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   اقتصاد: موردي همطالع .ترکیه و ایران مرزهاي در ملی امنیت هايچالش
  بازرگان مرز مرزي

 
  *1حیدر لطفی

  شگاه آزاد اسالمی، گرمسار، ایرانواحد گرمسار، داندانشیار جغرافیاي سیاسی و گردشگري، 1
  8/2/99؛ تاریخ پذیرش:  24/4/98 تاریخ دریافت:

  

  چکیده
 کشوري هر و یابند یم  هویت  جهانی  اقتصاد هاي یرسیستمز عنوان به المللی بین مرزهاي طریق از کـشورها

 از و کند می تنظـیم را  آن ، خـود  مصـلحت و منافع به نسبت که است مجزایـی اقتصـادي برنامه و سیاست داراي
 ایجاد مـانع اندازد می مخـاطره به را اقتصادشان که تـهدیدهایی و  ها برنامه مقابل در ندتوان می مرزهـا طـرفـی

 مرزهاي در ملی امنیت هاي چالش با مرزي اقتصاد هرابط تحلیل و تبیین از عبارت پژوهش این اصلی کنند. هدف
 از استفاده با و تبیینی -تحلیلی روش از استفاده با پژوهش این. است ترکیه و ایران مرزهاي در ویژه  به ایران
 با استفاده از و اي کتابخانه نیز ها داده آوري جمع روش. شده است انجام کالن اسناد و مقاالت و اي کتابخانه منابع

 ها نقشه نیز و نمودارها و جداول از استفاده و برداري فیش اطالعات گردآوري ابزار. است پژوهشی - علمی مقاالت
 در ویژه به  ایران مرزهاي در ملی امنیت هاي چالش با مرزي اقتصاد بیندهد که نشان می پژوهشیج انت ست.ا

و تهدیدهایی را براي دو  ها فرصتمرز ایران و ترکیه  دارد. وجود معناداري و مثبت رابطه ترکیه و ایران مرزهاي
چون منازعات  هایی تنششده، باید به تهدیدات و  ي اقتصادي ایجادها فرصتدر کنار  در واقعکشور در بر دارد. 

متحده، مسائل ایدئولوژیکی  ایاالتناشی از پیوند استراتژیک ترکیه و  مالحظاتردها، کُ همسئلهیدروپلیتیک، 
  .ژئوپلیتیکی ترکیه توجه شود هايدیدگاهطرفین و تعدد 

  
 بازرگان. ترکیه، مرز و ایران ملی، مرزهاي مرزي، امنیت اقتصاد :هاي کلیدي واژه

  
  1مقدمه

 هـاي  خواسـته  و اهـداف  تـرین  مهم جمله از 2امنیت
 .دارد یـنـناگسست پیوند انسان فطرت با و است انسانی

 در فرد حتی و خانواده کشور، جامعه، هر نیاز ترین مهم
 بـه  نسـبت  اطمینـان  وجود لذا ،است امنیت اول درجه

 اصوالً .گویند می امنیت را ناموس و مال و جان سالمت
 اساســی همســئل دو حکومــت، تأســیس اصــلی هفلســف

 تحصیل دوم و شهروندان امنیت تضمین نخست نیـیع
 کـارکرد  تـرین  اصـلی  روایـن  از اسـت،  3عمـومی  منافع
 حفظ از است، امنیت تأمین بحث ها حکومت و ها دولت

                                                             
  d.lotfi.garmsar023@gmail.comنویسنده مسئول: *

2. Security 
3. Public interest 

 تـأمین  و شـهرها  امنیـت  حفظ تا گرفته 4مرزها امنیت
 تعاریف ملی امنیت مورد در چند هر .شهروندان امنیت

 ولـی  اسـت،  ثابت امنیت مفهوم اما، شده ارائه مختلفی
 شــرایط تــابع امنیــت سیاســی - جغرافیــایی محتــواي

 :گفـت  تـوان  مـی  بنابراین؛ کند می تغییر مکان و انـزم
 عــمناف آن در که شرایطی از است عبارت 5ملی امنیت

 و خطرهـا  گزنـد  از ملـت  یک داخلی هاي ارزش و ملی
 بـه  .شـود  داشـته  نگاه دور خارجی و داخلی تهدیدهاي

 ملی منافع پیگیري و حفظ در جامعه توان دیگر، هگفت
 از دور بـه  داخلـی  هـاي  ارزش و فرهنگ از گیري بهره و

 .گوینـد  مـی  ملی امنیت را خارجی و داخلی تهدیدهاي

                                                             
4. Border security 
5. National Security 
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 دارد را ملـت  آن هویـژ  تفسیر ملتی هر نزد امنیت، این
)Alkire, 2003: 31-37(.  

امنیــت ملــی را بــه چهــار دســته تقســیم  هــاي هــدف
  :کنند می
 حفظ استقالل و تمامیت ارضی -1
 تحقق رفاه و ثبات سیاسی کشور -2
 ملی و اعتقادي هاي ارزش هحفظ و اشاع -3
ــه  فــراهم -4 کــردن امکانــات فراغــت خــاطر نســبت ب

تهدیدهاي احتمالی با توجه به اهمیت منافع وجـودي،  
 اي پدیـده سیاسی بـه  1مرز .ايحیاتی، اساسی و حاشیه

  قلمـرو حاکمیـت   هکننـد کـه مـنعکس   شود میاطـالق 
دولت بوده است و مـطابق قـواعد خـاص    یـک  سیاسی

مـانع    افکـار   در مقابل حرکت انسان، انتقال کاال یا نشر
مرزها از جـمله  .)114: 1380(میرحیدر، کند میایجاد 

جایگـاه   هستند که 2 سیاسی  جغرافیاي  در هایی موضوع
  شــناخت   کــهازآنجایی .نددار در این رشته اي برجسته

 دهـی  شکلمـاهیت، کارکردها و اشکال متفاوت مرز در 
 ...و هـا  ملـت ،  ، کشـورها  ها انسانروابـط و تعامـل بـین 

توجـه  دارد، شناخت این مسـائل با اي برجستهجـایگاه 
کمـک   توانـد  یمـ   در جهان  گرفتهصورت يها تحولبـه 
و  منـد  قاعدهو در زمـینـه تـعامـل مناسـب  اي یستهشا

ــه دور ــین   از کشــمکش  ب ــري در ب ــا انســانو درگی ، ه
 .)Chang, 2010: 19( را سبب شود ...کشورها و

 هکننـد  مرزي نقش جـدا  و خطوطمـناطق مـرزي 
ــد   سیاســی  واحــدهاي ـــه عهـــده دارن  .را از یکــدیگر ب

 هــاي یطمحــ  منــاطق مــرزي بــه دلیـــل تمـــاس بــــا
  خاصـی   هـاي  یژگـی وگونـاگون داخلـی و خــارجی، از  

و  هــا مطالعــهبــر اســاس مســتندات،    . برخوردارنــد
شده در سالیان اخیــر و بــه دلیــل     انجام  هاي پژوهش

،  ویـژه منـاطق مـرزي    هـاي  یتحساسـ وجود اهمیت و 
  ایـن  3آمـایش   يهـا  پژوهشخاصی در جهان بـه   توجه

علمـی   هدو جنب  در  آن را توان یماست که   شده  مناطق
 ,Amilhat Szary( و عـملــی پــیش نـظــر داشــت    

شده  انجام  يهاپژوهشعلمی، نتایج  هاز جنب .)4 :2018
و   کشـورهایی بـا مساحت گـسترده  کـه دهد یمنشان 

                                                             
1. Border 
2. political geography 
3. Spatial planning 

ــو   هــا تفــاوتمـــانند ایــران داراي   وســـیع  تعــادلی یب
و فضــایی مشـهود بـین منـاطق مرکـزي و       يا منطقـه 

  در دو يا عمـده ، آثـار   ها تفاوتمرزي هـستند کـه این 
اول حرکـت   همرحلـ   در : انـد  گذاشـته جـاي    بـر   جهـت
بعد نیز  هبا کندي مواجه سـاخته و در مـرحل  را  توسعه

و   شــده   مــرزي منجــر   در مناطقبه گسترش ناامنی 
را   مناطق  و مدیریت اینکـل نظـام تـوسـعه، امـنیـت 

  عـــملی نیــز هاز جنبــ .اســـت  قــرار داده  تــأثیر  تحــت
کشورهایی که درگیر مسائل ناامنی در مـناطق مـرزي 

مسـائل مربـوط     ینتر عمدهکه  اند یافتهدر، اند بودهخود 
نیـافتگی و    4توسـعه   وضعیت  از  ، نـاشی ها یناامنبه این 

بــــه دیگـــر  .اســـتآن بــــوده   از  پیامــدهاي نـــاشی
 توانــد یمــســـخن، فقــر و تنگدســتی در ایــن منــاطق 

ــراي ــاامن  بــروز  مـــحیط مـــناسبی ب و تحریــک  هــا ین
  آمــده   وجـود  به  يها سرپل  از يبردار  بهرهدشمنان در 

مرزهـاي   .)Venables, 2005: 5( در این منـاطق شـود  
تــاریخ همـواره پـرتنش و بـه      در طـول سیاسی ایران 

مسـئله سـرزمینی و حاکمیت ایران  ترین مهمعـنـوان 
مـرز  کشـور،   15همسـایگی بـا    .مـحسوب شـده است

و  2045کیلـومتر، مـرز آبـی     3965طــول    به یخشک
از  از کشـورها تـعامل با هریک  هدر نحوهمچنین تنوع 

تــا حـال بـاعث شده موضوع مــرزها عــمده    گذشته
  سیاسـی بـه حساب هاي گیري یمتصمنگرانی کشور در 

مـرز و مـرزداري همـواره  همسئل یراندر اکه با آن . آید
 يا سلسـله بـوده است و هـر   ها حکومتمور اساسی از اُ

ــا داشــتن حـــد و قـلمـــروي مشـــخص، در  مـــسیر  ب
ــا پاســـداري  ـــوسعه ی ــر   از  ت ــا دیگ ــا سلســلهآن ب و  ه

اسـت؛ امـا مفهـوم     برپـا کـرده  ، منازعــاتی  هـا  حکومت
آمـده در دوران  ي کشوري از قراردادهـاي پدیـدزهامر

 ).68: 1380هـمایون،   (تـکمیلجدیـد تـاریخ است
 مشـخص  براي انسان دهد یم نـشان اسـناد  بررسی

 هگسـتر  بـا  کـه  يا گونـه   به خود پیرامون محیط کردن
 از نـــاچار باشــد، نداشــته تــداخل همســایگان فعالیـت 

ـــعیین ـــطوط ت ـــش در قـــراردادي خ  و  پایــانی  بخ
 نــوع  .اسـت  خـود  قلمـرو  یـا  زیسـت  محـیط   پیرامونی

 کـه   است  پیرامونی  خـط مفهـوم ایـن یافتـه گسـترش
                                                             
4. Development 
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 مشـخص  را ملـت  یـک  فعالیـت  هگسـتر  پایـانی  بخش
 . شـود  یمـ   خـوانده  مرز و دارد سیاسـی جنبه و کند می

 واحـد  یـک  جـدایی  و تشـخیص عامـل ترین مهم مرز،
 وحـدت کـه اســت واحــدها دیگر  از  سیاسی متشکل
 هـر   فاقـد   است ممکن که سرزمین یـک در را سیاسـی

 ممکــن  باشــد،  انســانی  یــا  طبیعــی  وحـدت  گونـه
 و توســعه  رونــد   مرزهـا  در امنیت همـسئل و سازد یم

 یـکـشورهای که طوريبه کرده متأثر را کشـور امنیـت
 اند افتهیدر است ناامنی درگیر ها آن  مرزي  مـناطق کـه
 و یافـتـه گسـترش ها یناامن این مختلف دالیل به کـه
 دهد یم قـرار تأثیر تحـت را کشـور کـل  تــدریج  بــه

 امنیــت  بــراي  محکــم  يا پشتوانه  مرزها  امنیت نیز، و
 و اســت  کشـور  داخـل  در متنوعش ابعاد بــا انـسـانی
 يها مــسیست در اسـت  قـادر  مـرز  در نـاامنی هرگونـه

