
 

 

 پژوهشی-فصلنامه علمی

 ای( ریزی منطقه جغرافیا )برنامه

 8331تابستان ، 3سال نهم، شماره 

 448-437صص: 

 

 

 

 ایران غرب شمال منطقه در امنیتی و قومی ساختارهای بررسی
 نژاد ایمان علی

 ایران گرمسار، اسالمی، آزاد دانشگاه گرمسار، واحد سیاسی، جغرافیای دکترای دانشجوی

1حیدر لطفی
 

 ایران گرمسار، اسالمی، آزاد دانشگاه گرمسار، واحد گردشگری، و سیاسی جغرافیای دانشیار

 آبادی حسن داود
 ایران گرمسار، اسالمی، آزاد دانشگاه گرمسار، واحد شناسی، اقلیم استادیار

 01/25/8931تاریخ صدرو پذیرش:  02/20/8931تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده 

ایران کشوری متشکل از اقوام گوناگون است که هر کدام در جغرافیایی خاص ریشه دارند. منطقه شمال غرب نیز از دیرباز مامن 

بوده است. اما در کنار ساختار قومی جغرافیای سیاسی ایران، موضوعی دیگری که بایستی مورد  هااقوامی مانند کردها و آذری

توجه قرار گیرد ساختارهای امنیتی است چرا که ساختار اخیر نوعی فرآروده روابط انسانی خرد و کالن است. هدف این مقاله 

اصلی مقاله این است که منطقه فوق الذکر دارای چه  بررسی ساختارهای قومی و امنیتی منطقه شمال غرب ایران است. سوال

ساختارهایی از لحاظ دو مولفه قومیت و امنیت است؟ فرضیه پژوهش این است که ساختار امنیتی یک منطقه حاصل روابط درون 

هنگی و اجتماعی ها نسبت به فضای جغرافیای سرزمینی، اقتصادی، سیاسی، فرقومی و برون قومی افراد با یکدیگر و جهت گیری آن

دهد که شمال غرب ایران محیط پیرامون و فراپیرامون خود است. روش انجام این مقاله توصیفی تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می

ای است که در طول تاریخ نیز دارای تاثیراتی در سطح کالن ای است که دارای ساختار قومیتی و در نتیجه ساختار امنیتی ویژهمنطقه

امنیتی در این منطقه و حتی  -وده است و در نتیجه برای مدیریت و برنامه ریزی علمی و در ادامه سیاستگزاری کارآمد قومیملی ب

 کل کشور بایستی ساختارهای قومی و امنیتی این منطقه به درستی فهم شده باشد. 
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 مقدمه 

امنیت مرزها و شهرهای  زند. سیاسی و اقتصادی هر کشوری را رقم می اجتماعی، امنیتی اساس توسعه،  مسائل  امروزه

  است و هرگونه ناامنی در شهرهای مرز  کشور  مرزی، پشـتوانه ای مـحکم برای امنیت با ابـعاد مـتنـوعش در داخـل

اخـباری، )و نظامی داخل کشور اخالل ایجاد کند  ی، اجتماعیاقتصادی، فرهنگی، سیاس  های  سیستم  است در  قادر

نکته می باشد که تأثیرگذاری معیارهای مربوط به امنیت بدون توجـه بـه   این  اساسی اشاره به  . موضـوع( 8919

  به  هبست  عوامل  . بـه عـبـارت بـهتـر، شـدت و ضــعف تأثیرگـذاری ایـن باشـد  نمی  مسئله زمان و مکان صحیح

و عنصر زمان متفاوت خواهد بود؛ مقایسه عوامل تأثیرگـذار در امنیت شـهرهای مرزی نشان می   جغرافیایی  مکان

آذربایجـان غربـی دارد و بعـد   دهد که عوامل سیاسی بـاالترین وزن را در بحـث امنیـت شـهرهای مــرزی اســتان

ینۀ قاچاق کاال بیش تر تأثیرات در امنیت شهرهای مـرزی از مسـائل سیاسـی، مسـائل اقتصـادی بخصوص درزم

پـایین تـرین درجـه اهمیـت قـرار   و محیطـی  دارنـد در رده سـوم عوامل فرهنگی تأثیرگذار بودند عوامل انسـانی 

. امـنیت شـهرهای مرزی یک امـری درونـی نیسـت بلکـه بیشـتر عوامـل و (8911،و محمدپور اخباری)داشـتند

تأثیرگذار هستند.   شهرها  زمینـه هـای بیرونی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، حتی اجـتماعی و فرهنگی در امنیت این

هرکدام از این عوامل با توجه به شرایط مـکانی و زمانی خـود تأثیرگـذاری مـتفـاوتی دارنـد. بررسی محدوده 

بین عوامل بیش تـر تـأثیرات در   در  غربـی عوامـل سیاسیاسـتان آذربایجـان   در  موردمطالعه نشان مـی دهـد کـه

امینـت شـهرهای مـرزی داشـته اسـت . مطالعـات انجام شده نشان می دهد که با بـرقراری امنیت در شهرهای 

ای و به پتانسیل و استعداد ارتباطی خود به عنوان قطب های توسعه منطقه   توجه  شـهرها مـی تواننـد بـا  ، ایـن مرزی

تر کرده  پیچیده  را  مـعادله امـنیت مـلی منطقه مورد مطالعه در  مـوقعیت جـغرافیایی خاص اقوام. ملی شوند

ترین  مذهبی کرد در یکی از حساس -اقلیت قومی ترک آذری و اقلیت قومی .(8911،موسوی و  اطاعت)است

  حوزه  ه عقبه آنـان در ورای مـرزها و بـیرون ازاند ک یافته های مرزی آن اسکان های راهبردی کشور و جداره حوزه

امنیتی  -شیب ایـن حـوزه مرزی به خارج از کشور است و از ابعاد نظامی نفوذ و اثرگذاری حاکمیت ملی قرار دارد،

 هرگونه چالش مرزها،  خـارج از  بـا  به لحاظ ارتباط و پیوند این حـوزه شوند. شناسانه تلقی می موجب تهدید وآسیب

حاکمیت ملی به  و تعهد  کند و در نتیجه امکان نظارت و بحران بیرونی نیز به سادگی به داخـل مرزها سرایت می

ای که  طلبانه های استقالل پدیده جنبش صـورت بـالقوه بـا  به  را  یابد و نهایتا جمهوری اسالمی ایران شدت تقلیل می

همچنین محرز شد  خواهد ساخت.  مواجه   ، است ی مـرزخواستار الحاق به نیمه جدا شده خویش در آن سـو

و هـمگرا بـا یـکدیگر در حال انجام   سو هم  کامال  ترکیه و عراق ای کردستان در کشورهای ایران، تحوالت منطقه

های دو  و اعـمال سـیاست  ای مانند آمریکا های فرا منطقه قدرت باتوجه به کارشکنی .(8913 افتخاری،)گرفتن است

  های ناآرامی  این منطقه همچنان آبستن  شود بینی می فـاکتو در قبال تحوالت کردستان باکشورهای ترکیه و عراق پیش

 های معارضی مانند پ.ک.ک در جنوب شرق و با وجود فعالیت گروه این سـه کشور خواهد بود مـناطق مـرزی

کردستان  های قومی معارض در منطقه پژاک در داخـل خـاک ایران و سایر گروهک ترکیه و شمال عراق،

 (.8911،  و حسینی  افضلی)مناطق مرزی استان همچنان ادامـه خـواهد داشـت  های نظامی در درگیری

بندی فضای کـارکردی  ناحیه های غلط در های آذری و کردها به علت اتخاذ سیاست ها میان ترک با گسترش تنش
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مذهبی و حتی مسلحانه برای -قومی  های درگیری قالب  این دو قومیت در بینی ادامه رقابت ناسالم پیش اسـتان،

کند فعلی در توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی این  با روال .( 8912السن، )تـسلط بـر دیـگری ادامه خواهد داشت

مرزی این   اطقمن  های جغرافیایی،اقتصادی،اجتماعی و سیاسی در عدالتی بـی ها و محدوده مرزی و وجود مـحدودیت

 داخلی و خارجی،بـاعث افـزایش رونـد رو به تزاید ناامنی در قالب معضالتی مانند قاچاق انواع استان با منشأهای

منطقه به  گرایش کردهای  افزایش  همچنین ایـن عـوامل بـه علت کاال و تجارت اسلحه و مهمات خواهد شد.

