي زندگي خود به تبيين  آرمانشهر اكولوژيك مشابه در خاك كشور و نظام بخشي به آشفتگي
گرا،  هاي مسلح ملي هك الگوهاي رفتاري تحت نظام خاصي، مانند گرايش به عضويت در گروه

شور و مبارزه مسلحانه با نيروهاي نظامي و اتخاذ رفتارهاي واگرايانه نسبت به حكومت مركزي ك
  . اند امنيتي كشور را سرلوحه كار خود قرار داده

  
  

                                                           

1 -Kurdistan Regional Government(KRG) 
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  شرايط خاص جغرافياي طبيعي مرز

با كشورهاي عراق و  آذربايجان غربي كيلومتري مرز استان 564انداز غالب در محدودة  چشم
از ارتفاعات شمال شرقي العبور آرارات و بخشي  تركيه ارتفاعات سر به فلك كشيده و صعب

ماهيت كوهستاني مرز به همراه پيچيدگي خاص و نامنظم بودن ارتفاعات مرزي، . باشد عراق مي
هاي نظامي براي شورشيان و معارضين  ها و پايگاه ها، پناهگاه گاه شرايط الزم را براي ايجاد مخفي

هاي  ريزي و اجراي تاكتيك حزيرا كه شرايط كوهستاني منطقه امكان طر. كرد را مهيا نموده است
هاي مقابله با  جنگ چريكي و نامنظم را فراهم آورده و بسترهاي الزم براي طراحي استراتژي

وجود . هاي مركزي كشورهاي منطقه را پوشش داده است قدرت نامتقارن نظامي حكومت
محلي و افراد آنها، امكان تردد غيرمجاز مرزي براي بوميان   هاي عميق در بين ارتفاعات و دره

در مقابل اين عامل باعث كاهش ميدان ديد و تير شده و به . نمايد آشنا به اين مناطق را فراهم مي
كم شده و اجراي  ها ناعلت نبود محورها و دهليزهاي عمدة طبيعي، قدرت مانور و حركت يگ

ظامي مستقر در هاي كنترلي و امنيتي نيروهاي نظامي و انت ي و برقراري سيستمتأمينهاي  تاكتيك
ي يكي از داليل اصلي فائق آمدن طور به. باشد هاي زيادي مي منطقه توأم با مشكالت و پيچيدگي

هاي ناسيوناليست كرد بر نيروهاي انتظامي و نظامي آشنايي كامل آنها به جغرافياي منطقه  گروهك
هاي  اتخاذ تاكتيك ها و ارتفاعات مشرف و ها، گلوگاه و تسلط بر نقاط استراتژيك مانند گردنه

بدين . باشد كارگيري اصل غافلگيري و عمليات كمين مي نظامي متناسب با شرايط طبيعي مرز، به
  . ها بسيار مشكل است سبب امروزه، كشف و پيدا كردن مكان و مقرهاي گروهك

سياسي مناطق  - با نگاهي به نقشه طبيعي. عامل مهم ديگر شكل هندسي خاص مرز است
تحدب و تقعر . باشد نامناسب بودن گسترش خطوط مرزي از بعد نظامي مشهود ميمرزي استان، 

هاي طبيعي متعدد بين مناطق مرزي استان با مناطق مرزي تركيه و عراق  زياد مرز با ايجاد رخنه
هاي انتظامي و نظامي  ها و پايگاه لذا با كاهش عمق دفاعي و استراتژيك اكثر پاسگاه. شده است

  .گيرند هاي شورشي قرار مي هاي سبك گروهك و در تيررس سالح پذير شده آسيب
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  عدم توسعه اقتصادي مناطق مرزي

گيري يك اقتصاد پويا و ايجاد رفاه در يك جامعه، پوششي براي بيشتر  در بيشتر مواقع، شكل
هاي توسعه در بخش  پايين بودن شاخص. كند ايجاد مي ،معضالت آن جامعه در ابعاد ديگر

آوردي جز ايجاد بحران و معضالت عديده در ديگر  انند نرخ اشتغال و درآمد سرانه، رهاقتصاد، م
بيني براي  هاي اجتماعي، پيامد قابل پيش گسترش ناهنجاري. هاي آن جامعه، در پي ندارد بخش