 نظــامی و سیاســی فـــرهنگی، اجـــتماعی، اقـــتصادي،
 al. etPullin,  :2013( نمایــد   ایجــاد  اخـالل کشـور

19( .  
،  شـناختی، دینـی و مـذهبی   مرزها بـه دالیـل روان  

 ...، فرهنگی، اقتصادي و مــلی و حـیثیتــی و   اجتماعی
  مطالعـه مورد  این خاطر، موضـوع و به  اند داشته اهمیت

مــؤثر بــر ارتــقاي      عوامــل   در ایـن مقولـه بررســی 
عوامــل   .امـنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلـی اســت 

امنیـت مـرز دخالـت      بـهبــود   در دیترد یبگـونـاگونی 
را ناکـام گذاشــته    مـرز  از  صـیانت ها آن  دارند که نبود

بـر همـین    .کنـد  مـی اخالل ایجاد  1ملـی هتوسـع  و در
اساس، شـناسایی عــوامل و عناصـر مـؤثر بـر ارتقـاي      

  جــهت   اســاسی در  يهـا  شـرط شیپـ از   مـرز  امـنیت
و نقـش   رود یمـ شــمار    بــه   ملـی  هتوسـع   يزیر برنامه

خواهـــد  هــا دولــتراهبــردي  يزیــر برنامــهبــاالیی در 
  حـاکیو مطالعات میـدانی  ها یبررس  نیچنهم .داشـت

همـواره مشـکالتی در صـیانت از مـرز      که اسـت آن  از
وجــود داشــته کـه مشـکالتی را در ســطح محلــی،   

بـا   تـوان  یمـ و ملی ایجـاد کـرده اسـت کـه      يا منطقه
بهبــود وضــعیت    ،سـاکنان   تـقویت آگــاهی سیاسـی  

، حمایـــت اجـتمــاعی از طــــرف  امــکانات زنـــدگی  
بـه  دولـت، تقویـت اعتمـاد بـه دولت، احـساس تعلـق  

                                                             
1. National Development 

 یرســان خــدمات، کارآمــدي دولـــت در مــرزيمنــاطق 
، تقویـت مشـارکت ســیاسی،    مرزي  مناطق  مطلوب به

پایین بــودن احسـاس محرومیـت نســبی، مشـارکت      
ـــه   ـــدي بـ ــاعی، پایبـن ــا ارزشاجتم ـــذهبی و  يه مـ

دینــــی، تـقویـــت تعـــامالت اجتمـــاعی، عــدالت     
ــود  ــا رســاختیزمـــحوري، بهب ــزان  يه فیزیکــی و می

بـه بهبود امنیت مرز  ...گروهـی و يها رسانه  استفاده از
  .)Lamont and Molnar, 2002: 188( ردکمک کـ
 داراي کشـور  15 با یکسو از که است کشوري ایران

 بـا  مـرزي  اســتان  16 داشتن  با و  بوده مـشترك مـرز
  خــط کیلــومتر هــزار 8 و کشــور جمعیــت درصــد 42

 دیگر سـویی از و) 1227 :1391ســاالرزایی،( مــرزي
 داتـدیـته برخی وجود همانند شرایطی  وجود  دلیل  به

 ایــران  2ارضـی  تــامیـتم  هــعلیـ  نظـامی - سیاسـی
ـــوي از ـــی س ـــورهاي بـرخ ـــایه، کـش ـــردد همس  ت

 يهـا گـروه  و  قاچاقچیـان  مهــاجر،  اتبــاع  غیرقــانونی 
را کـشــور   مــرزي  مـنـاطق نیـافتگی، توسعه و عاندم  

 بـراي  نیآفـر   بحـران  و ریپذ بیآس نـواحی  صـورت  بـه
 از هـا  آن امنیت بحث و ساخته مبدل کشور  ملی  امنیت

 محســوب کشــور  ملــی  امنیــت اســـاسی يهــا دغدغــه
  .) 38 :1388 معصـومی،( شود می

یکی از شروط اصلی حاکمیـت یـک کشـور وجـود     
ــتقالل    ــتحکم، اس ــاي مس ــاي  مرزه ــی و مرزه سیاس

ــواي ملــت اســت. حفــظ وحــدت و   یکپارچــه تحــت ل
تبـع در ثبـات ملـی نقـش مهمـی ایفــا      یکپـارچگی بـه  

(حفـظ  بنـابراین عـالوه بـر اهـداف سیاسـی     ؛ دیـ نما یم
) وظیفه دیگر دولت در برابر ملـت ارتقـاء   3انسجام ملی

سطح زندگی مادي و معنوي آنـان در سـطح مطلـوب،    
، کاهش فاصـله طبقـاتی و   توزیع عادالنه ثروت و منابع

ی بـه چنـین   ابیـ  دسـت ایجاد وفاق جمعی است. بـراي  
اهداف مطلوبی الزم است که به هر منطقه با عنایت به 

ي اقلیمـی، جغرافیـایی، فرهنگـی، اجتمـاعی،     ها یژگیو
اقتصادي و سیاسی آن منطقـه در ابعـاد خُـرد و کـالن     
توجه مناسب مبذول گردد. هدف اصـلی ایـن پـژوهش    
ــا   عبــارت از تبیــین و تحلیــل رابطــه اقتصــاد مــرزي ب

                                                             
2. Territorial integrity 
3. National cohesion 
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در  ژهیـ و بـه ي امنیت ملی در مرزهـاي ایـران   ها چالش
ایـن   پرسش پرسش اصلی مرزهاي ایران و ترکیه است.

هـاي  اقتصاد مرزي چـرا و چگونـه بـر چـالش    است که 
یژه در مرزهاي ایـران  و  بهامنیت ملی در مرزهاي ایران 

 روش از اسـتفاده  با مقاله ایناست؟  تأثیرگذارو ترکیه 

 و اي کتابخانـه  منـابع  از اسـتفاده  بـا  و تبیینی -تحلیلی
 آوري جمـع  روش .شـود  می انجام کالن اسناد و مقاالت

 -علمـی  مقـاالت  از اسـتفاده  و بـا  اي کتابخانـه  ها، داده
 و بـرداري  فـیش  اطالعات گردآوري است. ابزار پژوهشی
  .است ها نقشه نیز و نمودارها و جداول از استفاده

  

  
  )https://www.eligasht.com(منبع:  مرزهاي ایرانموقعیت : 1نقشه 

  
  رویکرد نظري

 اظـلح از امنیت ارـمعی که بود معتقد 1ولفرز آرنولد
 و است اکتسابی هاي ارزش در قبال تهدید فقدان عینی

 مـورد  کـه  هـا  ارزش ایـن  از تـرس  نبود ذهنی لحاظ از
 امنیت داراي زمانی ملت یک .گرفت خواهد قرار هجوم

 حفـظ  بـه  قـادر  جنـگ  از اجتنـاب  حالـت  در است که
 جنـگ  به اقدام حالت در و بوده خود اساسی هاي ارزش
 از ملت یک ایتــحم امنیت. ببرد پیش به را آن بتواند

 هــايفعالیــت داشــتن نگــه مصــون و فیزیکــی حملــه
 اســت بیرونـی  هکننــدویـران  از جریانــات آن اقتصـادي 

 یک عنوان به اـمرزه به اگر. )120: 1381 مجتهدزاده،(
 تـوان  مـی  را کـارکرد  چهار حداقل شود، نگریسته مانع
 دفاعی، مانع عنوان به مرزها نقش: کرد تصور هاآن براي
 و نقـش  سیاسـی،  مانع و اجتماعی مانع اقتصادي، مانع

 امـروزه  و کنـد  مـی  تغییـر  مرور زمان به  مرزها عملکرد
 کم را مرزها تدافعی عملکرد ارزش پیشرفته، تکنولوژي

 مرزهـاي  تقویـت  بـه  معتقد ها دولت اکثر و است کرده
 در مرزنشـینان . نیسـتند  خـود  امنیت تأمین براي خود

                                                             
1. Arnold Wolfers 

 بـا  آنـان  منـافع  و زنـدگی  که بوده محل مرزداران واقع
 عـاطفی  و فطري عالیق علت به و است خورده گره مرز

ــانی مــرز از امکــان حــد ســر تــا مــالی و ملــی و  نگهب
 مرزنشینان توسط مرزي تخلفات اکثر گرچه. نمایند می

 معطـوف  آن یـل دال به بایستی می لیکن گیرد می شکل
 ايـراهکاره و گیرد یم صورت تخلفات این چرا که شد
در  و بوده هدفمند باید مذکور راهکار و نمود پیدا را آن

 بـراي  نـه  و ودهـــ ب چـالش  ودنـــ نم طرف بر يراستا
 ها طرح اجراي). 271: 1391 ،نام بی( باشد تکلیف عـرف

 امـا  نداشته بسزایی تأثیر خود به خود چند مدتی براي
 هـاي معافیـت  مـرزي،  هـاي  بازارچه در را چالش موارد

 کرد جستجو بایستی می مرزي گذر هاي پروانه گمرکی،
 هـاي  دروازه در داد و سـتد  به عالقه مرزنشینان چرا که

ـ  تمایل ممکن نحو هر هـــب و دارندــن رسمی  و داد هـب
 کـه  دارند مرزي نوار از مجاز غیر عبور صورت به دـست
 و داشـته  همـراه  به را منفی تبعات مجاز، غیر عبور این
  .دارد
 تأمین کشور هر مسئوالن اصلی هاي دغدغه از یکی 

 صـورت  بـه  کـه  اسـت  گونـاگون  ابعاد در مرزها امنیت
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 ارتبـاط  در همـدیگر  بـا  مختلـف  هـاي  امنیت وارسلسله
 توانـد  مـی  مرزنشـین . اسـت  اثرگـذار  یکدیگر بر واست 
ــی نقــش ـــتع در مثبت ـــداشت کشــور امنیــت ادلــ  هـ

 یـقـتل فرصت یک عنوان به مرز در او وجود و دـاشــب
 بهـره  بایـد  احسـن  نحو به پتانسیل این از که ودـش می

 عـنف به را سیاسی و فرهنگی اقتصادي، هچرخ و جست
 و سیسـتم  یـک  در ایـران  مرزي مناطق. چرخاند کشور

 مرزهایی ما مرزهاي عمدتاً دارند که قرار خاص طـمحی
 لحــاظ هــــب و ردهــــک تقســیم را اقـــوام کــه هســتند
 نوعـتـ  مرکـز،  از دوري دلیـل  به و جغرافیایـی عوارض

 قـرار  شـرایطی  در غیره و فرهنگی و اجتماعی و یـقوم
 (زرقـانی،  اسـت  کنتـرل  ابلـقـ  سـختی  بـه  هـک گرفته
1386: 34-18(.  