مساعد جهت گسترش  ومت مـرکزی شده و موجب زمینههنجارهای آن سوی مرزها و واگرایی نسبت به حـک

 .(8911،و دیگران  پورموسوی)های مختلف سیاسی و نظامی خواهد گردید بسترهای بحران

  امنیت  های شاخص روی  انجام مطالعات راهبردی این مناطق،  امنیتی  متعدد  بنابراین جهت حل مـسائل و مـشکالت

ی در ابعاد سیاسی،نظامی و امنیتی درچارچوب مطالعات جـامع آمـایش گیر پایدار در سطوح مـختلف تـصمیم

ای و داخلی صورت  دو سطح مجزای منطقه  توانددر مـی  کـار  باشد.این نـظامی،امنیتی مناطق مرزی ضروری می

عراق با های ترکیه و  های سیاسی و نظامی بـا دولتـ همکاری ای تعامالت و منطقه  سطح  در .(8911،  تهامی)پذیرد

معارض   های درگیری  از  آمیز مسئله و پرهیز فصل مـسالمت و  برای حـل جانبه  های دوجـانبه یا سـه انعقاد پیـمان

ها و های نظامی با آن حد ممکن و پرهیز از درگیری  ها در های آن خواسته کرد در مـنطقه بـا احترام متقابل به

ترین اقدامات امنیتی از مـهم  عـوامل  آن  ها و بـرخورد قاطع با گروهشـناسایی عـوامل محرک وتجهیز کننده این 

معیشتی مرزنشینان با گسترش و   متعدد  تـوجه به مشکالت در سطح داخـلی، .(8911نیا،  حافظ)شود می محسوب

  های ارتباطی،کمک به رونـقاقتصاد ها،گـسترش شبکه های مرزی و حذف تشریفات گمرکی آن بازارچه رونق

احـترام بـه  رو، کوچ های مـختلف صـنعتی یکجانشین کردن جمعیت گذاری در بخش سرمایه ، مـنطقه  کـشاورزی

های مدیریتی و اجرایی  مختلف پست نخبگان ترک و کرد در سطوح  کارگیری و به  مرزنشینان  های ها و آرمان خواسته

در جـهت  .(8915 نیا، حافظ)شود محسوب مـی  مهم  پارامترهای از ، محوری استان و کشور بـا رعـایت اصل عدالت

اقدام شده و با کار   پذیر آسیب  های های امـنیتی منطقه نسبت بهشناسایی مـعابر نفوذی و گلوگاه ارتقاء سـطح طـرح

ا قابل عبور مرزه  مـناطق  نـمودن  های مرزبانی و مسدود افزاری به روز در پاسگاه سخت های کنترلی گذاشتن سیستم

  گذاری مـین ، دیـوارکشی خندق، خاردار، افزاری و مـکانیکی مـتعدد از قـبیل سیم های سـخت با استفادهاز سـیستم

جوانب   تمام  دادن  مالک قرار های بهینه و مطالعه شده و با اتخاذ روش به روی قاچاقچیان و سوداگران مرگ، و...

 آن  نـشده و مـوجب تـحریک احـساسات ی عادی مـرزنشینان واردای به زندگ ترین لطمه تـا ایـن کار کوچک کـار،

و   ملّی  امنیت  مرزنشینان در راستای ایجاد زیرا که تالش برای تأمین امنیت مرزها و .(8915پور،  حـسین)نشود  ها

  دقیق نظامی -همچنین آمایش امنیتی شود. ها محسوب می دولت ترین وظایف و اهدافداخلی در کشور یکی از مهم

  معابر نفوذی شناسایی مناطق حساس و خطرآفرین، عوامل جغرافیای طبیعی و انسانی، با شناسایی کلیه  مرزی  مـناطق

خطوط  ها و...در دو سویباورها و اعتقادات آن مطالعه دقیق آرمان مرزنشینان و آشنایی با روحیات، ، صولی و و

مداران و  سیاست (.8911خلیلی، )شوند ـنیت و ثبات محسوب میمؤثر در تـثبیت ام  عوامل  ترینمرزی از مهم

سیاسی   مختلف  تحوالت  بررسی مستمر انجام مطالعات راهبردی دقیق و مداوم به  با  ریزان نظامی کشور بایستی برنامه

منشاء خارجی و بدین ترتیب از بروز هـرگونه تـهدیدی با  بپردازند،  کشور  المللی و نظامی در آن سوی مرزهای بین
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 -آن مانند درگیری قومی  نوع  هر  مرزی از  های ناامنی  انداخته و موجبات کشور را به خطر  ملّی  که بخواهد امنیت

هدف این مقاله بررسی ساختارهای  .جلوگیری نمایند اجتماعی شود-وسایر مـعضالت سـیاسی  قاچاق  ترویج نظامی،

ست. سوال اصلی مقاله این است که منطقه فوق الذکر دارای چه قومی و امنیتی منطقه شمال غرب ایران ا

 ساختارهایی از لحاظ دو مولفه قومیت و امنیت است؟

 رویکرد نظری 

یعنی بی گزند و بی آسیب و دارای آرامش. امنیت هم یعنی بی گزندی و بی آسیبی یا حالتی که در آن « امن»واژه 

8در تعریف امنیت (.8911رستمی، )آن برقرار استگزند و خطر و آسیب راه ندارد و آرامش در 
در  :می توان گفت 

لغت حالت فراغت از هر گونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. در 

. اصطالح سیاسی و حقوقی به صورت امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و بین المللی به کار برده می شود

امنیت به معنی حراست از یک فرد، جامعه، ملت و یک کشور در برابر تهدیدهای خارجی است و نقطه مقابل 

به شمار می رود، هر کشوری که بتواند تهدیدهای بالقوه و بالفعل را از میان بردارد، به آسایش و امنیت « تهدید»

ی آمریکا شدیدا متداول شد. بعد از تغییرات مهمی واژه ی امنیت، ابتدا در ادبیات سیاس(. 8911 روحی،)رسیده است

که پس از جنگ جهانی دوم در سیاست بین الملل پدید آمد، باعث شد تا این مفهوم نیز هر چه بیشتر کارآیی پیدا 

لیپمن محقق و نویسنده آمریکایی، نخستین کسی است که مفهوم امنیت ملی را به  والتر(. 8911 ،زین الدیـن)کند

یک ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش های اساسی : یف کردروشنی تعر

نکته ای که در اینجا الزم به یادآوری است،  .خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ، بتواند آن را به پیش ببرد

صوصا در مباحث سیاست خارجی، آنچه که امروز در مباحث سیاسی، خ. »(8911 سلطانی،)مفهوم امنیت می باشد

0بیشتر مورد توجه قرار می گیرد مفهوم امنیت ملی
تنها. امنیت ملی از مفاهیمی است که عمر « امنیت»است نه فقط  

چندانی در مباحث سیاسی ندارد. ریشه آن به انقالب کبیر فرانسه برمی گردد؛ زمانی که برای اولین بار واژه هایی 

تا امروز مفهوم امنیت دچار . ق شد و دارای تعاریف و محدوده های خاصی گشتند، خل«ملیت»و « ملی»چون 

 .( 8910عـزّتی، )تحوالت مختلفی شده است

مفهوم از اوان دوره مدرن با  نیگردد. ا یبرم نیرید یبه گذشته ا شیها شهیمدرن است؛ هر چند ر یمفهوم تیقوم