  .باشد يافته در بخش اقتصادي آن جامعه مي توسعه جوامع كمتر
هاي  از حيث زيرساختارهاي طبيعي، داراي پايه با وجود غناي كافي غربي آذربايجان استان

هاي اندك دولت و بخش خصوصي به  گذاري سرمايه. باشد مان و حتي متزلزل ميااقتصادي نابس
هاي  هاي واهي مختلف از جمله فقدان امنيت و مقرون به صرفه نبودن، فرصت بهانه

از جمله صنعت به ياس هاي مختلف اقتصادي  گذاري اقتصادي اين استان را در بخش سرمايه
باشد ولي تقاضا براي  درصد مي 7/1سهم استان از صنعت كشور  ي كهطور به .تبديل كرده است

هاي اقتصادي از قبيل قاچاق  بنابراين، وجود ناهنجاري .درصد است 5/3گذاري بيشتر از  سرمايه
مل و قابل انتظار از پيامدهاي محت …كاال، مشروبات الكلي، سيگار، مواد مخدر، مواد سوختي و

توليد كننده به  چرا كه اگر قاچاق كاال براي يك مركزنشين تهرانيِ. باشد چنين اقتصاد نابسامان مي
معناي زيان به اقتصاد ملي و يا باد كردن محصوالت بر روي دست توليد كننده تعبير شود، براي 

ون اين تنها كار موجود چ. است ،يك مرزنشين كرد به معناي زندگي، معيشت و حتي زنده ماندن
مشي  گسترش چنين خط. توانند به آن اشتغال ورزند در اين مناطق است كه مردم آنجا مي

غربي، پيامدهاي خطرناكي را در درازمدت براي مردم اين  اقتصادي زيانبار در استان آذربايجان
كه در  كاالاي از اين افراد تحت پوشش قاچاق  عده. استان و حتي كشور در پي خواهد داشت
به قاچاق اسحله و حتي  ،هاي نقدي در انتظار آنهاست صورت برخورد قانوني با آنها تنها مجازات

برخوردهاي گاه و بيگاه نيروهاي نظامي و . ورزند جاسوسي به كشورهاي ديگر مبادرت مي
جو  انتظامي استان با اين افراد در بيشتر مواقع به كشته شدن نيروهاي دو طرف منجر گشته و

عدم  همچنين .)85: 1384ي،سلطان(آورد ميوجود  ملتهبي را در بين مردم استان بويژه كردها به
هاي توسعه و اداره امور مرزها از  مشاركت و دخالت دادن نيروهاي بومي استان در فعاليت
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در كنار عوامل مذكور . شود هاي تأثيرگذار اجتماعي بر ناامني مناطق مرزها محسوب مي شاخص
هاي كشاورزي به علت كوهستاني و سنگالخي بودن مناطق مرزي موجب ركود  ود زمينكمب

كشاورزي منطقه شده و با افزايش درصد بيكاري در بين جوانان كرد موجبات گسترش تمايل 
بنابراين فقر عميق اقتصادي يكي از عوامل عمدة . هاي كاذب مانند قاچاق شده است آنها به شغل
  . شود هاي مناطق مرزي استان تلقي مي اميها و ناآر ايجاد تنش

  مرزي هاي برون همبستگي اقليت كرد با گرايش

هاي فرهنگي با بخش  هاي نژادي، زباني، تاريخي و برخي خصلت در ريشه اگرچهاقليت كرد 
داراي مشتركات زيادي هستند؛ لكن از جهات مذهبي، قومي و زباني با بخش ) ايران(مركزي

. دارند و در عوض با نواحي كردنشين خارج از مرزها همگوني دارندمركزي ايران تفاوت 
آورندة  كردها از بخش مركزي ايران و در مقابل پديد عوامل جداكنندهاجتماع اين سه خصلت كه 

هاي فضايي كردنشين خاورميانه شده، زمينه بحراني مداوم را در منطقه  نيروي جاذبه ميان پاره
غير از اين، موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك  به). 165: 1381، پور كريمي(فراهم آورده است