 جغرافیـاي   پـدر ( 1راتزل به مرز مباحث اولینطرح 
 را مــرزي  تحــول  و تغییــر   کـه  گردد یم بر) سیاسی
 کنــد مـی  مطــرح  دولـــت ارگــانیکی  رفــتار  از ناشـی 

ـــا( ــند و الیکـ ــاه یـ ـــاتمن ژان .)57:1390 ،پنـ  2گــ
 بررسـی  انسـانی  يهـا گروه در را سیاسـی  هـاي  ییجدا

 انسـانی  محـیط  در را معنــوي   حرکتـی  او .است کرده
 را افــراد  رافــت، ـظ بـا  کـه اسـت کـرده اییــــشناس

ـ  گــروه  یـک در  از را آنـان  و آورد یمـ  گــرد  یـانسـان
 تبـدیل  یکــپارچه  مــلت  بـه  و جـدا  هـا گروه رــگـدی

  :گوید یم نیرو این تشـریح در او  کند می
ــه ــودن جداگان ــبت ب ــه نس ــیط ب ـــدیگ مح  و رانـ

 ذاتـی  نمودهــاي  از خـود هاي یژگیو از بودن دـسربلن
 نسـبت  بـودن  جداگانـه  بـراي  ... است انسانی گروه هر

 یـک  نیازمنـد  مـنطقــه  یــک  دیگــران،  طــمحی  هــب
 مهــارت  یـک  اـــــ ی ویژه زبان یک دره، یک اـی کـوه

 منطقـه  یـک  هـدفی  چنــین  بــراي  نیســت؛  اصـخـ
 دینـی،   اعتقـادي   پایـه  بر استوار باور یک نیازمند اساساً

 از ییهـا  جلـوه  و اجتمـاعی  ویـژه  ايـهاهـیدگد بـرخی
 ایـن  از اي یختـه آم بـه  اغلـب  و اسـت  سیاسی خاطرات

 دو در) 129 :1381 مجتهـدزاده، ( دارد نیاز ســه هــر
 بـه  مرزهــا  مفهــوم  بـر  عظیمـی   دگرگونی ، اخیر هده

 بـه  خـط  یـک  از آن مــفهوم    کـهطوري به آمده، وجود

                                                             
1. Friedrich Ratzel 
2. Jean Gottmann 

ـــه فیزیکـــی از منطقـــه، ــه فضــایی از و فرهنگــی ب  ب
 شــده  بــدل  نفوذپـذیري   بـه   نفوذناپذیري و  کارکردي

یـک کشـور   3مرزهـا نیـز نمـاد حاکمیـت ملـی. اسـت
؛ حساسیت مردم یـک کشــور بـــه    شوند یممحسوب 

مرزنشینان بـر مرزهـاي     و گمـاردن  مرزهـا  حفاظـت از
اســـت    تعریف شده نیز شاخصـی از حاکمیــت ملــی  

کـــه قلمـــرو ایـــن حاکمیــت را نـــیز مـــرزها تعیــین 
افزون بـر ایـن، مرزهـا در روابـط کشـورهاي       .کنند یم

 .یرگذارندنیز تأث يا منطقه فرا  و حتی  ، منطقه همسـایه
ــه  ــمرژازآنجاک ــاي ی ـــناخته ه ـــر ش ـــده ب ـــاس  ش   اس

، عاملی مهم براي ایجـاد ثبـات   اند المللی ینب هاي یثاقم
ــات،  ــا اختالف ـــین کشــورها ی ــات و آرامــش ب و  منازع

علیــه یکــدیگر بــه حســاب   کشــورها  ارضــی  ادعاهــاي
  .آیند می

به عمل آمده اسـت    مرز  از  تاکنون تعاریف متعددي
  مـرز بـه   4بین به بــاور، درایســدن و بیلــک    که از آن

 هکننـد کـه مـنعکس   شـود  میفضایی اطـالق   اي پدیده
  قلمـرو حاکمیـت سیاسـی یـک حکومت بوده و مطابق

خاصی در مقابل حرکت انسـان و انتقــال کــاال     قواعد
)، 1385(  نیــا   حــافظ   از نظـر  .کنـد  مـی مـانع ایجــاد  

ـــی   مرزهـــا خطـــوطی هســـتند کـــه حـــدود بـیرون
  را  قـلمـرو سرزمین تحت حاکمیت یـک دولـت ملــی   

مــرز عامــل تشــخیص و جـدایی      .کنند میمشـخص 
دیگـر    از  کشـور   یک واحـد متشـکل سیاسـی یـا یـک     

زاده بـــه بــاور مجتهــد .واحـــدهاي مجـــاور آن اســـت
ــرز، خــط1381( ـــه  )، م ــونی اســت ک ـــش  پیرام   بـخ

ـــک ملــت را مشــخص   ـــی گســـتره فعالیـــت ی پایـان
)، 1991( 5تیلـور   زعـم   به . و جنبه سیاسی دارد کند می

مرز، مفهومی بــا نگــاه از بیـرون بـه درون اسـت کـه       
 6از منظـر پرسـکات   .دهـد  می  نشان  افتراق و جدایی را

  )، مـرز، بـه یــک خــط اشــاره دارد و ســـرحد    1987(
 .مــــرزي دارد هبــه یــک ناحیـــه یـــا محـــدود  اشــاره

  به طـور مصـنوعی و بـه    معموالًایـن مرزها بــرعــالوه
 هو بــه نوبــ   شـوند  مـی قـراردادي ترســیم   يها شکل

                                                             
3. National sovereignty 
4. Alasdair Drysdale, Gerald H. Blake 
5. Taylor 
6. Prescott 
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اجتماعی بــروز   - اقتصادي  هاي پدیدهخـود، به صورت 
پـیش رفتـه اسـت    آنجـا  تـا  این معنی .یابند میعـینی 

یک چرخـه حیـاتی     داراي  که بـعضی مـعتقدند، مرزها
، مراحـل  شوند میهستند؛ بـه ایـن معنـی کـه متولـد 

ــدي را پشــت ســر   هو توســع  رشــد ــیچن ــد م و   گذارن
، بســیار طبیعــی اســـت   بنابراین ؛ میرند میسـرانجام 

رض تغییــــر و در معــــ  مــــرزي  کــــه منــــاطق 
) 57 : 1390، پنـاه  دینالیکـــا و (دائمی باشندتـحــول 

  دیـدگاه   از تـوان  مـی مـرز را    از  مجموع تعاریف بـاال  در
مــرزها را   گیـري  شـکل  وبرخالصـه نمود؛  1ماکس وبر

بـــراي اعمـــال قـــدرت   فضــا  ناشــی از محــدود بــودن
جـدال    مرزهـا   کـه  داند می ها سرزمین  و ایجاد  ها دولت
 هـا  سـرزمین اعمــال حاکمیــت بــر      بــر   را هـا  قدرت

محدود کرده و با جدایی دو گـروه، احــساس هــویت،   
  سیاسی میان افـراد یـک ملـت ایجـاد      و وابستگی  تعلق

  دهـد  یمـ پیرامون مـرز نــشان    ادبیات  بررسی . کند یم
 منـابع تحقیقــاتی در مـورد   ینتر باارزشکـه یکـی از 

  دنــیس   مرزها و مناطق مرزي، کتاب مند نظام پژوهش
  )، بـــا عنـــوان1991رامـــلی و جــــولیان مینگهــی (  

ــاي ــدازها چشــم  جغرافی ـــت کـــه    2مـــرزي  يان اس
مطالعــات مــناطق مــرزي     تـرین  مهـم از   يا مجموعه

 (زرقانی،اســت  3اروپا و آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم
انجـام    تحقیقــات   نتــایج   بـر اسـاس .)34-18 :1386

  مختلـف   ابــعاد   یـل و تحلشده در این کتـاب، تــجزیه   
منـاطق مـرزي    هتوســع   و فراینـد  مرزنشـینان  یزندگ

ارکرد مـرزها، کـاري کشورها بدون توجه به چگونگی ک
و  بـرد  ینمـ علمی اسـت و راه بـه جـایی  هبدون پشتوان
رونــد تـــکامل خـــود دو  ، مرزهـــا در کـــهنیـــز ایـــن

و کــارکرد   4کــارکرد اصـلی را (کـارکرد بازدارنــدگی 
در کـارکرد مـرز بـه     .انـد  داشـته ارتبـاطی) بــر عهـده   

عنـوان مـانع بـایـد گـفـت کـه مــانع در نظــر نــیج    
، عـــواملی در زمـــان و مکـــان  و همکـــارانش  5کمـــپ

                                                             
1. Max Weber 
2. Julian Minghi and Dennis Rumley in their 
famous book The Geography of Border 
Landscapes 
3. World War II 
4. Deterrence 
5. Nij Camp 

و  هسـتند کـه از حـرکـت آزاد و راحـــت اطـالعــات  
تواننــد  و در مواقعی مـیکنند  یمجلوگیري  ها فعالیت

 6ون هوتـوم  .باعـث قطـع ارتباطـات دوســویه شــوند  
ـ  مـی کـه یک مـرز   است  معتقد هندسـی،   هد فاصـل توان
مســافرت، میــزان ارتباطـــات،  و و نقــل حمــل  ههزینــ
زمـانی، اقـتصـادي، اداري، اجـتمـاعی، عاطفی  هفاصـل

  در مقابــل، مرزهــا داراي   . و شناختی را افزایش دهـد 
 ؛هسـتند  نیـز  دهنـده  پیوند و دهنده ارتباط  کـارکردي

ـــدین ـــی ب ـــه معن ـــاکنان ک ـــاطق سـ ـــرزي مـن  م
 کشــورهاي   میـان   موجـود  يهـا  تفـاوت  از تواننـد مـی

 يهـــا فعالیـــت  انــــواع و  ببرنــــد ســــود همســــایه
 را فرهنگــی و اجتمــاعی اقتصــادي، مـــرزي میـــان

 رزها،ـمـ  ارتباطی کارکرد هغـلبـ بــا دهـنـد گسـترش
 در و گیـرد  یمـ  شــکل  مــرزي میان روابط از يا شبکه
 کـار  به متقابلی هعالق مرز سوي دو  مردم ، حالـت ایـن

ــ گـــیـــفـرهن پیونـــدهاي دلیــل بــه -مشــترك  اـیـ
 بــه  آن از تـوان  مـی  که کنند یم پیدا-اقتصادي دالیـل
 و  بــرد  نــام  مـــرزي  مـنـاطق) رودررو( روابـط عنوان

 .دارد وجــود  مـختلفی نـظریات مرزي مناطق پیرامون
 هـاي پـژوهش  مـیالدي 1978 سـال در 7هـانس نیلـز

 در هـــانس داد، انجـــام مرزهـــا مـــورد  در را زیـــادي
 8لوش و کریستالر  نظریات  به  توجه با خـود هاي یبررس
 .پـردازد  یمـ  مــرزي مـنـاطق منفی و مثبت نکات بـه
  را   بـــودن  اي یهحاشـ  و نیافتگی توسعه محرومیت، وي

 خطـر  و کـرده  محسوب مرزهـا منفـی نکـات جملـه از
 در منفـی  هنـکت  ینتر مهم عنوان به را نظامی تهدیدات

 )Kurki, 2014:1056 1056-1058( داند یم مرزهـا
  

  مطالعه مورد همنطق معرفی
 تـرین  مهم از بازرگان مرز یا بازرگان مرزي گذرگاه

 کیلـومتري  یـک  هفاصـل  در و اسـت  ایران گمرك نقاط
ــهر ــان ش ــع بازرگ ــتان در واق ــاکو شهرس ــتان در م  اس

 1305 سـال  در گمـرك  این. دارد قرار غربی آذربایجان
 المللـی  بین و ساعته 24 مرز تنها که است شده ساخته

                                                             
6. Van Houtum 
7. Niels Hans 
8. Crystalline and Lush 
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 طـرف  از گـذرگاه  ایـن  نـام . اسـت  ترکیه و ایران مابین
-34 :1386 اسـت(زرقانی،  گوربـوالغ  مرز ترکیه کشور

ــان ). گمــرك18 ــانی از 1305 ســال در بازرگ ــه زم  ک
 در داشـته،  جمعیـت  خانوار 40 حدود بازرگان روستاي

 گمرگ نـــای اولیه بناي است، بوده مستقر منطقه این
 کـه  بـوده  پرسنل از نفر 5 تا 4 همراه به گلی اتاق یک
 بـراي  پشـتیبانی  مشـکالت  و امکانـات  کمبود دلیل به

 بـه  توجـه  بـا  .اسـت  شـده  منتقـل  ماکو شهر به مدتی
 اتـتشریفـ  انجـام  بـراي  مسافرین و تاجران درخواست

 هـــب 1314 سال در مجدداً گمرك مرز، در یــرکـگم

 هـاي  سـال  طـی  در. اسـت  گشته منتقل یــلـقب محل
 در و جـاده  کنار در مستقلی ساختمان 1317 تا 1315
 احـداث  اسـت،  معـروف  قدیم کویی عنوان به که محلی
 گمرکـی  دفـاتر  1317 سال گمرکی سازمان در. گردید