به خود  یاسیس ای جنبه ملت –دولت  لیو تشک یغرب یدر اروپا زمیو رشد نهضت پروتستانت یقانون صلح وستفال

مشترک و سرانجام  نیزبان و اسطوره و سرزم ،یمشترک قوم یاز نمادها یری. بهره گ(8911،عزّتی، و کاویانی)گرفت

 ریاتحاد جماه یداد. فروپاش تقومی و ملت -به مفهوم دولت  یگرید یوجهه  رفرانسهیاقتصاد متعاقب انقالب کب

 دیدر کانون مباحثات جد یخواه تیقوم یبرمبنا یمنازعات قوم یامپراتور نیا یها یواستقالل جمهور یشورو

دوباره از  یها یو بازخوان دیجد یآثار دیراستا به تول نیدر ا کیادمقرار گرفت و مطالعات آک سمیونالیمرتبط با ناس

 .(8911 عـقلمند،)دندیازیدست  زیاصطالح مناقشه برانگ نیا
                                                                                                                                                               
1
 . Security 

2
 . National security 



 447 ...امنیتی و قومی ساختارهای بررسی

اجتماع  کیاست که مفهوم قوم را به عنوان  یشمندانیاز اند نهیزم نیدر ا یبا مطالعات گسترده ا تیاسم یانتون

خاطرات  اکان،یمشترک از ن یاسطوره ها یمرتبط است و دارا نیسرزم کیکند که با  یم فینام تعر یدارا یانسان

. تنوع و (8919عندلیب، )نخبگان است انیدر م یاز همبستگ یمشترک و حداقل یچند عنصر فرهنگ ای کیمشترک ، 

کشور از  812است و در حال حاضر  یمل یدر سطح دولت ها یقاعده عام و جهان شمول یقوم یتکثر و ناهمگون

 32 باًیکشور همگون هستند. امروزه تقر 02ناهمگون و تنها حدود  یکشور موجود جهان به لحاظ قوم 022حدود 

. (8915کالینز، )هستند یقوم یهاشکاف ریاز آنها به شدت درگ یمیو حدود ن یجهان چند قوم یدرصد از دولت ها

 ایگردهم آمده اند  یلیشده اند که به دال لیتشک یوجود دارند که از اقوام متفاوت و جداگانه ا یقوم چند یکشورها

و  سیسوئ ک،یآوردند. در بلژ دیرا پد یمشترک یاسیمشترک و خاطرات س خیباشند و تار گریکدیمجبور شده اند با 

 یمدع زین شانیاز اعضا کیدهند و هر یخود ادامه م یستیبه همز« فدرال»دولت  کیاقوام متفاوت در درون  ا،یپاناس

گروه  کیشود که از  یم افتی یدر جهان بندرت کشور نیمشترک هستند. بنابرا یمل تیو هو زیمتما یقوم تیهو

شده باشد.  لیخاص مسلط باشد، تشک ینیزمکه بر سر یفرهنگ تید زبان، مذهب و هومانن یباصفات بارز یقوم

 . (8913پور،  کریمی)هستند یقوم یاز گروهها یا زهیآم یاسیس اتیکشورها براساس ضرور

 محیط مورد مطالعه 

این  رود. شمار می  کشور به ترین منطقه امنیتی اهمیت گذاری امنیتی با مناطق شمال غرب کشور از نظر مقیاس اثر

قوا بوده به همین علت تأثیر غیر قابل انکاری  تجمع  مناطق در طول تـاریخ کـشور همیشه یک مبدأ عملیاتی و محل

های خاصی برخوردار بـوده  نسبت به مناطق مشابه خود از ویژگی بر امنیت ملّی و تمامیت ارضی کشور داشته و

 غربی به علت موقعیت خاص کوهستانی،  حدوده مرزی آذربایجانحال حاضر م  در(. 8918پور،  کریمی)اسـت

مختارکردستان عراق به  و منطقه خود همجواری با منطقه کردنشین ترکیه)مناطق آنـاتولی شرقی و جنوب شرقی(

در  گرای کرد کردستان مبارزه حزب قدرتمند و ملی است.  شده  های دائمـی مـرزی تـبدیل محل مناقشات و چالش

ترین قـاچاق کاال و اسلحه از مهم   ثباتی از قـبیل ایران و موارد متعدد بی در داخل فعالیت شاخه پژاک ،ترکیه

 (.8918،و هارکاوی کمپ)نمایند هستند که بسترهای ناامنی مناطق مرزی را مـهیا مـی  ونظامی  های سیاسی چالش

  در تلویزیون، برخی به جایِ آذربایجان کشور شمال غرب ی خورشیدی، استفاده از واژه ِ هفتاد هجری  ی از اوایل دهه

واژه،  ی این ها خصوصی وتعدادی از مطبوعات محلی رایج شد، در حالی که قرینه ی  موسسه از نهادهای دولتی، چند 

و بلوچستان هرگز استفاده نشد  شرق به جای خراسان، خوزستان و سیستان  غرب و جنوب  شرق، جنوب  یعنی شمال 

پخش  ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جمهوری اسالمی ایران در تعیین گستره (.8919کوهن،شود) نمیو 

به طور  کشور  شمال غرب ی کشور استفاده می کند. واژه  غرب های محلی به جای آذربایجان از ترکیب شمال نشریه

ی جغرافیایی در  آذربایجان یک منطقهاست.  آذربایجان شکل دقیق همان به   شود که گفته می ای مشخص به منطقه 

شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و  غربی، آذربایجان  های آذربایجان  ی ایران است که به دالیل سیاسی به استان محدوده

شهرها، یعنی   همدان تقسیم شده است. معیار قرار گرفتن شهرها در درون آذربایجان، زبان یکسان مردم ساکن در آن

 (.8911و همکاران، یبافقالترکی است)
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 : موقعیت استان اذربایجان غربی1نقشه 

 (mdpi.comمنبع: )

 و دارد قرار کشور این غربی شمال در آذربایجان منطقه در که است، ایران استان 98 از یکی غربی آذربایجان استان 

 به شمال از و دارد قرار ایران غربی شمال در غربی آذربایجان استان. (8911 )واعظی،است ارومیه شهر آن مرکز

 استان و شرقی آذربایجان استان به شرق از عراق، و ترکیه کشورهای به مغرب از ترکیه، و آذربایجان جمهوری

 مربع کیلومتر 91٫253 برابر استان مساحت. ( 8919اخـباری، است) محدود کردستان استان به جنوب از و زنجان

 تشکیل را کشور کل مساحت درصد 0٫05 و شود می محسوب کشور بزرگ استان سیزدهمین که است

 منطقه در که است ایران های استان از یکی ارومیه مرکزیت به غربی آذربایجان .(8911، اخباری و محمدپوردهد) می

 در بزرگراه و اصلی راه کیلومتر 8222 حدود. است مرز هم ترکیه با که است کشور استان تنها و شده واقع آذربایجان

 متصل هم به را( بوکان) آن منطقه ترین جنوبی تا( بازرگان مرز)استان نقطه ترین شمالی از که که دارد وجود استان این

 8981 سال ماه بهمن سوم (. در8911، موسویو  اطاعتاست) مناسبی زمینی ارتباطات امکان دارای و کند می

 نام با استان این 8911 سال از. گرفت قرار چهارم استان جزو ارومیه و شده جدا یکدیگر از غربی و شرقی آذربایجان

 بوده دهستان 889 و بخش 12 شهرستان، 81 از متشکل 8932 سال در استان شود. این می شناخته غربی آذربایجان

 سردشت، نقده، پیرانشهر، سلماس، مهاباد، بوکان، میاندوآب، خوی، ارومیه،: از عبارتند استان های شهرستان. است