هاي سياسي، فضايي و تمدني متنوع  اي از سيستم اي است كه اوالً در شبكه گونه بهكردستان 
ثانياً . باشد اي مي اي و نيز فرامنطقه هاي منطقه داد سيستم گرفتار آمده و تحوالت آن محصول درون

آفريني نموده و بر الگوي  اي و جهاني نقش سيستم در تحوالت منطقه يك عنوان بهكردستان خود 
  .گذارد ژئوپليتيكي همگرايي و واگرايي تأثير مي

لذا به خاطر پيوستگي سيستمي و جغرافيايي مناطق كردنشين ايران با كشورهاي تركيه و 
نها، هرگونه ساكنين مناطق مرزي با آ) قوميت، زبان و مذهبي(عراق، و وجود مشتركات فرهنگي

ي كه طور به. شود العمل كردهاي ايران توأم مي اتفاقي در قلمرو كردنشين اين كشورها با عكس
رئيس  عنوان بهبا تشكيل حكومت خودگردان كردستان و پس از به قدرت رسيدن جالل طالباني 

هاي مختلف در شهرهاي كردنشين استان مانند  ها و شورش ها، جنبش جمهور عراق حركت
هاي عمدتاً  هاي اقتصادي و آزادي پيشرفت ةمشاهد شكل گرفته و با... باد، پيرانشهر، نقده ومها

را دچار تناقض در رفتارهاي اجتماعي و  اهالي مناطق مرزي،  كاذب در آن سوي مرز ايران
ملتهب شدن فضاي سياسي شهرهاي اروميه و مهاباد در جريان دستگيري . سازد ميفرهنگي 
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ن، حمله به كنسولگري تركيه در اروميه و خسارات ناشي از اين اعتراضات به اماكن عبداهللا اوجاال
  .باشد مصداق اين مسائل ميدولتي و غيردولتي 

  هاي مناطق مرزي استان گاه انزواي جغرافيايي سكونت

اي بودن به مفهوم دوري و جدايي از ساختار اقتصادي يك كشور يا يك منطقه و يا حتي  حاشيه
اي بودن، بيشتر داراي ماهيت اقتصادي  پديده حاشيه. اقتصادي جهان قابل تفسير استاز نظام 

ركز نيز منطبق اي بودن بر پديده دوري از م در موارد بسياري از مرزهاي ايران پديدة حاشيه. است
اي بودن مناطق مرزي است كه يك نوع كاركرد دفاعي به مرزها  حاشيه). 7: 1383عندليب، (است

اعمال كنترل و هماهنگي مبادالت مرزي با كشورهاي مجاور و محافظت از سرزمين در . دهد مي
اما . گيرد اي صورت مي مرزي در اين مناطق حاشيه برابر تهديدات نظامي و امنيتي با منشاء برون

اي  حاشيه. باشد شرايط در مناطق مرزي كردنشين به خاطر تحميلي بودن مرزها كامالً متفاوت مي
هاي ارتباطي مناسب در اين مناطق موجب انزواي  اطق كردنشين استان و نبود شبكهبودن من

. جغرافيايي كردها شده و زمينه افتراق فرهنگي كردها را با حكومت مركزي را فراهم آورده است
ها در مناطق مرزي زمينه مساعد  هاي جمعيتي كردها و ترك در كنار آن كوهستاني بودن سكونتگاه

  . وجود آورده است اد تعصبات قومي و مذهبي بهرا براي ايج

  هاي تهديد محوري به مرزهاي استان ديدگاه

در طول تاريخ معاصر، واژه كرد و كردستان در بين مردم ايران زمين همواره تداعي كنندة تهديد، 
ه حتي در جامعه امروز ايران، ديدگاه دولت مركزي نسبت ب. ثباتي بوده است ناامني، درگيري و بي

تفاهم است؛ بر  برخي رفتارهاي واگرايانه اين بخش، توأم با بدبيني و سوء دليل بهبخش حاشيه 
تر،  نشين نامتجانس مناطق اقليت بويژههمين اساس تعامل ملي بين بخش مركزي و پيراموني، 