 تـابع  همگـی  بازرگـان  جملـه  مـن  ترکیـه  و ایران مرز
 سـال  گمرکـی  سازمان ساختار در. بودند تبریز گمرك
 از صـوفیعلی  و چشمه سیه قطور، گمرکی دفاتر 1327
 (زرقانی، آمدند حساب به بازرگان تابعه گمرکات جمله
1386: 34-18.(

  

  
  بازرگان : موقعیت مرز1نقشه 

  )www.aryacell.net( :منبع 
  

 و مبادالت زانــمی افزایش دلیل به 1318 سال در
 گمرکات ركـــمشت ساختمان احداث قرارداد نمسافرا

 مـرزي  رــــ صف نقطـه  در و یکدیگر کنار ترکیه و ایران
 جنـگ  وقـوع  علـت  بـه  .گردید منعقد مشابه صورت به

 هـک ایران گمرك ساختمان 1320 سال در دوم جهانی
 –1325 هـاي  سـال  طـی  در بـود  مانده باقی تمام نیمه

 محل انــهم در بازرگان گمرك و شده ساخته 1327

 نیـز  1377 – 1328 هـاي  سـال  در .کـرد  کار به شروع
 و مســکونی منــازل و انبارهــا جدیــد، هــاي ســاختمان
ــورد تأسیســات ــاز م ــال در شــد، احــداث نی  1364 س
 4418 مساحت به بازرگان گمرك اداري هاي ساختمان
 مترمربـع  9119 بنـاي  زیـر  بـا  طبقـه  4 در و مترمربع
  ).22: 1393 زاده،(مصطفی شد ساخته
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  اي منطقه مورد مطالعه : تصویر ماهواره2نقشه 
  )https://www.google.com/maps(منبع: 

  

 ساخت به اقدام ها پایانه سازمان نیز 1377 سال در
 .نمـود  مترمربـع  450 مسـاحت  بـه  جدیدي ساختمان

 بـه  و کـل  مـدیر  سطح در حاضر حال در مزبور گمرك
 مسـافري،  شـامل  گمرکـی  مختلـف  امـور  انجام منظور

 و نمــوده فعالیــت قضــایی ترانزیــت، صــادرات، واردات،
 و سـو  سـاري  هـاي  بازارچه و پلدشت گمرك همچنین

 مشـغول  بازرگـان  گمـرك  مـدیریت  تحت بالغی صنم
 ماکو شهرستان توابع از بازرگان شهر .باشند می فعالیت

 بازرگان .است گرفته قرار آن شمال کیلومتري 15 در و
 هدامنـ  در ترکیـه  و ایـران  مـرز  خروجی نقطه عنوان به

 24 مـرز  تنهـا  مـرز  ایـن  .اسـت  شـده  واقع آرارات کوه
 مـرز  این .است ترکیه و ایران مابین المللی بین و ساعته
ــر جداگانــه ورودي دو داراي  ســواري و اتوبــوس و تریل
 بـه  ولـی  دارد را تریلر 700 روزانه عبور ظرفیت و است
 و گمرکـی  مشـکالت  همچنـین  و پـارك  مشـکل  دلیل

 روزانه عبوري تریلر تعداد ترخیص پروسه بودن طوالنی
 ایـن  کـه  اسـت  تغییـر  حال در تریلر 500 تا 350 بین

 در کیلـومتر  20 طول به هایی صف ایجاد باعث موضوع
: 1393 زاده، (مصـطفی شود می مرز طرف دو در باند دو
22.(  

  

  
  )http://logistix.ir( منبع: مورد مطالعه ه: موقعیت اقتصادي منطف3نقشه 



 91- 110: صفحات/  1400بهار / نهم و  سی مسلسل شماره/  یازدهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                           99

 

 و است ایران گمرك نقاط ترین مهم از بازرگان مرز
ــل در ــک هفاص ــومتري ی ــهر کیل ــان ش ــع بازرگ  در واق

 .دارد قرار یـغرب انــآذربایج استان در ماکو شهرستان
 تنهـا  کـه  است  شده ساخته 1305 سال در گمرك این
 .اسـت  ترکیـه  و ایـران  بین المللی بین و ساعته 24 مرز
 »وربوالغــگ مرز« ترکیه کشور طرف از گذرگاه این نام

 و مبادالت میزان افزایش دلیل به 1318 سال در .است
 گمرکـات  مشـترك  ساختمان احداث قرارداد مسافرین

 بـه  مـرزي  صـفر  نقطه در و یکدیگر کنار ترکیه و ایران
 جنـگ  وقـوع  علـت  بـه  و گردیـد  منعقد مشابه صورت

 کـه  ایران گمرك ساختمان 1320 سال در دوم جهانی
 تـا  1325 هـاي  سـال  طـی  در بود مانده باقی تمامنیمه

 محـل  همـان  در بازرگان گمرك و شده ساخته 1327
 نیـز  1377 تـا  1328 هـاي  سـال  در .کرد کار به شروع

 و مســکونی منــازل و انبارهــا جدیــد، هــاي ســاختمان
ــورد تأسیســات ــاز م ــال در شــد، احــداث نی  1364 س
 4418 مساحت به بازرگان گمرك اداري هاي ساختمان
 مربـع  متـر  9119 بنـاي  زیـر  بـا  طبقه 4 در و مترمربع
  .شد ساخته

  

  
  ایران و ترکیهموقعیت ژئوپلیتیکی مرزهاي : 4 نقشه

  )www.International Center of Medieval Art.com( :منبع
  

 مرز در ملی امنیت ايـــهچالش و مرزي اقتصاد
ترین دلیل ایجاد مـرز   کلی اصلیطور به: ایران و ترکیه

امنیت از روزگاران قـدیم   .توان امنیت عنوان کرد را می
هـا یـک حـدي بـراي سـرزمین       باعث شده که حکومت

امـروزه نیــز   .خـود انتخـاب کـرده و از آن دفــاع کننـد    
 ینیخطوط مرزي نقش امنیتی و حفـظ امنیـت سـرزم   

ریشه  .کشورها منافع آنان را با کارکردهاي جدید دارند
ــروز   يا عمــده ــه در داخــل کشــور ب از مشــکالتی را ک

باید در مرزها جستجو نمود؛ زیرا ورود و خروج  کند می

هرگونه اشخاص و کاالهاي قاچاق، مواد مخـدر وسـایل   
ــه باعــث اخــتالل در سیســتم اقتصــادي،    ــی ک منکرات

، از مرزهاي انجام گردد یفرهنگی، امنیتی و بهداشتی م
اگر کنترل مطلـوبی در مرزهـا صـورت گیـرد      .گیرد می
 تـأمین اخل کشـور هـم   تنها امنیت در مرز بلکه در د نه

مرزي اصول  يها از سوي دیگر براي استان .خواهد شد
پایه دفاع و امنیت وجود دارد کـه بایـد در راهبردهـا و    

هاي امنیت مرزي بـدان توجـه شـود، زیـرا بـه       سیاست
دلیل مجـاورت ایـن منـاطق بـا کشـورهاي هـم جـوار        
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از  هـا  آنهمیشه خطر تهاجم نظامی و اخالل در امنیت 
مرزهــا وجــود دارد کـه شــمال غــرب ایــران  آن سـوي  

هاي مـرزي را داراسـت و همـواره     بخشی از این ویژگی
باید آمادگی و هوشـیاري در برابـر تهـاجم احتمـالی را     

مــرزي شــمال غــرب بــه عنــوان  همنطقــ .حفــظ کنــد
هاي دفاعی در حفظ امنیت ملی بـا سـد کـردن     دیواره

خطرات امنیتی احتمـالی از آن سـوي مـرز نسـبت بـه      
اي  یر مناطق داخلـی از حساسـیت و خطـرات ویـژه    سا

برخوردار است و از آنجا کـه نـاامنی در منـاطق مـرزي     
دارد الزم اسـت بـه    يتـر  نتایج و پیامـدهاي خطرنـاك  

ضریب امنیت عمومی در مناطق مـرزي توجـه خاصـی    
  ).22: 1394فـرد و همکاران. پیشگاهیمعطوف گردد(

(حکـاري، وان،   یـران مـرزي ترکیـه بـا ا    يها استان
آغري، ایغدیر) داراي تراکم نسبی جمعیت بین صفر تـا  

و از ایـن نظـر جـزء     اسـت نفر در هر کیلومتر مربع  50
 .شـود  مـی هـاي کـم جمعیـت ترکیـه محسـوب       استان

دهنـد؛   ردها تشکیل مـی ساکنان اصلی این منطقه را کُ
تواند مزیتـی بـراي جمهـوري اسـالمی      اما این امر نمی
شود؛ زیرا کردهاي این منطقه نسبت به ایران محسوب 

جمهوري اسالمی ایران برخورد مثبتی نداشته و بیشتر 
دهنـد و در   به کردهاي شمال عراق تمایـل نشـان مـی   

حـاکم بـر آنکـارا نیـز      يها عین حال این مردم با ترك

توانـد بـه    روابط خوبی نداشته و ارتش ترکیه نیـز نمـی  
  ).22: 1391 محمدي و همکاران،( متکی باشد ها آن

شهرهاي مرزي ایران در این منطقه کـه همگـی از   
از  انـد  عبارتشوند،  یجان غربی محسوب میاستان آذربا

بازرگان، ماکو، چالدران، خوي، سـلماس و ارومیـه کـه    
آذري و همچنـین داراي اقلیـت    هـا  آنغالـب جمعیـت   

ط مرزي خ یرامونکه پ طوري به .کردها هستند فراوان
ــران از ــره در ســمت ای ــا چشــمه مســیر ق ــو ت ــا س ثری

ـ   بـورآالن تــا   رد و بقیــه مسـیر یعنــی، از مرزنشـینان کُ
ــرا  ــاي ای ــب در مرزه ــت غال ــرداغ جمعی ن آذري داالمپ

ند که همـواره از مـدافعان   هستهاي شیعه مذهب  زبان
هـاي   خصوص در دوران جنگهایران در طول تاریخ و ب

ــان ــران و عثم ــه   یای ــر علی ــراق ب ــی ع و جنــگ تحمیل
ـ      بـوده  کشورمان ردي در ایـن  انـد؛ امـا وجـود اقلیـت کُ

ـ    ردي علیـه  مناطق بستر مناسبی را بـراي معارضـین کُ
کـه ایـن   ایران به وجود آورده است و با توجـه بـه ایـن   

ــه، جمهــور     ــی کشــورهاي ترکی ــه در نزدیک  يمنطق
مختار نخجوان و ارمنستان قـرار دارد بـه مخالفـان    خود

خصوص ها (بدهد در سایر کشوره رد این امکان را میکُ
 و گودرزيارمنستان و آذربایجـان) تجدیـد قـوا کننـد(    

  ).44: 1392 ابراهیمی،

  
 مورد مطالعه هترکیب قومی منطق: 5نقشه 

 )/https://www.semanticscholar.orgمنبع: (
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وجود اختالفات قومی و مرزي بـراي هـر دشـمنی    
کننـد چنـین    دشمنان همیشه سعی مـی  .غنیمت است

اختالفاتی را به عنوان یک اهرم فشار در آستین روابـط  
مختلـف   هاي یتو قوم ها یتمل .خارجی خود نگاه دارند

 هبـالقو  يهـا  ساکن در مناطق مرزي ایران یکی از آماج
ـ   کـردن ایـران    ثبـات  یهر کشوري است که خواسـتار ب

یکی از این مرزها نیز مرزهاي شمال غرب ایـران   .باشد
ردها بین ایران و ترکیـه و  است که با توجه به تقسیم کُ

احـزاب و   ترین مهمعراق داراي چنین شرایطی است از 
معارض مناطق مرزي ایـران و ترکیـه کـه     يها گروهک

طی سالیان گذشته با انجام عملیات تروریستی و رفتار 
ملـی هـر دو کشـور را نشـانه     خصمانه منافع و امنیـت  

 .ك .پ توان به گروهک تروریستی پژاك و اند، می رفته
، خلیفــانی ســلطانی و فــردپیشــگاهیاشــاره کرد( 1ك