 استان، طبیعی های (. جنگل8913 افتخاری،پلدشت) و چالدران چایپاره، شوط، اشنویه، تکاب، دژ، شاهین ماکو،

 که است گرفته قرار سردشت در جنگلی وسیع مناطق ولی دارد، وجود مهاباد و پیرانشهر از هایی قسمت در که هرچند

 هکتار 902 به استان در مصنوعی های جنگل مساحت کل. زنند می تخمین هکتار هزار 12 تا 12 بین را آن مساحت

 823 شهر، 91 بخش، 91 شهرستان، 81 دارای 8915 سال در غربی آذربایجان استان .رسد می متفاوت قطعات در
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 شهرستان و بزرگترین ارومیه وسعت لحاظ از. است بوده ارومیه تاریخی شهر آن مرکز و است آبادی 9101 و دهستان

 .(8911، و حسینی  افضلیهستند) استان های شهرستان کوچکترین شوط

 
 : تقسیمات داخلی استان اذربایجان غربی2نقشه 

 (/https://seeiran.irمنبع: )

 عراق، با سه کشور مهم منطقه خـاورمیانه و قـفقاز جنوبی یعنی ترکیه،  همجواری  غربی به علت  استان آذربایجان

 به به علت موقعیت حساس ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک نیهمچن ،()منطقه خودمختار نخجوانآذربایجان جمهوری 

استان  شک مهمترین پس از خوزستان بی ای ایران، استان حاشیه 81  در بین عنوان دروازه و پل ارتباطی ایران به اروپا، 

 (. 8912السن، )باشد مرزی ایران می

 
 اذربایجان غربی: کاربری اراضی استان 3نقشه 

 (/https://dergipark.org.trمنبع: )

همسایگی کردستان عراق تا  کوچک واقع در جنوب سردشت در خط مـرز سیاسی این استان از دره رودخانه زاب

های خاص  شدن از ویژگی ترین نطقه مزری این استان با کشور ترکیه به علت متأثر (در شمالی قشالق  بورآالن)دیم



 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  441

  عنوان یکی از ناآرام  به از قـبیل کوهستانی و صعب العبور بودن و تحرکات قومیتی، جغرافیایی)طبیعی و انسانی(

 (. 8912السن، )شود خطوط مرزی کشور تلقی می  ترین

 
 : مقایسه استان اذربایجان غربی و شرقی4نقشه 

 (/https://dergipark.org.trمنبع: )

اسلحه و  مخدر، مواد مشروبات الکلی، قاچاق کاال و سوخت، نظامی و سیاسی از قبیل معضالت متعدد اجتماعی،

بین   مذهبی - های قومی ها و چالش تنش گرای کرد، های ملی گروهک امنیتی با -درگیری نـیروهای نظامی مهمات،

 .اند مرزی را فراهم آورده مورادی هستند که بسترهای ناامنی در این مناطق ترین های کرد و ترک آذری از شایع اقلیت

درصد از جمعیت کل  1٫21کنند و این استان  نفر در این استان زندگی می 9،212,511، 8932طبق سرشماری سال 

آید. مردم استان  کشور را در خود جای داده است و از این لحاظ هشتمین استان پرجمعیت کشور به حساب می

. بیشتر ساکنان استان (8911،و دیگران  پورموسوی)ب شیعه و سنی هستندآذربایجان غربی مسلمان بوده و دارای مذه

کنند.  گویند، اما کردها در شهرهای ارومیه، مهاباد، سردشت و پیرانشهر زندگی می به زبان ترکی آذربایجانی سخن می

 شمال مرتفع یها بخش در . کردهادر ارومیه سکونت دارند یهودی و زرتشتی ،()آشوری و ارمنیهای مسیحی اقلیت

 و ارومیه دریاچه پیرامون های دشت در آذری های ترک متقابالً و دارند نشیمن استان جنوبی و غربی و شمالغربی و

 در هم ارمنی و آشوری های اقلیت همچنین دارند. سکونت استان، شرقی جنوب و شمال های دشت در نیز بخشی

 (.8911،و دیگران  پورموسویهستند) ساکن استان

 هایافته

آذربایجان غربی را باید یکی از مستعد ترین مناطق غربی کشور در عرصه گردشگری، صنعتی و خدماتی دانست. در 

زیر ذره بین رسانه های بین  و ملی توجه کانون در ارومیه، دریاچه شدن خشک دلیل به استان این اخیر، های سال

اریخی و باستانی و هم چنین ظرفیت های فرهنگی و هنری این المللی قرار گرفت. شمار قابل مالحظه ای از آثار ت
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دیار دیدنی، در فهرست آثار ملی کشور در حوزه میراث ملموس و ناملموس ثبت شده و یک فقره از آثار ثبت 

آذربایجان . با آنکه (8911،  تهامی)جهانی ایران در لیست یونسکو نیز در استان آذربایجان غربی )قره کلیسا( قرار دارد

یکی از سرزمین های بکر و پر پتانسیل ایرانی برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف است، اما مشکالت چند 

کار  نیروی و بگیرد قرار کشور مهاجرفرست های استان دهه اخیر آن سبب شده تا این استان توانمند، در فهرست

تولید سیب را در ایران در  به اولرت استان آذربایجان غربی، استان به استان های همجوار و بعضا پایتخت کوچ کنند.

تولید عسل در ایران، در اختیار  رتبه اول را به خود اختصاص داده است. رتبه دوم اختیار دارد و در کاشت نهال،

خت زکات را داشته و در این آذربایجان غربی ها است. در ایران، هموطنان آذربایجان غربی بیشترین میزان پردا

شاخص  اول رتبه غربی آذربایجان برق نیروی توزیع عرصه، فعال ترین استان کشور به شمار می روند. شرکت

کسب کرده است. قطب سیمان  31و  35های توزیع برق کشور طی سال های  داری اقتصادی را در بین شرکت بنگاه

 .(8911نیا،  حافظ)میلیون تن سیمان، همین استان است 5کشور با ظرفیت تولید تقریبی 

  واحد صنعتی مرتبط 112قطب صنایع غذایی و تبدیلی کشور با داشتن بیش از 

  ،وجود زمینه های مناسب برای ایجاد وتوسعه صنایع با تکنولوژی برتر از قبیل میکروماشین، الکترونیک

 بیوتکنولوژی و پتروشیمی در استان

  مندی از پتانسیل های مصرفی استان های همجوارامکان بهره 

  وجود مواد اولیه مورد نیاز صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی )استان آذربایجان غربی قطب تولیدی فرآورده های

 .کشاورزی و باغی کشور است

  ناحیه صنعتی و 89شهرک صنعتی، یک شهرک فناوری و  08)ازجمله وجود زیرساخت های فیزیکی مناسب 

 (امکان ایجاد شهرک های صنعتی مرزی و مشترک با کشورهای ترکیه و عراق

  وجود برخی واحدها و طرح های صنعتی بزرگ و مادر نظیر پتروشیمی ارومیه، پتروشیمی مهاباد و پتروشیمی

 .میاندوآب

 ینیوجود برخی صنایع فرآوری و تبدیلی مواد معدنی در استان نظیر طال، سیمان، شیشه و سنگهای تزئ 

 وجود دانش فنی مناسب در ساخت و تولید ماشین آالت بسته بندی 

 وجود خوشه های صنعتی از جمله: فرآوری و بسته بندی میوه، عرقیات گیاهی و فرآوری سنگ 

 وجود دانشگاه و دانشکده های فنی صنعتی و معدنی در استان به ویژه در حوزه صنایع الکترونیک 

  مراکز رشد و توسعه و واحدهای تحقیق و پژوهش در استانوجود پارک علم و فناوری و 

 نیا، حافظ ()برخورداری از معافیت های مالیاتی در اکثر شهرستان های استان )امتیاز قرار گرفتن در مناطق محروم 

8915.) 