هاي تهديدمحور  ليكن وجود ديدگاه). 69: 1387اطاعت و موسوي، (شود ار نميخوبي برقر به
هاي سياسي و نظامي  ساز براي گسترش تنش ه مناطق مرزي يكي از عوامل مهم زمينهنسبت ب

تراكم زياد عمده قوا از نيروهاي مسلح در اين مناطق و اتخاذ استراتژي . شود محسوب مي
افزاري در كنترل مرزها با ابزار، تسليحات و تجهيزات مختلف نظامي باعث افزايش  سخت
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طلب شده و مانع عمده در  هاي جدايي اسات ضد دولتي گروهكها و برانگيختن احس حساسيت
  .  گيري صلحي جامع و فراگير در منطقه شده است شكل

  هاي آذري  تنش بين كردها و ترك

اسبات خاص ها در يك واحد كالن سياسي نظير كشور، ملت و جامعه نسبت به يكديگر من اقليت
استان دو اقليت اكولوژيك ترك و كرد در  در نواحي مرزي اين). 93: 1385نيا،  حافظ(دارند

در . تماس با هم هستند كه الگوي غالب در مناسبات و روابط اين دو گروه قومي، خصمانه است
امنيتي  -بندي كشور، مالحظات دفاعي طول تاريخ معاصر ايران يكي از پارامترهاي اصلي ناحيه

مذهبي وجود دارد، تالش شده  - قوميهاي  كه در مناطقي كه خطر واگرايي گروه بوده است چنان
مذهبي ضمن  - هاي قومي تا با تقسيم آنها به چند ناحيه كاركردي و همچنين ادغام با ساير گروه

جلوگيري از واگرايي از طريق كنترل آنها، قدرت آنها را تقسيم كنند، امري كه به وضوح در 
تقسيم نواحي ). 88: 1387 پورموسوي و ديگران،(يت استغربي كشور قابل رو  مرزهاي شمال

فرهنگي آذربايجان و كردستان و قرار دادن آنها در يك ناحيه كاركردي در قالب استان آذربايجان 
هاي  طلبانه برخي گروه ل ها و ادعاهاي استقال تركسيم آذري هاي پان غربي در راستاي كنترل جنبش

كردها در يك ناحيه كاركردي،  هاي آذري و پيامدهاي امنيتي قرار گرفتن ترك. كرد بوده است
هاي نظامي و توسعه نامتوازن  مذهبي، درگيري - هاي قومي افزايش رقابت درون فضايي، تنش

با مهاجرت روزافزون كردها به مناطق مرزي و حتي مناطق مركزي استان از . اي شده است منطقه
بر ديگري وارد هاي آذري و كردها براي تسلط  جمله شهر اروميه رقابت درون فضايي ترك

هاي آذري بنا به شواهد تاريخي متعدد اين  ي كه تركطور به. مرحله جديد و حساسي شده است
دانسته و نسبت به اسكان مهاجرين كرد در شهرهاي كانوني استان معترض  خود بهاستان را متعلق 

تند بايستي ناميده و مدعي هس» كردستان شمالي«در مقابل كردهاي تندرو اين استان را . هستند
لذا اختالف بين اقليت قومي كرد و ترك در اين استان به . ها اين منطقه را ترك كنند روزي ترك

اي  عوامل مختلفي تاريخي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كه در دو سطح ملي و منطقه
  . دهد مطابق مدل زير معادالت امنيتي را تحت تأثير قرار مي
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  )1384سلطاني، : (منبع  .تركيب قومي آذربايجان غربي: 3 نقشه شماره
  

  

  گاننگارند: منبع    .الگوي عوامل ايجاد تنش بين اقليت كرد و ترك در منطقه: 2مدل شماره                  

هاي تنش بين  ريشه

 اقليت كرد و ترك

 در سطح ملي

 اي در سطح منطقه

 انتخاب نمايندگان مجلس و شوراي شهر و روستا از دو اقليت

 يكديگرني طرفين نسبت به قلمرو سكونت ادعاي تاريخي و سرزمي

 هاي كليدي اختالف بر سر تصاحب پست

 رفتارهاي قومي واكنشي در بين دو گروه قومي ترك و كرد

 هاي تركي و كردي بين دو اقليت ادعاي رسميت زبان

 ها در منطقه هاي مسلح كرد و احساس ناامني ترك فعاليت گروهك

 آرمان تشكيل كشور كردستان بزرگ در منطقه 

 ه تركسيم در منطق هاي پان فعاليت گروه

 تأثيرپذيري دو اقليت از اختالف شديد ترك و كرد در تركيه
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  نتيجه بحث و ارائه راهكار