1388 :36(.  
در  گـرا چپ تشـد بـه  ینظـام  پژاك یک گـروه شـبه  

خودش بـراي احقـاق    هکردستان ایران است که به گفت
این حـزب در   .کند میرد در ایران مبارزه حقوق ملت کُ

کـه در   اسـت ك .ك.ایرانی حزب منحله پ هواقع شاخ
آبـان مـاه    6میالدي مصادف بـا   2003اکتبر  26تاریخ 
اولـین   مـیالدي  2004 شد و در سال ریزي یه، پا1382
رئیس این حـزب (در سـال    .خود را برگزار نمود هکنگر

 .احمدي نـام داشـت  حاجیعبدالرحمان) میالدي 2004
ایاالت متحده سفر داشـته و در آنجـا   احمدي به حاجی
ردهـا بـا   البتـه تمـاس کُ   .برقرار کرده است ییها تماس

  ).54: 1379 پور،کریمی( دارد یخیتار هبیگانگان ریش
ــود    کُ ــاریخ سیاســی خ ــا در ت ــبارده مــورد  غل

به عنوان نمونـه   .اند سوءاستفاده دول بیگانه قرار گرفته
ــه در ســال   ــانی ک ــه ژی ــاد  1343حــزب کومل در مهاب

 .ها قرار داشـت  شد مورد حمایت جدي روس ریزي یهپا
هدف اصلی پژاك تجزیـه منـاطق کردنشـین ایـران در     

اعضاي ایـن گـروه    .راستاي طرح کردستان بزرگ است
کننـد و   به روستاها و مناطق مرزي کردنشین حمله می

کـز  در مرا يگـذار  با ایجاد ناامنی از طریق تـرور، بمـب  
ــردن سیاســی و اداري مســ ــاي راهدود ک صــالتی موا ه

 علیـه جنـگ روانـی    همناطق مرزي شمال غرب، توسـع 
                                                             
1. p.k.k 

 بـا  را ایـران  اسـالمی  جمهـوري  ملـی  امنیت ...کشور و 
 فعالیـت  اصـلی  مراکـز  .انـد  ساخته مواجه جدي تهدید
 از ارومیـه  و سـلماس  خـوي،  يهـا  شهرسـتان  در پژاك
بـه عنـوان مثـال؛ طـی      اسـت  غربـی  آذربایجان استان
 هدر منطقـ  1384سیاسی و اجتماعی سال  هاي یناآرام

 هان، گروهک پـژاك نیـز بـه عنـوان شـاخ     کردستان ایر
حزب کارگران عملیات نظامی خـود را علیـه نیروهـاي    

آمـده  پس از تحوالت به وجود .امنیتی ایران توسعه داد
 یـه نظامی این گروهـک عل  هاي یتدر شمال عراق، فعال

مـاه  یر و مردادطی تکه طوري به .ا شدت یافته است.ا.ج
ي امنیتی جمهوري اسالمی نیروها) 1390( يسال جار
ویژه سپاه پاسداران با این گروهـک بـه شـدت    ایران به

کـه   یزتـري آم برخالف شیوه مسالمت .شده است یردرگ
رد مخالف سنتی ایران اتخـاذ شـده،   کُ يهاتوسط گروه

ــت   ــژاك تح ــأثیرپ ــتی پ  ت ــک تروریس ك .ك .گروه
برادرانشان در عراق، شیوه و خط وضعیت شبه مستقل 

را در قبـال دولـت مرکـزي ایـران در      يتر بسیار سخت
متعددي وجود دارد کـه   يها گزارش .پیش گرفته است

و  هـا  یـت پـژاك تحـت حما   هـاي  یکدهد چر نشان می
تجهیزاتـی، نظـامی، آموزشـی و اطالعـاتی      يهـا  کمک

در مقابـل   .زنند یایاالت متحده دست به این حمالت م
محدودي را بـر ضـد ایـن گـروه      هاي یاتن نیز عملایرا

دهد و جالب اسـت کـه ایـن حمـالت توسـط       انجام می
  ).22: 1379 عندلیب،( شوند واشنگتن محکوم می

ردها از دوران مصـطفی  استراتژي ترکیه در قبال کُ
کمال پاشـا، تـوأم بـا ارعـاب، سـرکوبی شـدید و عـدم        

سیاستی کـه   .رد بودبه عنوان قومیت کُ ها آنشناسایی 
ردهـاي  دولت ترکیه در طـول سـالیان دراز در قبـال کُ   

ساکن در مناطق شرق و جنوب شـرق ایـن کشـور بـه     
کاربست، سیاست ادغام اجباري، عدم شناسایی، نادیده 

اعمـال   .گرفتن اقتصاد آن منطقه، سرکوبی و ارعاب بود
از طرف آنکارا، هر چه بیشـتر بـر نفـرت     ها یاستاین س

هاي میـان   ها و کشمکش دولت و تنش کردها نسبت به
از زمان مهار کردها توسط دولت مصـطفی   .افزود ها آن

کردي مختلفی در ترکیه به  يها کمال تاکنون، جنبش
وجود آمده است که به علت ممنوعیت تشکیل احـزاب  

اي توسـط قــانون اساسـی ایـن کشــور،     قـومی و قبیلـه  
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پس  .دمجبور به انجام فعالیت به صورت زیرزمینی بودن
ــن     ــانی، ای ــی پارلم ــه دموکراس ــه ب ــت ترکی از بازگش

از  .ها رشد کرده و بـه سـرعت بنیـادگرا شـدند     سازمان
توان به حزب  هاي فعال کرد در ترکیه می میان سازمان

ــود   ــاره نم ــتان اش ــارگران کردس ــارگران   .ک ــزب ک ح
تـرین   ك بدون تردید، خشن.ك.کردستان موسوم به پ

اخیر  هه در چند دهردي است کترین جنبش کُ و موفق
کردسـتان ترکیـه ظـاهر     همبـارزات مسـلحان   هدر صحن

ــت  ــده اس ــال    .ش ــزب در س ــن ح ــیالدي 1974ای  م
 1980کـه در سـال   رغـم ایـن  شـد و علـی   گـذاري  یهپا

 يا طور جسـورانه از فعالیت منع گردیده بود، به میالدي
 1984کـه در سـال   يطـور به .به فعالیت خود ادامه داد

حرکـت مسـلحانه خـود را بـا      یعملـ و  یرسم میالدي
بـا شـروع    .اجراي چنـد عملیـات نظـامی آشـکار کـرد     

ــا  هــاي یــريدرگ نظــامی، ارتــش ترکیــه موفــق شــد ب
ي از اعضاي کـادر  دستگیري، زندانی و اعدام تعداد زیاد

 .بـر پیکـر آن وارد آورد   يا کننـده ردرهبري ضـربات خُ 
 يهــا هــا و ســازمان ك از ســوي دولــت .ك.امــروزه، پ

المللی به عنـوان یـک حـزب تروریسـتی شـناخته       بین
که جمهوري اسالمی ایران نیز این حزب با این .شود می

 وریستی معرفی کرده اسـت، امـا پنـاه   را غیرقانونی و تر
روه پیرامون مرزهاي ایـران  گرفتن اعضاي مسلح این گ

ظـن   بـه خـاك ایـران، باعـث سـوء      ها آنفرار  رخیو ب
 گودرزياسالمی ایران شده اسـت( ها به جمهوري  ترك

  ).33: 1392 ابراهیمی، و
از سالیان بسیار دور، بشر براي رفع مایحتـاج خـود   

آمـدن   نیـاز داشـته و لـذا پـس از بـه وجـود       به مبادله
ارجی امــري مهــم بــوده اســت؛ هــا، تجــارت خــدولــت

 تـأمین که امـروزه ایـن مبـادالت نـه تنهـا در      طوري به
، کنـد  میها نقش مهمی را ایفا نیازهاي معیشتی انسان

یابی به اهداف دیگري ازجملـه رشـد و   بلکه براي دست
مبـادالت مـرزي    .گیرد میتوسعه و رفاه افراد نیز انجام 

نیــز کــه بخشــی از بازرگــانی خــارجی اســت، مســلماً  
در گذشـته علـت    ؛تواند جداي از این مقوله باشـد  نمی

ي اصلی برقراري تسـهیالت بـراي سـاکنان نقـاط مـرز     
آن بـوده   جلوگیري از تخلیه این مناطق و اثـرات سـوء   

مبـادالت از   ههاي مرزي و توسـع  بازارچه تأسیس .است

ــت    ــت اولوی ــا رعای ــدها ب ــن واح ــق ای ــد  طری ــا مانن ه
ورت و میزان ایجـاد اشـتغال و   استعدادهاي محلی، ضر

جـوار نسـبت بـه     روابط تجاري با کشورهاي هم هتوسع
م نمایند که این موضوع قداهاي مرزي ا بازارچه تأسیس
یکـی   .قانون مقررات و صادرات آمده اسـت  11 هدر ماد

هـاي مـرزي افـزایش     از دالیل ضمنی در ایجاد بازارچه
منیـت در منـاطق مـرزي از طریـق     ضریب اطمینان و ا

، بـا  اسـت مناطق مرزي  هتوسعتجارت و بالطبع  هتوسع
که در برخـی از نـواحی مـرزي، بـه دلیـل      توجه به این

هـاي   جغرافیایی امکان انجـام برخـی از فعالیـت    شرایط
از  اسـت محـدود   يپـرور  تولیدي نظیر کشاورزي و دام

اقامـت در ایـن منـاطق بـراي اهـالی       هیک طرف انگیز
و از طـرف دیگـر بـا حضـور      شـود  میمرزنشین بیشتر 

  .یابد مردم ضریب امنیت نیز افزایش می
ــواحی    ــیاري از ن ــدانی در بس ــات می ــایج مطالع نت

بادالت مـرزي محـرك   ن نشان داده است که ممرزنشی
هاي رقابتی مبادالت کاالیی و مزیت هخوبی براي توسع

مناطق مرزنشین بوده و ضمن کمـک بـه رفـع معضـل     
بیکاري و تقویت سطح درآمدها، بازوي محرکـی بـراي   

در  .شـود  میگذاري محسوب  رشد بازار تولید و سرمایه
 مینتـأ هـاي مـرزي ضـمن کمـک بـه       حقیقت بازارچه

هاي ساکنان مناطق دو سوي مـرز در ایجـاد    نیازمندي
بسـیاري   تـأثیر جواري  سن روابط همصلح و امنیت و ح

 .شـود  میاز اقدامات مثبت دولت تلقی  رو یناز ادارد و 
به عبارتی دیگر با توجه به اهمیتی که بازارهاي مـرزي  
از نظر حفظ صلح و امنیت و جلوگیري از تغییـر بافـت   

ها تمایل دولت معموالًجمعیتی در مناطق مرزي دارند، 
ها به منظور گسـترش مناسـبات    به تشکیل این بازارچه

مسـلماً ورود افـرادي بـا فرهنـگ و      .فرهنگی زیاد است
برقـراري تعامــل بـا نــواحی مــذکور    الگـوي متفــاوت و 

تواند در تحول فرهنگ سـنتی حـاکم بـر منطقـه و      می
بست بسیار مفید واقـع  خروج اقوام مرزنشین از این بن

هایی  از سوي دیگر ایجاد و فعالیت چنین بازارچه .شود
ــه ــان و     زمین ــذب بازرگان ــراي ج ــبی را ب ــبتاً مناس نس

راهم آورد و وران داخلی و خارجی به این منطقه فـ  پیله
مدت با توجه به میزان بازگشت سـود و عایـدي   در دراز

بسـیار مسـاعدي     گردد زمینـه  که نصیب این صنف می
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 .گردد گذاري بیشتر در منطقه هموارتر می براي سرمایه
اي در منطقـه کـه بـه شـکل      ایجاد چنین ارزش افزوده

قانونی و از مجـاري رسـمی، اقتصـاد منطقـه را تغذیـه      
صت مناسبی براي ارتقـاي عمـومی سـطح    نماید، فر می

شـاغل در ایـن فعالیـت را بـه      یانمتصدزندگی و رفاه 
هـاي  آورد و منابع الزم براي گسترش فعالیت وجود می