 کل درصد چهار حدود که رسید نفر هزار سیصد و میلیون 9 به غربی آذربایجان استان جمعیت ،8931 سال در

 دره تـا شـمال در ارس رود هـای کرانه از که است سرزمینی غربی آذربایجان استان. شود می شامل را ایران جمعیت

 موقعیت در استان این. گلهاست انواع از پوشیده پاییز و تابستان و بهار در و شده گسترده استان، جنـوب در زاب

 کسب فعاالن برای آسانی دسترسی و دارد مشترک مرز کشور، سه با و شده واقع فردی به منحصر و ممتاز جغرافیایی
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 با استان خاکی و آبی مرز طول. کند می فراهم را المللی بین و ای منطقه بازارهای با ارتباط برای استان کار و

 ،(نخجوان) آذربایجان جمهوری با آبی مرز آن کیلـومتر 852 کـه اسـت کیلومتر 311 مجموعاً همسایه کشورهای

 .(8915پور،  حـسیناست) عراق با خاکی مرز کیلومتر 059 و ترکیـه بـا خـاکی مرز کیلومتر 511

 اصـلی خطـوط گرفتن نظر در با که بوده کیلومتر 829 غربی آذربایجان در آهن راه شبکه اصلی خطوط مجموع

 بـه اتصال هدف با عمدتاً که است شده گسترده استان در کشور آهن راه خط مجموع درصد0 کشور کل شـبکه

 ارومیه بـه مراغـه آهـن راه اتصـال با. است گردیده ایجاد رازی مرز طریق از اروپا به ترکیه آهن راه شبکه خطـوط

 طبق. بود خواهیم باری و مسافرتی تسهیالت از برخورداری و کشوری آهن راه شبکه به استان مرکز اتصال شـاهد

 استحفاظی حوزه فرعی و اصلی های جاده طول .شود می افتتاح 31 بهار مهم، آهن راه این استان، مسئوالن گفته

 که باشد، می کشور کل های جاده طول درصد 1 حدود که ه بـود کیلـومتر 9811 حدود استان ترابری و راه کل اداره

 کردستان، استان سه به دیگر طرف از و( نخجوان) آذربایجان و عراق ترکیـه، کشـور سـه بـه را اسـتان طـرف یک از

 ای جاده نقل و حمل برای خوبی های ساخت زیر خاطر، همین به و کند می متصـل زنجان و شرقی آذربایجان

 .(8911خلیلی، دارد) گانه سه کشورهای و همجوار های استان به محصوالت صادرات جهت

 استان گمرکات. است خوی فرودگاه و ارومیه نالمللی بی فرودگاه فرودگاه، 0 دارای غربی آذربایجان استان

 ایمنطقه و ملی تجارت توسعه در را ممتازی موقعیت فعال، مرزی بازارچه 1 و رسمی گمرک 82 با غربی آذربایجان

 نام نقده، و پلدشت رازی، سردشت، پیرانشهر، مهاباد، سرو، خوی، ارومیه، بازرگان، .است نموده احراز ایران

 مشترک مـرز)بالغی صنم بازارچه: از عبارتند استان این مرزی هایبازارچه. (8911 رستمی،هستند) استان گمرکات

 سـاری های بازارچه و( عراق مشترک مرز) سردشت کیله و پیرانشهر تمرچین هایبازارچه ،(آذربایجان جمهوری بـا

درصدکل ذخیره  52(. آذربایجان غریی، قطب نخست طال با داشتن بیش از ترکیه مشترک مرز) سرو و رازی سـو،

معدن فعال سنگ تزئینی  812طالی شناسایی شده کشور است. هم چنین، قطب سنگ تزئینی کشور با داشتن بیش از 

ی از نوع و رنگ که این استان را بصورت کلکسیونی از سنگهای تزئینی درآورده و در کمتر نقطه ا 12و بالغ بر 

ای باشد. قرار گرفتن توان یافت که دارای چنین تنوع گستردهکشورمان و حتی در دنیا منطقه ای به این وسعت را می

سه زون از زون های مطالعاتی بخش معدن و زمین شناسی کشور در استان آذربایجان غربی سبب شده تا این دیار را 

 .(8911 روحی،دانست) کشور قیمتی بتوان جشنواره ای از سنگ های

 و میکـا باریت، طال، جملـه از معدنی مـواد از برخـی تولید نظـر از و معدنی مـواد تنوع لحاظ آذربایجان غربی از

اری گرانیـت نامیده مـی شوند، این استان جایگاه باالیی تجـ اصـطالح در کـه بـر سـخت هـای سـنگ انـواع

نـوع آن در این اسـتان شناسـایی  58نوع مـاده معدنی شناسـایی شـده در کشـور  11. از (8911 ،زین الدیـن)دارد

نوع آن در مرحله بهره برداری است. مواد معدنی غیر فلزی از جملــه  98نوع آن در مرحله اکتشاف و  02کـه 

 01/1مخصـوص  درصــد و بیشتر در منــاطق ارومیــه، خوی و سردشت، باریـت بـا وزن 33ســیلیس بــا عیار 

گـرم بـر سـانتی متـر مکعـب در نقـاط مختلـف شهرستان های مهابـاد، سردشـت و بوکـان، میکـا بـا درجـه 

درصـد در منـاطق مختلف  00خلـوص بـاال و ورقـه هـای بـزرگ در قره باغ ارومیه، دولومیـت بـا عیـار بـاالی 

 .(8911 سلطانی،)با ارزش استان می باشند اسـتان و اطـراف ارومیـه و تکاب از ذخایر معدنی
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مهاجرپذیر، براساس  8915و  8915، مهاجرفرست، در سرشماری سال 8955استان آذربایجان غربی در سرشماری 

استان از فاز مهاجرپذیری خارج و وارد فاز مهاجرفرستی شده است. تهران،  8932و  8915سرشماری های 

آذربایجـان شرقی و کردستان نقش مهمی در روند مهاجرتی این استان ایفا می کنند. آذربایجان غربی کمترین پیوند 

و بویراحمد،  جمعیت را با استان های جنوب، جنوب شرق و شرق کشور و استان های توسعه نیافته مثل کهگیلویه

چهار محال و بختیاری، ایالم و لرستان دارد. به هر حال، این استان، ظرفیت های عالی برای مهاجر پذیری دارد و اگر 

عالقمند به مهاجرت به استان هستید و با سوالی روبرو شدید، پرسش های خود را با ما در میان بگذارید. هم چنین 

 ..(8911 سلطانی،)داریداگر تجربه مهاجرت به این استان را 

های آن طرف مرزها و ضرورت جلوگیری از تهدیدات احتمالی  حساس بودن مرزهای غربی کشور، به دلیل ناامنی

آینده از این نواحی، تأمین امنیت این منطقه را برای ایران ضروی کرده است. لذا سپاه پاسداران به عنوان تأمین کننده 

جالب توجه اینکه به دلیل . در حوزه های مختلف نقش آفرین تأمین امنیت باشدامنیت این منطقه تالش دارد که 

های زیادی برای برهم زدن امنیت این  ها فعالیت های مذهبی، برخی از گروه های متنوع و وجود اقلیت وجود قومیت

وان یک تهدید های قومی و مذهبی به عن دهند. پیش از پیروزی انقالب اسالمی به این اقلیت مناطق انجام می

ها و مذاهب به عنوان یک فرصت برای  شد، اما جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران به این قومیت نگریسته می

 (. 8910عـزّتی، )کند ها امنیت بخشی از مناطق را تأمین می گیری از توان آن نگرد و با بهره تأمین امنیت می

ها و مشکالت متعدد و متداومی روبه رو بوده و این مشکالت در تمام  ایران در محیط پیرامونی خود همواره با چالش

های امنیتی ایران که از محیط پیرامونی آن ناشی  های این محیط امنیتی باز تولید شده است. در گذشته، چالش حوزه