در . زند اقتصادي هر كشوري را رقم مي امروزه مسائل امنيتي اساس توسعه اجتماعي، سياسي و
اين بين مرزهاي سياسي هر كشور در راستاي حفظ تماميت ارضي آن نقش كليدي را بازي 

امنيت داخلي هر كشور و استقرار بنيادهاي سازندگي در داخل، به ميزان زيادي به امنيت . كند مي
در  اقوامخاص جغرافيايي موقعيت اين پژوهش مشخص نمود كه . از جانب مرزها بستگي دارد

  - قومي اقليتو  اقليت قومي ترك آذري. تر كرده است امنيت ملي را پيچيده همعادل مرزهاي استان
اسكان  آن هاي مرزي هاي راهبردي كشور و جداره ترين حوزه حساس يكي از در كرد مذهبي

 ،ري حاكميت ملي قرار داردگذا اند كه عقبه آنان در وراي مرزها و بيرون از حوزه نفوذ و اثر يافته
موجب تهديد و  امنيتي - نظاميبه خارج از كشور است و از ابعاد مرزي   حوزهاين شيب 
خارج از مرزها، هرگونه چالش  احوزه باين ارتباط و پيوند  لحاظ به. شوند شناسانه تلقي مي آسيب

امكان نظارت و تعهد  كند و در نتيجه و بحران بيروني نيز به سادگي به داخل مرزها سرايت مي
بالقوه با  صورت بهيابد و نهايتاً دولت جمهوري اسالمي ايران را  تقليل مي شدت بهحاكميت ملي 
اي كه خواستار الحاق به نيمه جدا شده خويش در آن سوي مرز  طلبانه استقالل هاي پديده جنبش

ر كشورهاي ايران، اي كردستان د همچنين محرز شد تحوالت منطقه .است، مواجه خواهد ساخت
با توجه به كارشكني . سو و همگرا با يكديگر در حال انجام گرفتن است تركيه و عراق كامالً هم

در قبال تحوالت كردستان با  هاي دوفاكتو اي مانند آمريكا و اعمال سياست هاي فرامنطقه قدرت
هاي مناطق مرزي  اميآر شود اين منطقه همچنان آبستن نا بيني مي كشورهاي تركيه و عراق پيش

شرق  ك در جنوب.ك.هاي معارضي مانند پ و با وجود فعاليت گروه. اين سه كشور خواهد بود
هاي قومي معارض در منطقه  تركيه و شمال عراق، پژاك در داخل خاك ايران و ساير گروهك

  . هاي نظامي در مناطق مرزي استان همچنان ادامه خواهد داشت كردستان درگيري
هاي غلط در  هاي آذري و كردها به علت اتخاذ سياست ميان ترك ها ش تنشبا گستر

بيني ادامه رقابت ناسالم اين دو قوميت در قالب  بندي فضاي كاركردي استان، پيش ناحيه
با روال . مذهبي و حتي مسلحانه براي تسلط بر ديگري ادامه خواهد داشت - هاي قومي درگيري

ها و  تصادي و فرهنگي اين محدودة مرزي و وجود محدوديتكند فعلي در توسعه اجتماعي، اق

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 207     ... بسترهاي ايجاد ناامني در مناطق مرزي       _____________________________________

هاي جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي در مناطق مرزي اين استان با منشأهاي  عدالتي بي
داخلي و خارجي، باعث افزايش روند رو به تزايد ناامني در قالب معضالتي مانند قاچاق انواع 

همچنين اين عوامل به علت افزايش گرايش كردهاي . كاال و تجارت اسلحه و مهمات خواهد شد
منطقه به هنجارهاي آن سوي مرزها و واگرايي نسبت به حكومت مركزي شده و موجب زمينه 