  ههـاي توسـع  ر چارچوب اهـداف و سیاسـت  بازرگانی د
ــه ــی منطق ــراهم م ــازد اي را ف ــاع  .س ورود و خــروج اتب

 خـارجی و اقامـت آنـان در ایــن منـاطق مـرزي باعــث     
ایجــاد بســتري مناســب در ایــن  گــردد دولــت بــه مـی 

شـده  گذاري ایجاد سرمایه .مرزي مبادرت ورزد همحدود
ـ   در ناحیه مرزي   هو حضور اتباع خـارجی در آن بـه نوب

ــه را    ــت آن منطق ــود امنی ــأمینخ ــاد   ت ــث ایج و باع
، مسـلماً  شـود  مـی هاي رفاهی الزم در آنجـا   زیرساخت

اتباع خارجی نسبت شده براي استقرار  تدبیر اندیشیده
مـورد   هاخلی متفاوت بوده و ارائـه یـک چهـر   به اتباع د

بیشـتر   هقه در نظر این افراد مستلزم هزینقبول از منط
ــد بود(  ــی خواه ــات مکف  زاده، مصــطفیو صــرف امکان

1393 :22.(  
هـا، بـه    توان از ایجاد این بازارچـه  به این صورت می

چنـین  اي کامل و جـامع و هـم   عنوان یک طرح توسعه
 در .اي بـراي منـاطق یـاد کـرد     گذاري توسـعه سیاست

هـا در ایـن منـاطق     توان به نقـش بازارچـه   مجموع می
این نقطـه از نـوار    ،اذعان نمود که با رونق هرچه بیشتر

در مسیر پیشـرفت قـرار داده و در نهایـت بـه      مرزي را 
 در .نمایـد مـی خروج این منطقه از انزوا کمک بسـزایی  

 بتوانـد  کـه  بـود  خواهـد  موفق کشوري ،المللبین نظام
 بــا و برســاند حــداقل بــه را خــود جمعیتــی مشــکالت

 اجتمـاعی،  و اقتصـادي  مختلـف  راهکارهاي از استفاده
 و نماید مند عالقه مرزي نواحی در ماندن به را جمعیت

 اعمـال  الزم مـدیریت  و برنامـه  بـا  را آن فضایی هتوسع
 عـدم  بـه  توان می کشور مختلف مناطق بررسی با .کند

 میــان فرهنگــی و اجتمــاعی –اقتصــادي يهــا تعــادل
 مرزي مناطق .ردــب پی مرکزي مناطق و مرزي مناطق

 بـودن  دور و جغرافیایی انزواي در گرفتن قرار لحاظ به
 و محـدود  منـاطق  جـزو  اقتصادي – صنعتی مناطق از

 تـوجهی  یب صورت در .شوند می محسوب نیافته توسعه
 تخلیه مانند يا عمده يها چالش شاهد مرزي نواحی به

  .بود خواهیم امنیت ضعف و جمعیت از مرزي مناطق
 هـاي  اسـتان  اسـتان،  16 کشـور  اسـتان  31 بین از

ــر اســاس کــه شــوند یمــ محســوب مــرزي  آخــرین ب
 تـجمعی درصد 45 از بیش 1390 سال در سرشماري

 سرشـماري  ایـن  طبـق  .انـد  داده جاي خود در را کشور
 241 و میلیون 36 ورــکش رزيــم استان 16 جمعیت

 خــود جمعیــت میــزان ایــن و اســت نفــر 855 و هــزار
 .اسـت  مرزي هاي استان زیاد بسیار اهمیت هدهند نشان

 سرپرسـتان  تعـداد  از کشـور  وزارت آمـار  یگرد سوي از
 288 و میلیون سه دهد می نشان هم مرزي خانوارهاي

 کشور مرزي نقاط در انوارــــخ سرپرست 413 و هزار
؛ )44: 1391 ابراهیمی، و اردکانی(زینیکنند می زندگی

ــا ــ ام ــن ههم ــا ای ــالی در آماره ــت ح ــاطق اهمی  و من
 مـرزي  منـاطق  کـه  دهـد  می نشان را مرزي هاي استان

ــاري محرومیــت، بیشــترین ــا و بیک ــرین یینپ  ســطح ت
 با مناطق اینهفاصل و دارند کشور در را زندگی کیفیت
 هـا  مهـاجرت  بیشترین سبب ساالنه مرکزي هاي استان

.شـود  یمـ  کشـور  مرکزي شهرهاي و ها استان مراکز به
  

  )http://sjm1361.blogfa.com(منبع:  مشخصات مرزهاي ایران: 1جدول 
  کیلومتر 6000 از بیش  طول مرزهاي ایران در خشکی

  ارمنستان و افغانستان عراق، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، جمهوري ترکیه،  مرز خشکی با ایران کشورهاي داراي
  کیلومتر 2700  طول مرزهاي آبی ایران

  استان 16  مرزي هاي استان
  کشور جمعیت درصد 45  نسبت به کل جمعیتجمعیت مرزي درصد 

  855 و هزار 241 و میلیون 36  کشور مرزي استان 16 جمعیت
  خانوار سرپرست 413 و هزار 288 و میلیون سه  مرزي خانوارهاي سرپرستان تعداد

   زندگی، مهاجرت کیفیت سطح ترین یینپا و بیکاري محرومیت،  ترین مشکالت مناطق مرزيمهم
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 کشـور،  مرزي شهرهاي بین در هاپژوهش بر اساس
 محروم شهرهاي و مناطق فهرست در شهر 60 از بیش
 داراي هــا آن از کــدام هــر کــه شــهرهایی .دارنــد قــرار

 هـحاشیـ  در محـروم  کوچـک  روستاي و بخش تعدادي
 لحــاظ از ایــران مــرزي منـاطق  .هســتند مــرزي نقـاط 

 و رفـاه  بهداشتی، و آموزشی امکانات دسترسی، هاي راه
 امکانــات و بیمــه مسـکن،  شــرایط اجتمــاعی، خـدمات 

 بیشـتر  .دارنـد  قـرار  سطح ترین یینپا در زندگی هـاولی
 دـاقــف کشور مرزهاي اطراف شهرهاي و مرزي مناطق
 و هسـتند  صـنعتی  بزرگ يها کارخانه یا و مادر صنایع
 ایـن  در اقتصـادي  هـاي  گـذاري  یهسـرما  حجـم  معموالً

ــاطق ــیار من ــایین بس ــت پ ــین .اس ــوعات هم  در موض
 در زنـدگی  کیفیـت  تـا  شـده  باعـث  گذشـته  يها سال

 پـایین  بسـیار  مـرزي  هاي استان و کشور مرزي مناطق
 کشـور  محـروم  منـاطق  جـزو  مرزي هاي استان و باشد

بـر   ).44: 1391 ،و همکـاران  محمديشـوند(  محسوب
 مـرزي  هـاي  استان 1390 سال مسکن نفوذ آمار اساس
 در را بیکـار  هـزار  730 و میلیون یک مجموع در کشور
 و مشـخص  اعـداد  آمـار  این در البته .اند داده جاي خود

 زـرکــمتم صورت هــب مرزي نقاط روي دقیقی بررسی
 شـده  ارائـه  مرزي هاي استان از آمار تنها و نشده انجام
 بـه  کشـور  در بیکـاري  نرخ آمار آخرین بر اساس .است

 کردسـتان،  کرمانشـاه،  ایالم، لرستان، ؛ها استان تفکیک
 را بیکاري نرخ بیشترین بلوچستان و سیستان و گیالن

 .هستند مرزي استان 5 ها آن بین از که دارند کشور در
ــال در ــا س ــته يه ــاال گذش ــودن ب ــرخ ب ــاري ن  در بیک

 انـواع  یرقـانونی غ ورود تـا  شده باعث مرزي هاي استان
 اصـلی  لـشغـ  بـه  ممنـوع  غیـر  و ممنوع مواد و کاالها

 .ودـش تبدیل کشور مرزي شهرهاي ساکنان از بسیاري
 آسیب ساله هر و است مشهور »بريکوله« به که شغلی
 طبـق  .کنـد  مـی  وارد کشـور  اقتصـاد  بـه  زیـادي  بسیار

 از گذشـته  سـال  طی کاال قاچاق حجم رسمی آمارهاي
 دالر یلیاردم هزار 19 از بیش کشور غیرقانونی مرزهاي

 واردات میـزان  چهـارم  یـک  برابـر  یباًتقر که است بوده
ــزار 75( کشـــور ــارد هـ و  محمدياســـت() دالر میلیـ
  .)45: 1391 همکاران

 دیگر یکی کشور به کاال قاچاق باالي حجم کنار در
 بـراي  الـاشتغ ودــنب و اريـــبیک جدي هاي آسیب از

ــاجرت کشــور، ینانمرزنشــ ــا آن مه ــالی و ه  شــدن خ
 .اسـت  سـکنه  از مرز اطراف مسکونی مناطق و روستاها

 گذشـته  يها سال در دهد می نشان میدانی هاي یبررس
 اطـراف  ساکن روستاییان مهاجرت میزان افزایش شاهد

 مـرز  جـوار  هـم  هاي استان مراکز و شهرها داخل به مرز
 ايــرهــشه به مهاجرت حتی و شغل کردن پیدا براي

 کارشناسـان  اعتقـاد  بـه  .یـم ا بـوده  تهـران  ماننـد  بزرگ
ــاي ــی جغرافیـ ــی و سیاسـ ــ امنیتـ ــ الیـخـ  دنـشـ

 در دتوان می سکنه از مرز اطراف مناطق و اــاهـــروست
 کشـور  مـرزي  در منـاطق  ناامنی به مدت بلند و کوتاه
 و کردسـتان  هـاي  اسـتان  در کـه  موضـوعی  بزند، دامن

 .هسـتیم  آن شـاهد  اکنـون  هـم  بلوچسـتان  و سیستان
 مرزي استان 16 در کشور جمعیت از درصد 46 حدود

 و دارد وجـود  مـرزي  شهر 189 حدود. کنند می زندگی
. داریـم  مرزي خانوار 20 باالي روستاي 377 و هزار14
 4048 و شــهر 33 بـا  بلوچسـتان  و سیسـتان  انـــ است

 116دارد.  را سـهم  بیشـترین  خانوار20 باالي روستاي
 در را نفـر  میلیـون  18 بـر  بـالغ  جمعیتـی  با شهرستان

 در مـرزي  هـاي  شهرسـتان  بیشترین. دارد وجود مرزها
 وجـود  غربی آذربایجان مازندران بلوچستان، و سیستان

 کشـور  شهرهاي کل درصد 15 معادل شهر 198. دارند
 از مهـــاجرت وضـــعیت همچنـــین هســـتند مـــرز در

 بیشترین خوزستان که دهد می نشان مرزي روستاهاي
  دارد. را مهاجرت میزان
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  هاي مرزي ایران  استان مهاجرت خالص تعداد و شده خارج و شده وارد مهاجران درصد و . تعداد1جدول 
  )http://bss.jrl.police.ir(منبع:  هادر مقایسه با سایر استان

  
  

 ســال مصـوب ( مـرزي  مبــادالت قـانون  بـر اسـاس  
 ارتـتجـ  کـل  درآمد از درصد 3 ایدـــب ساالنه) 1371

 هـــ ب مـرزي  قــمناط در دولت سوي از کشور خارجی
 عالوه تا شود هزینه و گذاري یهسرما محرومیت اولویت

 مناطق این در اقتصادي رونق باعث زدایی یتمحروم بر
 از سـال  21 از بـیش  گذشـت  باوجود که اتفاقی بشود،

 نگرفتـه  خـود  به اجرایی شکل هنوز قانون این تصویب
 اجـراي  بر عالوه باید دولت کارشناسان اعتقاد به .است
ــن  مــرزي، منــاطق در گــذاري یهســرما و قــانون ای
خصوصی بخش گذاران یهسرما براي را الزم يها قمشو 

 .آورد وجـود  به قــمناط این در هم اقتصادي فعاالن و
 نظر از باال هاي یلپتانس به با توجه کشور مرزي مناطق