های طوالنی  های موقت تا حمالت و جنگ ثباتی های مرزی و بی شد به اشکال متفاوتی وجود داشت و از ناامنی می

های مختلفی تجلی  ها و مؤلفه . اکنون نیز این مسئله در قالب(8911،عزّتی و کاویانی)گرفت مدت نظامی را در بر می

های ضعیف و همچنین مداخالت  گرایی، بحران اقتدار و وجود دولت در حال حاضر، تروریسم و افراط. یافته است

شود که با یکدیگر ارتباطی چند بعدی  یط پیرامونی ایران محسوب میچالش امنیتی در مح 1ای،  های فرامنطقه قدرت

های فرامنطقه  های ضعیف و بحران اقتدار و حضور قدرت رسد وجود دولت و تنگاتنگ دارند. در این میان، به نظر می

های  دولت .گرایی مذهبی و قومی در این مناطق باشد ای باعث تحریک دو مؤلفه دیگر یعنی اشاعه تروریسم و افراط

گرایی شده و عالوه بر این،  ضعیف و شکننده در حوزه جنوب غرب و شمال غرب باعث گسترش تروریسم و افراط

. در کشورهای (8911 عـقلمند،)سازد ای بخصوص آمریکا را نیز فراهم می های فرامنطقه زمینه تداوم حضور قدرت

های  را برای همکاری نامتقارن با قدرت  ها، زمینه لتعربی حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز بحران اقتدار و ضعف دو

های خارجی فراهم ساخته است. این مسائل با توجه به  ای )بخصوص آمریکا( و افزایش مداخالت قدرت فرامنطقه

عندلیب، )شود باعث پیچیدگی شرایط امنیتی می سازی، ملت -ساخت قومی و اجتماعی منطقه و تجارب خاص دولت

های اقتدارگرا، بحران مشروعیت، عدم وجود دموکراسی و نهادهای مدنی به  ت قومی، وجود دولت. اختالفا(8919

همراه اقتصاد ضعیف در برخی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله عوامل دیگری است که موجب بروز 

 (. 8915کالینز، )ثباتی و ناامنی در محیط امنیتی ایران خواهد شد بی
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های اخیر افزایش یافته است و این امر نظم و ثبات  گرایی مذهبی و قومی در منطقه در طول سال طتروریسم و افرا

 عنوان به گری سلفی و وهابیت. دهد می قرار تأثیر تحت شدت به را کشورها اقتصادی پیشرفت و اجتماعی -سیاسی

باشد که این ایدئولوژی به  میهای مذهبی  ش تروریسم و تنشگستر عمده منبع افراطی، مذهبی ایدئولوژی یک

تری برای انتشار و  ای و برخی مالحظات سیاسی بازیگران ذینفع، فضای گسترده واسطه آشفتگی کلی منطقه

گرایی در عراق هر چند به واسطه عوامل مختلف  تروریسم و افراط(. 8913پور،  کریمی)تأثیرگذاری پیدا کرده است

های  ثباتی و ناامنی تبدیل شده است. حضور قدرت نون خود به منبع عمده بیای تقویت شده، اما اک داخلی و منطقه

ای در خاورمیانه به دلیل عواملی چون نفت و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه، همواره از عناصر ساختار امنیتی  فرامنطقه

ای  افزایش قابل مالحظهای  های بعد از یازده سپتامبر، مداخالت فرامنطقه شده است، اما در سال ای محسوب می منطقه

دهد. آمریکا بعد از یازده سپتامبر، رویکرد امنیت هژمونیک در خاورمیانه را مطرح کرد و بر این اساس با  را نشان می

پور،  کریمی)های طالبان و صدام در افغانستان و عراق مبادرت ورزید افزایش حضور نظامی خود به براندازی رژیم

8918). 

های مخالف، تحت فشار قرار دادن  گتن سعی دارد تا با جدا کردن صف متحدین و دولتدر این راستا واشن 

همسو و کسب حداکثر همکاری از کشورهای متحد، امنیت هژمونیک را به عنوان ساختار امنیتی  های غیر دولت

اهداف اصلی آمریکا در  اصلی در منطقه در اولویت قرار دهد. بهانه مبارزه با تروریسم نیز از ابتدا به عنوان یکی از

تر آمریکا در منطقه  حضور گسترده. گسترش حضور خود در منطقه و تقویت الگوی امنیت هژمونیک دنبال شده است

گرایی و تروریسم مهیا  ای، زمینه را برای گسترش افراط های منطقه العمل و اشغال افغانستان و عراق، همراه با عکس

و مذهبی در غرب آسیا در کنار اقدامات و استراتژی معطوف به مبارزه با  ساخت و وجود بافت موزاییکی قومی

تأثیر دیگر ناشی از . تروریسم در چارچوب امنیت هژمونیک امریکا، در عمل به گسترش تروریسم منجر شده است

توافق میان های قابل  ای در محیط پیرامونی ایران، تأثیرگذاری بر نظم طبیعی و همکاری های فرامنطقه حضور قدرت

 (.8918،کمپ و هارکاوی)کشورهای منطقه است

ای هژمون در اولویت قرار دارد و همچنین  از آنجا که در رویکرد امنیت هژمونیک، منافع و اهداف قدرت فرامنطقه 

ای بر مبنای منافع طبیعی و  های منطقه و مشارکت دولت  شوند، همکاری ها به دوست و دشمن تقسیم می دولت

شود. در این  های جدی مواجه می ت خود در جهت ایجاد ساختار امنیتی پایدار و مبتنی بر همکاری با دشواریبلندمد

ای از کشورهای منطقه  های امنیتی مشترک که در بلند مدت برای بخش عمده راستا، برخی تهدیدات و چالش

ن میان به دالیل ذکر شده، مسئله قاچاق در ای. توجهی قرار خواهد گرفت  آفرین خواهد بود، مورد غفلت و بی مشکل

دهد نیز هر روز در حال گسترش است و مراکز اقتصادی جامعه ایران را  نیز که بدنه اقتصادی کشور را هدف قرار می

های گوناگون بروز و ظهور یافته  نیز با چالش روبرو کرده است و موضوع قاچاق در حوزه خلیج فارس و در شکل

یابی روز افزون  قدرت. کند قاچاق سوخت است که ساالنه سرمایه هنگفتی را از کشور خارج می که یکی از موارد آن

داعش با حمایت کشورهای همسایه، بخصوص ترکیه و رفتارهای دوگانه آمریکا با داعش، باعث شده است که 

این میان سپاه پاسداران ای را انجام دهد. در  جمهوری اسالمی ایران برای تأمین امنیت این منطقه اقدامات ویژه
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کند و هر روز با گسترش هر چه بیشتر تروریسم، بر اهمیت نقش امنیتی این  انقالب اسالمی نقش ویژه ای را ایفا می

 .شودسازمان انقالبی افزوده می

سال اخیر گویای روند رو به رشد صادرات و واردات  82بررسی روابط تجاری بین ایران و جمهوری آذربایجان طی 

اند اما  هر دو کشور به موازات یکدیگر به مبادالت تجاری پرداخته 11تا  19است. این در حالی است که از سال 

کنون روند واردات از آذربایجان به ایران به شدت نزولی به خود گرفته است و همچنان نیز  تا 11رفته از سال  رفته

ادامه دارد. اما برخالف اظهارات برخی از فعاالن بخش خصوصی مبنی بر کاهش صادرات از ایران به آذربایجان این 

بین این دو کشور بسیار باال روند رو به رشد گذاشته است. این در حالی است که در مجموع رقم فعالیت تجاری 

میلیون دالر رسیده است. باالترین رقم واردات از آذربایجان به  103به  38نبوده و در باالترین حالت ممکن در سال 

کیلومتر  510هزار و  119میلیون دالر بوده است. کشور ترکیه با پهناوری  900رقمی در حدود  11ایران نیز در سال 