  .ي مختلف سياسي و نظامي خواهد گرديدها ناهاي بحر مساعد جهت گسترش بستر
لعات راهبردي روي بنابراين جهت حل مسائل و مشكالت متعدد امنيتي اين مناطق، انجام مطا

گيري در ابعاد سياسي، نظامي و امنيتي در  هاي امنيت پايدار در سطوح مختلف تصميم شاخص
تواند  اين كار مي. باشد امنيتي مناطق مرزي ضروري مي - چارچوب مطالعات جامع آمايش نظامي

اي تعامالت و  در سطح منطقه. اي و داخلي صورت پذيرد در دو سطح مجزاي منطقه
جانبه  ي دوجانبه يا سهها ناهاي تركيه و عراق با انعقاد پيم هاي سياسي و نظامي با دولت ريهمكا

هاي معارض كرد در منطقه با احترام متقابل به  آميز مسئله فعاليت گروه و فصل مسالمت  براي حل
ك و هاي نظامي با آنها و شناسايي عوامل محر هاي آنها در حد ممكن و پرهيز از درگيري خواسته

ها و برخورد قاطع با آن عوامل از مهمترين اقدامات امنيتي محسوب  تجهيزكنندة اين گروه
در سطح داخلي، توجه به مشكالت متعدد معيشتي مرزنشينان با گسترش و رونق . شود مي

هاي ارتباطي، كمك به رونق  هاي مرزي و حذف تشريفات گمركي آنها، گسترش شبكه بازارچه
هاي مختلف صنعتي يكجانشين كردن جمعيت  گذاري در بخش نطقه، سرمايهاقتصاد كشاورزي م

كارگيري نخبگان ترك و كرد در سطوح  ي مرزنشينان و بهها ناها و آرم رو، احترام به خواسته كوچ
محوري، از  هاي مديريتي و اجرايي استان و كشور با رعايت اصل عدالت مختلف پست

هاي امنيتي منطقه نسبت به  هت ارتقاء سطح طرحدر ج. شود پارامترهاي مهم محسوب مي
هاي كنترلي  پذير اقدام شده و با كار گذاشتن سيستم هاي آسيب شناسايي معابر نفوذي و گلوگاه

مرزباني و مسدود نمودن مناطق قابل عبور مرزها با استفاده  هاي  افزاري به روز در پاسگاه سخت
خاردار، خندق، ديواركشي،   از قبيل سيم افزاري و مكانيكي متعدد هاي سخت از سيستم

هاي بهينه و مطالعه شده و  روي قاچاقچيان و سوداگران مرگ، با اتخاذ روش به... گذاري و مين
اي به زندگي عادي مرزنشيان وارد  ترين لطمه مالك قرار دادن تمام جوانب كار، تا اين كار كوچك

امنيت مرزها و  تأمينتالش براي  زيرا كه. نشده و موجب تحريك احساسات آنها نشود
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مرزنشينان در راستاي ايجاد امنيت ملّي و داخلي در كشور يكي از مهمترين وظايف و اهداف 
نظامي دقيق مناطق مرزي با شناسايي كلية  - همچنين آمايش امنيتي. شود ها محسوب مي دولت

معابر نفوذي و وصولي،  آفرين، عوامل جغرافياي طبيعي و انساني، شناسايي مناطق حساس و خطر
در دو سوي ... ، باورها و اعتقادات آنها و مطالعه دقيق آرمان مرزنشينان و آشنايي با روحيات

  .شوند در تثبيت امنيت و ثبات محسوب مي مؤثرخطوط مرزي از مهمترين عوامل 
داوم به ريزان نظامي كشور بايستي با انجام مطالعات راهبردي دقيق و م سياستمداران و برنامه

المللي كشور بپردازند،  بررسي مستمر تحوالت مختلف سياسي و نظامي در آن سوي مرزهاي بين
گونه تهديدي با منشاء خارجي كه بخواهد امنيت مّلي كشور را به خطر  ترتيب از بروز هر و بدين 

قاچاق و نظامي، ترويج  - هاي مرزي از هر نوع آن مانند درگيري قومي انداخته و موجبات ناامني
  .اجتماعي شود؛ جلوگيري نمايند - ساير معضالت سياسي
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