 و هدف ايــبازاره تا کمتر مسافت بازرگانی، و صادرات
 بـراي  مطلوبی بسیار نقاط خدمات، و زمین بودن ارزان
 چنـدان  تـاکنون  کـه  شوند یم محسوب گذاري یهسرما
: 1391 ،و همکـاران  محمدي(اند نگرفته قرار توجه مورد
 و هـا  بازارچـه  بـه  بخشیدن رونق با دتوان می دولت ).41

 و مـرزي  منـاطق  اقتصـادي  رونق به مرزي هاي تعاونی
ــدار اشــتغال ایجــاد ــن در پای ــد کمــک منــاطق ای  .کن

 رونـق  معتقدند امنیتی و سیاسی جغرافیاي کارشناسان

 تـفیــکی رفتن باال و کشور مرزي مناطق در اقتصادي
 و سیسـتان  هـاي  استان جمله از مناطق این در زندگی

 غربــی آذربایجــان و کرمانشــاه کردســتان، بلوچســتان،
 نـای مرزهاي امنیت روي زیادي بسیار و مستقیم تأثیر

 بخشـیدن  رونـق  هـاي  راه از یکی .داشت خواهد مناطق
 مرزي هاي بازارچه روي گذاري سرمایه مرزي مناطق به

  .است
 مشـترك  مرزهـاي  بـه  جهان کشورهاي تمامی در

 مرزي نقاط .شود می نگاه فرصت عنوان به کشورها بین
 بـا  کـه  هسـتند  مطلـوبی  اقتصـادي  يها فرصت معموالً

ــدازي راه ــه ان ــاي بازارچ ــرزي ه ــق و م  و اقتصــادي رون
 کشـورها  اقتصـاد  در يمـؤثر  نقـش  ندتوان می بازرگانی

 جوامـع  در اشـتغال  ایجاد به کهاین بر عالوه کنند بازي
 امکانـات  نداشتن .شوند یم منجر هم اي منطقه و محلی

 و هـارچـ ــیکپ مـدیریت  نبود تخصصی، و اولیه مناسب
 مناسـب،  يهـا  جاده و دسترسی هاي راه نبود هماهنگ،

ــا ــی ن ــاطق امن ــراف، من ــود اط ــات نب ــاهی امکان  و رف
 عــدم و رســتوران و مســافرخانه ماننــد یـاتـــخدم

 این در هــهمسای ايــکشوره با ورـکش بین هماهنگی
 مـرزي  هـاي  بازارچـه  اندازي راه ناکامی دالیل ها بازارچه



  106                                                                                                                                                                                                  لطفی حیدر

 و مشــکالت ایــن .اســت بــوده گذشــته يهــا ســال در
ــالش ــه شــرایطی در هــا چ  انــدازي راه در ناکــامی ب
 کارشناسـان  اعتقاد به که است بوده مرزي هاي بازارچه

 اريـــ بسی بـین  مشترك زبان و رسوم و آداب فرهنگ،
ـ  مـی  همسـایه  کشـورهاي  با کشور مرزي نقاط از  دتوان

 هـایی  یلپتانسـ  .باشد هاي بازارچه رونق براي پتانسیلی
 جـدي  چنـدان  گذشته يها سال در رسد می نظر به که

 هـاي  تعاونی مرزي هاي بازارچه کنار در .اند شدهن گرفته
 و شـهرها  در اقتصـادي  رونـق  بـه  نـد توان می هم مرزي

 ایتـــ نه در و کننـد  بسـیاري  کمک مرزي روستاهاي
 مسـائل  بر عالوه .دهند افزایش مناطق این در را امنیت

 هـم  یـــ فرهنگ و اجتمـاعی  مسائل به توجه اقتصادي،
 بــه و ددار اي یــژهو اهمیــت کشــور مــرزي منــاظق در

 بسـیار  کمـک  کشـور  مرزهاي در پایدار امنیت برقراري
 از کشـور  مـرزي  هاي استان تمام کهاین ویژهبه کند می

 خـاص  شـرایطی  در مذهبی و اجتماعی فرهنگی، لحاظ
 بـا  گونـاگون  اقـوام  سـکونت  نظـر  از ایـران  .دارنـد  قرار

 اسـت  بسـیاري  تنوع داراي مختلف يها زبان و مذاهب
 مـرزي  هـاي  اسـتان  و منـاطق  در اقـوام  ایـن  بیشتر که

 اسـتان  16 تمـام  کـه  طوري به کنند می زندگی کشور
 ماننـد  یدر استان( گوناگون اقوام سرزمین کشور مرزي

 بوشـهر  ماننـد  یهای استان در و بیشتر شرقی آذربایجان
  ).26: 1391، و همکاران محمديهستند() کمتر

ــاطق ــرزي من ــران م ــر از ای ــی نظ ــومی و فرهنگ  ق
 آن از کـه انـد   داده جـاي  خود در را مختلفی يگروهها

 غربی هاي استان در کُرد و آذري اقوام به توان می جمله
 و غربـی  جنـوب  هـاي  استان درها  عرب غربی، شمال و

 و کشـور  شـرقی  شـمال  درهـا   تـرکمن  کشـور،  جنوب
 بـه . کـرد  اشـاره  کشور شرق و شرقی جنوب درها  بلوچ

 بدون کشور امنیت مرزهاي برقراري کارشناسان اعتقاد
 زبـان  و فرهنـگ  رسوم، و آداب اقوام، این به ویژه توجه

 بزرگـان  از بسیاري بین این نیست. در یرپذ ها امکان آن
 معتقدنـد  مـرزي  يها استان و مناطق در قومی و دینی
 مـرزي  نـواحی  در آرامـش  بیشـتر  هرچه برقراري براي
 بـه  منـاطق  ایـن  در مرزهـا  امنیـت  برقراري است بهتر

 کامـل  آشـنایی  که شود سپرده محلی و بومی نیروهاي
 یـــ ط پـیش  هـــ ک اتفاقـاتی  دارنـد  مـرزي  منـاطق  با

 و حضـور . بـود  افتـاده  مـرزي  منـاطق  در سـال  هزاران
 از بسـیاري  اعتقـاد  بـه  مـرزي  منـاطق  در اقوام زندگی

 پیشـبرد  بـراي  مناسـب  فرصـتی  توانـد  می کارشناسان
باشد(همان  کشور سیاسی و اجتماعی اقتصادي، اهداف
 )28: 1391 منبع،

  
 گیري نتیجه

 و چـرا  مـرزي  در پاسخ به این پرسش کـه اقتصـاد  
 ایـران  مرزهـاي  در ملـی  امنیـت  هـاي چالش بر چگونه

اسـت؟   تأثیرگـذار  ترکیـه  و ایـران  مرزهـاي  در ویـژه  به
ــه  ــاطق  بایســتی گفــت ک در حــال حاضــر، محــور من

ژئواستراتژیک، عامل انسانی و منابع اقتصـادي اسـت و   
میزان، تولید ناخالص ملی کشورهاست کـه در تعیـین   
مناطق استراتژیک نقش اصلی را بازي خواهد کـرد. در  

، اکنون نقاط اسـتراتژیک، منـاطق اسـتراتژیک و    نتیجه
قلمروهاي ژئواستراتژیک بیشـتر بـر اسـاس معیارهـاي     

شود، لکن قابلیت مناطق از جهـت   اقتصادي تعیین می
بسـیار   هظامی هم مورد نظـر اسـت. ایـن نکتـ    نکاربرد 

حساسی است، یعنی عامل اقتصادي به تنهایی در کـار  
مالحظات نظـامی  قدرت نظامی و  هنیست، بلکه پشتوان

پس براي  هم در کنار مالحظات اقتصادي اهمیت دارد.
چـه نیـاز بـه    هـاي اقتصـادي، چنـان    تحقق یافتن ایـده 

 هباشد، باید دیـد فـالن منطقـ    یاستفاده از قدرت نظام
لذا ادغام  ؟جغرافیایی ظرفیت مانور نظامی را دارد یا نه

رسد که ایـن   این دو عامل به قلمروهاي جغرافیایی می
 بـراي جدیـد    قلمروهاي ژئواسـتراتژي  هوضوع محدودم

تعیین تأمین امنیت مرزها، همواره یکـی از موضـوعات   
مهم و کاربردي در جغرافیایی سیاسی است که نه تنها 
با گذشت زمان از اهمیت آن کم نشده بلکه معیارهـاي  

در  و مسائل جدیدي نیز بـه آن اضـافه گردیـده اسـت.    
القـول   آن متفـق ه دربـار  چه که امروزه همهحقیقت آن

هستند این است که داشتن مرزهاي مطمئن و امن در 
جـواري و اعمـال حاکمیـت     سن هـم اجراي سیاست ح

کننـده  دولت در هر کشـوري نقـش کلیـدي و هـدایت    
و پیچیدگی مسائل مـرزي   ردو کاربرد وسیعی دا داشته

در عصر کنونی ضرورت توجه به ابعـاد گونـاگون آن را   
  سازد. عد امنیتی بیشتر نمایان میخصوص از ببه
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مرزهـاي   همستقیم و گسترد یراتافزون بر این، تأث
هر کشور بر استقالل، تمامیت ارضی، حاکمیـت ملـی،   
امنیت داخلی، اوضاع اقتصادي، فرهنگی و ... آن کشور، 

امنیتـی مرزهـا را آشـکار     یراتاهمیت پرداختن به تـأث 
اي که باید در نظر داشته باشـیم ایـن    سازد؛ اما نکته می

کـه همیشـه بـا مـرز مطـرح       یاست که؛ یکی از مسائل
هاي وصول بـه آن اسـت کـه     حفظ و امنیت و راه :است

مثالً: اگر در دوران جنـگ   ؛شود همواره دچار تحول می
ید علـت  سرد تنها راه وصول امنیت، ابزار نظامی بوده با

هــاي آن دوره جســتجو نمــود  را در شــرایط اســتراتژي
حـال   ینهاي نظامی و در ع چراکه تهدیدات تنها جنبه

عینی داشـتند بنـابراین اسـتفاده از تسـلیحات نظـامی      
معقول و قابل توجیه بود؛ اما در قرن بیست و یکـم بـا   

هـاي   ها و نیـز تهدیـدات، راه   تغییر در اهداف استراتژي
نیز به همان میزان پیچیده و متفـاوت   وصول به امنیت

گذشته نه تنهـا   هگردیده است و استفاده از همان شیو
هـا   کاربردي نخواهد بود بلکه باعـث افـزایش درگیـري   

بنابراین توجه به معیارهاي جدیـد امنیـت    ؛خواهد شد
خصـوص اگـر در   بـه چقدر براي رهبـران یـک کشـور (   

سـاز   مناطق کمربند شکننده باشند) مهـم و سرنوشـت  
خصوص براي کشورهایی کـه از تجـانس   بهخواهد بود، 

 ؛قـومی و فرهنگـی برخـوردار نیسـتند، حیـاتی اسـت      
شویم در کشـورهایی مثـل ایـران از     بنابراین متوجه می

نظر مرزي نیز با کشورهاي همسایه اختالفـاتی دارنـد،   
توجه به این مسئله چقدر بـا اهمیـت و در عـین حـال     

وسعه و رفـاه اقتصـادي و   اختالف سطح ت حیاتی است.
قیمت کـاال و خـدمات    ،مدآچنین تفاوت فاحش درهم

در دو سوي مرز به طور قطع تـأثیر منفـی بـر کـارکرد     
کـه وجـود    علـت  بـه ایـن   ؛امنیت مرزها خواهد داشت

اختالفات فراوان در قدرت اقتصادي دو کشور همسـایه  
منجر به تفاوت قابل توجه قیمت، خدمات، تسهیالت و 

باعث خواهد شـد   و گردد کاال در دو سوي مرز میبازار 
تـري   تا اغلب اتباع کشوري که توان اقتصـادي ضـعیف  

از مـرز بـه    یرقانونیدارند، اقدام به قاچاق کاال و تردد غ
چنـین اسـتفاده از   منظور اسـتفاده از بـازار کـار و هـم    