آن  GDP کیلومتر مرز مشترک دارد و میزان 133ران واقع است. این کشور با ایران در حدود مربع در شمال غرب ای

ایران و ترکیه دو کشور بزرگ و مهم  .میلیون دالر بوده است 033هزار و  111میالدی در حدود  0289در سال 

قاره هند با آسیای میانه و  شبه منطقه هستند که تاثیر چشمگیری در اقتصاد یکدیگر دارند. ایران پل بین آسیای دور و

ترکیه پل ارتباطی بین خاورمیانه و اروپاست. هر دو کشور از موقعیت ژئواستراتژیک خاص برخوردار و به لحاظ 

سال گذشته توانسته است  02. البته ترکیه در (8911. همکاران، قالیباف)اندازه هستند جمعیتی دو کشور نسبتاً هم

درصد از اقتصاد ایران  12تا  12عمل کند و به همین جهت امروز اندازه اقتصاد آن حدود تر از ایران  بسیار موفق

تر است. ترکیه توانسته است خود را باکشورهای دنیا به خصوص در اروپا، آمریکا و کشورهای آسیای میانه  بزرگ

شود. در کنار این موارد به  بسیار نزدیک کند. این کشور از منظر سیاسی و اقتصادی رقیب ما در منطقه محسوب می

جهت همسایگی، روابط اقتصادی ایران و ترکیه بسیار گسترده است و به جهت اندازه بازار دو کشور و جغرافیا 

های اقتصادی  ظرفیت رشد بیشتر از این نیز وجود دارد. این کشور همسایه ایران، در چند سال اخیر از محل تحریم

ها منافع بسیار زیادی نصیب ترکیه شد و هم به  به این جهت که در دور زدن تحریمعلیه ایران بسیار بهره برد؛ هم 

های اخیر در منطقه توانست جای ایران را در منطقه بگیرد. در حال حاضر در آسیای میانه و به  این جهت که در تنش

ای  حجم روابط گسترده این دو کشور به دلیل خصوص عراق توانست بازار ما را در حدی به تصرف خود در بیاورد.

جانبه است. در مورد تامین گاز ترکیه  . این تاثیرات دو(8911 واعظی،)که دارند اقتصادهای بسیار متاثری از هم دارند

ای صرف نظر از مناقشاتی که وجود دارد به ایران وابسته است و نیاز این کشور به انرژی  تا بخش بسیار گسترده

ای بین ایران و  اما طبیعتاً به جهت قرار داشتن ترکیه در مسیر ایران به اروپا توقف جادهمدت است.  ماندگار و طوالنی

طور که این توقف  تواند بر تجارت ایران و اروپا تاثیر بگذارد. همان ترکیه در مرزها که اخیراً شکل گرفته است می

شده درباره روند  بر اساس آمارهای منتشر.« گذار باشد تواند بر تجارت ترکیه با آسیای میانه و افغانستان تاثیر می

همواره تراز تجاری دو کشور مثبت و رو به رشد بوده  19های تجاری بین دو کشور ایران و ترکیه از سال  فعالیت

است. بر اساس این آمار همواره حجم واردات از کشور ترکیه به ایران بیش از حجم صادرات از ایران به ترکیه بوده 

شده، پسته، سنگ آهن، کاتودو،  سال اخیر پوست دباغی 82کاالهای صادراتی از ایران به ترکیه در است. عمده 
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اتیلن بوده است. همچنین بنزین، سیگار، شمش آهن، توتون و تنباکو، طالی خام، موز، دانه  آلومینیوم، مس اوره و پلی

 .( 8919اخـباری، )یران بوده استترین کاالهای وارداتی از ترکیه به ا گندم و جو و کنجاله از عمده

میلیون نفر جمعیت از جنوب با عربستان  98ترین همسایه ایران در مرزهای غربی است. این کشور با  عراق بزرگ

سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه است. همچنین این کشور 

آبی کوچکی با خلیج فارس دارد. اقتصاد عراق مانند سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس در منطقه جنوب خود، مرز 

متکی به اقتصاد نفت است و این موضوع به دلیل وجود ذخایر عظیم نفت در این کشور است. همچنین صنعت 

د عراق بر گردشگری در عراق نیز به خاطر وجود برخی اماکن مهم مذهبی شیعیان، نقش قابل توجهی را در اقتصا

میلیون دالر  113هزار و  000میالدی حدود  0289آن در سال  GDP . میزان(8911، اخباری و محمدپور)عهده دارد

های اخیر روابط اقتصادی بین ایران و عراق شکل متفاوتی به خود گرفته و همزمان با اقدام  بوده است. اما در سال

و ترکیه در اعمال برخی محورهای تحریم تجاری علیه ایران، روابط  گروهی از شرکای تجاری ایران به ویژه امارات

تجاری کشور با چرخش قابل توجه به سمت عراق سوق پیدا کرد. به گفته بسیاری از فعاالن اقتصادی، به دلیل 

ده و نتیجه آن ها علیه ایران تن دا آرام به تحریم تعهدات کشورهای امارات و ترکیه به اتحادیه اروپا، این دو کشور آرام

تشدید مشکالت گشایش اعتبار، نقل و انتقال کاال و نقل و انتقال پول بود. در این بین کشور عراق به دلیل نزدیکی 

شود و  بیشتر گرایش سیاسی با ایران، جایگزین کشوری چون امارات به عنوان پایگاه اصلی تجارت مجدد کشور می

دهد. این روند همچنان ادامه داشته و در حال  به خود اختصاص میرتبه اول شرکای تجاری در بخش صادرات را 

حاضر شاهد هستیم کشور عراق در میان کشورهای همسایه ایران از باالترین مراودات تجاری با ایران برخوردار 

 .(8911،موسوی و  اطاعت)است

راهم کرده است اما موانعی هم بر سر گذاران ایرانی ف در حال حاضر بازارهای عراق زمینه خوبی برای فعالیت سرمایه

گذاران ایرانی است. اولین موضوع، مساله  توسعه روابط تجاری ایران و عراق وجود دارد که عمدتاً متوجه سرمایه

کنند و همین عمل آنها باعث  ها رقابت می رقابت خود صادرکنندگان ایرانی در عراق است که با هم بر سر قیمت

گذاران و تولیدکنندگان  شود. مشکل دوم این است که سرمایه ها در عراق می ی ایرانیخنثی شدن منفعت اقتصاد

ها داده  کاهند و در نتیجه جنس نامرغوب تحویل عراقی ایرانی برای ارزان جلوه دادن کاالهای خود از کیفیت آنها می

. (8913 افتخاری،)شود زمان میشود و همین اقدام آنها در نهایت باعث از دست رفتن این بازار عراق در طول  می

نباید کاالی ایرانی به عنوان یک کاالی نامرغوب در عراق معرفی شود لذا صادرکنندگان ایرانی باید کاالی مرغوب 

های اخیر همواره رشد  تولید و صادر کنند تا بازارها را در اختیار داشته باشند. روند تجاری بین این دو کشور در سال

در حال حاضر میزان صادرات از عراق به ایران همچنان با « ایم. اما ما هنوز از این میزان قانع نشدهمثبتی داشته است 

نوسانات اندک روند افزایشی در پی گرفته است اما واردات کاال از این کشور به ایران ارقام ناچیزی را به خود 

شده به  کستان است. عمده کاالهای صادراختصاص داده و از حیث روند واردات به ایران وضعیت مشابه کشور پا

پوش، آب معدنی، بیسکویت، پسته، سیب، سیمان، روغن سبک، کاشی و سرامیک و ماست  عراق شامل کولر، کف

است. همچنین قراضه و ضایعات آهن، توتون و تنباکو، آلیاژهای آلومینیوم، تایربادی و دستگاه تهویه مطبوع عمده 