ن سوي مرز کنند ایـن  آخدمات و تسهیالت موجود در 
اط جهـان وجـود دارد. ایـن    وضعیت در بسـیاري از نقـ  

کنـد. مثـل    مسئله در مورد مرزهاي ایران نیز صدق می
قاچاق مواد سوختی از جمله بنزین، گازوئیل و احشـام  

ها  بهاي آن  از ایران به ترکیه که به دلیل تفاوت فاحش
ــورهاي مــذکور انجــام مــی     یمــیشــود. (کر در کش

دیگري که حائز اهمیت اسـت   ه؛ اما نکت)71:1381پور،
خـدمات در   يوجود اختالف قیمت کاالها کهین است ا

توانـد بـر کـارکرد     دو سوي مرز، در برخـی از وارد مـی  
ارتباطی مرزها (بیشتر یک سویه) تـأثیر مثبـت داشـته    

تـر کاالهـا و    هـاي مناسـب   باشد. بدین نحو کـه قیمـت  
مرزي یک کشور باعث افزایش ورود  هخدمات در منطق

ر استفاده از این مزایـا  مرزنشینان کشور مقابل به منظو
شود و ایـن امـر در درازمـدت باعـث افـزایش ورود       می

مرزنشینان کشـور مقابـل بـه منظـور اسـتفاده از ایـن       
شود و این امر در درازمـدت باعـث افـزایش     مزایاي می

هـاي دو طـرف شـده و منجـر بـه       تعامالت و وابستگی
 د.گرد بهبود کارکرد ارتباطی مرزها می

ثباتی در یـک کشـور، حـداقل از     بیجود ثبات و یا    
عد تأثیر مهمی بر کـارکرد مرزهـا از نظـر امنیتـی     دو ب
ثبـاتی سیاسـی در یـک     که: هر گونـه بـی  اول این دارد:

مور داخلی کشـور مزبـور   کشور ضمن ایجاد بحران در اُ
ــرب     ــدهاي مخ ــران و پیام ــرایت بح ــث س ــه آباع ن ب

 .جوار به ویژه مناطق مرزي خواهـد شـد   کشورهاي هم
ثبـاتی سیاسـی و تغییــر پـی در پــی     کـه: بــی دوم ایـن 
ها، منجـر بـه عـدم ثبـات در وضـع و اجـراي        حکومت

شـود. بـدیهی اسـت، عـدم ثبـات       قوانین و مقررات می
هـا و   قوانین و برخوردهاي چندگانـه در مـورد فعالیـت   

 همقررات موجود در مناطق مـرزي، باعـث عـدم توسـع    
ه به عنوان مثال، کگردد. چنان پایدار در این مناطق می

گرا در ترکیه بر سر کار آید، روابط  اگر یک دولت اسالم
دو کشور روند رو به رشدي را خواهد داشـت و بازتـاب   
این امر در مناطق مرزي در قالـب گسـترش ارتباطـات    

امـا بـه محـض تغییـر      ؛خود را نشان خواهد داد ،مرزي
خصوص روي کـار آمـدن نظامیـان، معمـوالً     دولت و به

کند و اولین  دو کشور، سیر نزولی پیدا می هط حسنرواب
هاي این کاهش سطح روابـط در منـاطق مـرزي     بازتاب

در قالب برجسته شدن کارکردهاي امنیتـی و محـدود   
شود. از  هاي ارتباطی میان مرز نمایان می شدن فعالیت
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ارتباطات مرزي و گسترش مبـادالت از   هکه مسئل آنجا
زي و ... یـک موضـوع دو   هـاي مـر   طریق ایجاد بازارچه

جانبه است هر گونـه تغییـر در قـوانین کشـور مقابـل،      
ــا و اقـــدامات طـــرح ــأثیرکشـــورمان را   هـ  تحـــت تـ
 بـا چـالش مواجهـه   قبلـی ایجـاد شـده     يها نامه تفاهم

  کرد.خواهد 
ــش ـــورها در  نق ـــی کش ـــازیگران سیاس ــی ب آفرین

هـــاي ژئوپلیتـیــک در   ژنـــوم  يسـاز  فـرآینـد فعـال 
  شــده، اهمیـت   اهبردهـاي بـه کـار گرفتـه    چارچوب ر

ــادي ــوم  زی ــارت  دارد. ژن ــک عب ــاي ژئوپلیتی ــد ه از  ان
جغرافیــایی کــه بنــابر اهمیــت و نـــقش  هــاي یــتواقع

  تواننـد در عرصـه سیاسـت  که می اي یمـثبت و یا منف
  گیرنــد می  توجه قـرار خـارجی داشـته بـاشند، مـورد

ر روابــــط  د ).40 :1391(خلیلــــی و هـمکــــاران،   
 از و سیاســی  –کشورهایی که از سابقه متعدد تاریخی

 برخوردارنــد،  ژئوپلیتیکی خاص موقعیـتتر  مهم همـه
 اهـمیــت   راهـبــردي  و  اصـــولی  سیاســت  داشــتن 

 هـــمسایه کـــشور مـــرز بــه پــرداختن. د دار  ســـزاییب
اوالً در  کشـور  این که است مـهم حـیث این از تـرکیه

 هاتصال منطق هاوراسیا واقع شده و به نوعی حلق همنطق
لذا نقـش داالن    شود یم  قفقاز، خاورمیانه و اروپا تلقـی

. آیـد  یاروپا بـه شــمار مـ    هارتباط انرژي ایران به منطق
که بر اهمیت پـرداختن بـه مـرز     یگريد یعامـل اساس

 يهـا  ، منازعــات و جنـگ  سـازد  یتر مـ  ترکیه را روشن
 250. باید اعتـراف کـرد کـه در     منطقه است  در  نیابتی

 هقفقــاز، منطقـ   -اوراســیا  هسـال اخیـر ســه منطقــ  
خاورمیانـه، ایـن چنــین      جنوب غـرب آسـیا و منطقه

سیاسـی   -تاریخی  هاي یچیدگیشـرایطی را بـا همـه پ
نکـرده اسـت. از طــرف دیگــر       طی  خود  و جغرافیایی

ایران موقعیـت مرکـزي اسـت و     موقعیـت ژئـوپلیتیکی
 يها بست بن  در  بدون توجه به موقعیـت ایـران، ترکیـه 

مثالً موقعیـت جغرافیـایی    ؛کند غـیـر جایگزین گیر می
راه ورود ترکیه بـه قفقـاز و     سر  بر  ایران مانعی فیزیکی
 .آسیاي مرکزي است
ردهـا  هاي آذري و کُ ها میان ترك با گسترش تنش

فضـاي   يبند یهناح هاي غلط در یاستبه علت اتخاذ س
بینی ادامه رقابت ناسـالم ایـن    پیشکـارکردي اسـتان، 

مذهبی و حتی -قومی  هاي یريقالب درگ  دو قومیت در
 مسلحانه براي تـسلط بـر دیـگري ادامه خواهد داشـت 

و  اقتصـادي اجتمـاعی،   هکنـد فعلـی در توسـع    با روال
هـا و   یتفرهنگی این محدوده مرزي و وجـود مــحدود  

ــ ــایی،  هــاي عــدالتی یب و  اجتمــاعی، اقتصــاديجغرافی
 مــرزي ایــن اســتان بــا منشــأهاي  منــاطق  سیاسـی در 

 یـد افــزایش رونــد رو بـه نزا    بـاعثداخلی و خارجی، 
کـاال و   ناامنی در قالب معضـالتی ماننـد قاچـاق انـواع    

ایــن   همچنـین  ؛تجارت اسلحه و مهمات خواهـد شـد  
منطقـه بـه    ردهـاي گـرایش کُ   افزایش  عـوامل بـه علت

ــه    ــبت ب ــی نس ــا و واگرای ــوي مرزه ــاي آن س هنجاره
مسـاعد جهـت   ه حـکومت مـرکزي شده و موجب زمین

هــاي مختلــف سیاســی و  گســترش بســترهاي بحــران
 نظامی خواهد گردید.

  کیفیـت   هـمسایگی ایران و تـرکیه تأثیر قاطعی بر
تر کیلـوم  500ها دارد. ایـران و ترکیــه   روابط میان آن

دیگــري از تـأثیر     . بخــش  دارنــد   باهم مرز مشـترك 
ر روابـط  دجــواري دو کشـور   عامـل جغرافیــا و هــم  

و   بازرگـــانی  دوجانبــه مربــوط بــه تســهیل ارتباطـــات
 هـا  یتاین ظرف همجموع .هاسـت مـیـان آن  اقـتصـادي

و ترکیـه بـه     ایـران   هاي هــمکاري میـان   و سایر زمینه
و همسـایگی دو کشـور تسـهیل و     يجـوار  هـم  هواسط

، 2008بعد از نشسـت داووس    اگرچه. است شده ینتأم
ــ   ـــکل ب ـــه شـ ـــه بـ ــران و ترکی ــط ای ــابقه یرواب   اي س

  مـردان ایـران بـه    یافت و البته رویکرد دولـت   گسـترش
  از  افـزون ینیب طـرف تـوأم با نوعی خوش  دو  مناسبات

از  حد بـود. حـال پـس از گذشـت بـیش از سـه سـال       
  اي هسـته  هبهـار عربــی، مســئل     ، وقوع نشست داووس

نــاتو در ترکیــه،     موشـکی  دفاعی  ، اسـتقرار سپر ایران
ویـژه تحـوالت   و بــه   عــراق   بحــرین، وقــایع   همسـئل

  بینانه متکی بـر منـافع ملـیسوریه، شاهد رویکرد واقع
بــا    در مواجهـه بـا مسـائل مـذکور و ارتبــاط     ترکیـه

، بهـار عربـی روابـط     اخیر  در دو سـال. ایـران هـسـتیم
ایران و ترکیه را به طور خاص تحت تـأثیر قـــرارداد و   

  هـاي  یـري گ در بینش و موضع یاساس  تغییـرات  باعـث
ایـران بــا     روابـط   واکاوي در. شـد  منطقـه  کشـورهاي

تــاریخی،   هـاي  یژگـی و و يجوار ترکیـه عـالوه بـر هم
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کـــه ایـــن   لحـاظ   فرهنگــی یکسـان، از ایــن دینــی و  
اقـتصــاد    و شـشــمین   کشـور دومـین ارتــش نــاتو  

 .، داراي اهمیت فـراوان اسـت شود یم  مـحسوب  اروپـا
هـا   که تعداد آن -ها يجعفر -  ترکیه  شیعه  جمعیت

نــیز عــامل    شود یدر حدود سه میلیون نفر بـرآورد م
  در  تأثیرگـذاري ایـران   هـا از  دیگري براي نگرانی تـرك 

  دیگر در مورد آینـده  همسئل. و بر شیعیان است  منطقه
است که هر دو کشور خواستار تأثیرگذاري بیشتر   عراق
هـا از تـأثیر    این کشور هستند و تـرك  هت حاکمأبر هی

توجـه شـیعه در عـراق نگــران      قابـل   جمعیت  ایران بـر
ل شیعی از هال  این کشور بخشی خواهند یهستند و نم

در مجمــوع مـرز ایــران و ترکیــه از   .در منطقـه باشــند 
آنجایی که محل ترانزیت کـاالي ایـران بـا اروپاسـت و     

صادرات گاز ایران بـه اروپـا از ایـن کشـور      هخطوط لول
؛ بنـابراین حفـظ   ددار کنـد موقعیـت خاصـی    عبور مـی 

ه تنها براي ترکیـه بلکـه بـراي    ندو کشور  هروابط حسن
از ایـران در اروپـا نیـز بسـیار مهـم      گـ  کنندگان یافتدر

 يهـا  نامـه  لذا طرفین با امضاي قراردادها و تفاهم ؛است
متعدد، ثبـات نسـبی را در مرزهـاي دو کشـور حـاکم      

ایـن   منطقـی  هـاي  گذاري یاستبا س یستیاند و با کرده
  ثبات و تفاهم را حفظ نمایند.
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