 (.8911،  و حسینی  افضلی)از عراق است شده به ایران کاالهای وارد
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های خاصی است؛ جنوب غرب  در مسئله تأمین امنیت مناطق کشور، دو منطقه مهم که از لحاظ امنیتی دارای ویژگی

های کشور ما آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق و برخی از  و شمال غرب کشور است که در این مناطق همسایه

هایی را از لحاظ امنیتی دارا می باشند و از همین رو  ها چالش رس هستند، که هر کدام از آنکشورهای حوزه خلیج فا

های تروریستی در این کشورها و قدرت یافتن  حضور گروه. کشور ما را نیز از لحاظ امنیتی تحت تأثیر قرار می دهند

ضعف برخی از همسایگان برای گروه تروریستی داعش و حمایت برخی کشورهای همسایه از این گروه در کنار 

ها، مشکالت متعددی را برای کشور ما به ارمغان آورده و هزینه های زیاد و  مقابله کامل با داعش و دیگر تروریست

های آن  حساس بودن مرزهای غربی کشور، به دلیل ناامنی. کند ناخواسته انسانی و اقتصادی را به کشور تحمیل می

از تهدیدات احتمالی آینده از این نواحی، تأمین امنیت این منطقه را برای ایران  طرف مرزها و ضرورت جلوگیری

 . ( 8912السن، )ضروی کرده است

های زیادی  ها فعالیت های مذهبی، برخی از گروه های متنوع و وجود اقلیت جالب توجه اینکه به دلیل وجود قومیت

های قومی و مذهبی به  از پیروزی انقالب اسالمی به این اقلیتدهند. پیش  برای برهم زدن امنیت این مناطق انجام می

ها و مذاهب به عنوان  شد، اما جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران به این قومیت عنوان یک تهدید نگریسته می

ایران در . دکن ها امنیت بخشی از مناطق را تأمین می گیری از توان آن نگرد و با بهره یک فرصت برای تأمین امنیت می

ها و مشکالت متعدد و متداومی روبه رو بوده و این مشکالت در تمام  محیط پیرامونی خود همواره با چالش

های امنیتی ایران که از محیط پیرامونی آن ناشی  های این محیط امنیتی باز تولید شده است. در گذشته، چالش حوزه

های طوالنی  های موقت تا حمالت و جنگ ثباتی های مرزی و بی شد به اشکال متفاوتی وجود داشت و از ناامنی می

و   پورموسوی)های مختلفی تجلی یافته است ها و مؤلفه گرفت. اکنون نیز این مسئله در قالب مدت نظامی را در بر می

 . (8911،دیگران

های  اخالت قدرتهای ضعیف و همچنین مد گرایی، بحران اقتدار و وجود دولت در حال حاضر، تروریسم و افراط

شود که با یکدیگر ارتباطی چند بعدی و تنگاتنگ  چالش امنیتی در محیط پیرامونی ایران محسوب می 1ای،  فرامنطقه

های فرامنطقه ای باعث  های ضعیف و بحران اقتدار و حضور قدرت رسد وجود دولت دارند. در این میان، به نظر می

های ضعیف و  دولت. گرایی مذهبی و قومی در این مناطق باشد م و افراطتحریک دو مؤلفه دیگر یعنی اشاعه تروریس

گرایی شده و عالوه بر این، زمینه  شکننده در حوزه جنوب غرب و شمال غرب باعث گسترش تروریسم و افراط

سازد. در کشورهای عربی حاشیه جنوبی  ای بخصوص آمریکا را نیز فراهم می های فرامنطقه تداوم حضور قدرت

ای  های فرامنطقه را برای همکاری نامتقارن با قدرت  ها، زمینه ج فارس نیز بحران اقتدار و ضعف دولتخلی

های خارجی فراهم ساخته است. این مسائل با توجه به ساخت قومی  )بخصوص آمریکا( و افزایش مداخالت قدرت

شود. اختالفات قومی،  تی میگی شرایط امنیپیچید باعث سازی، ملت –و اجتماعی منطقه و تجارب خاص دولت

های اقتدارگرا، بحران مشروعیت، عدم وجود دموکراسی و نهادهای مدنی به همراه اقتصاد ضعیف در  وجود دولت

ثباتی و ناامنی در محیط  برخی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله عوامل دیگری است که موجب بروز بی

های اخیر افزایش یافته است  گرایی مذهبی و قومی در منطقه در طول سال فراطتروریسم و ا. امنیتی ایران خواهد شد
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 ، تهامیدهد) می قرار تأثیر تحت شدت به را کشورها اقتصادی پیشرفت و اجتماعی –و این امر نظم و ثبات سیاسی

8911) . 

های مذهبی  شتن و تروریسم گسترش عمده منبع افراطی، مذهبی ایدئولوژی یک عنوان به گری سلفی و وهابیت

ای و برخی مالحظات سیاسی بازیگران ذینفع، فضای  باشد که این ایدئولوژی به واسطه آشفتگی کلی منطقه می

گرایی در عراق هر چند به واسطه عوامل  تروریسم و افراط. تری برای انتشار و تأثیرگذاری پیدا کرده است گسترده

ثباتی و ناامنی تبدیل شده است. حضور  ون خود به منبع عمده بیای تقویت شده، اما اکن مختلف داخلی و منطقه

ای در خاورمیانه به دلیل عواملی چون نفت و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه، همواره از عناصر  های فرامنطقه قدرت

فزایش ای ا های بعد از یازده سپتامبر، مداخالت فرامنطقه شده است، اما در سال ای محسوب می ساختار امنیتی منطقه

دهد. آمریکا بعد از یازده سپتامبر، رویکرد امنیت هژمونیک در خاورمیانه را مطرح کرد و  ای را نشان می قابل مالحظه

های طالبان و صدام در افغانستان و عراق مبادرت  بر این اساس با افزایش حضور نظامی خود به براندازی رژیم

 . (8911نیا،  حافظ)ورزید

های مخالف، تحت فشار قرار دادن  ن سعی دارد تا با جدا کردن صف متحدین و دولتدر این راستا واشنگت

های غیرهمسو و کسب حداکثر همکاری از کشورهای متحد، امنیت هژمونیک را به عنوان ساختار امنیتی اصلی  دولت

داف اصلی آمریکا در گسترش در منطقه در اولویت قرار دهد. بهانه مبارزه با تروریسم نیز از ابتدا به عنوان یکی از اه

تر آمریکا در منطقه و اشغال  ضور گسترده. ححضور خود در منطقه و تقویت الگوی امنیت هژمونیک دنبال شده است

گرایی و تروریسم مهیا ساخت و  ای، زمینه را برای گسترش افراط های منطقه العمل افغانستان و عراق، همراه با عکس

مذهبی در غرب آسیا در کنار اقدامات و استراتژی معطوف به مبارزه با تروریسم در وجود بافت موزاییکی قومی و 

تأثیر دیگر ناشی . (8915 نیا، حافظ)چارچوب امنیت هژمونیک امریکا، در عمل به گسترش تروریسم منجر شده است

های قابل توافق  همکاریای در محیط پیرامونی ایران، تأثیرگذاری بر نظم طبیعی و  های فرامنطقه از حضور قدرت

ای هژمون در  از آنجا که در رویکرد امنیت هژمونیک، منافع و اهداف قدرت فرامنطقه. میان کشورهای منطقه است

ای  های منطقه و مشارکت دولت  شوند، همکاری ها به دوست و دشمن تقسیم می اولویت قرار دارد و همچنین دولت

های  در جهت ایجاد ساختار امنیتی پایدار و مبتنی بر همکاری با دشواریبر مبنای منافع طبیعی و بلندمدت خود 

های امنیتی مشترک که در بلند مدت برای بخش  شود. در این راستا، برخی تهدیدات و چالش جدی مواجه می

پور،  حـسین)توجهی قرار خواهد گرفت آفرین خواهد بود، مورد غفلت و بی ای از کشورهای منطقه مشکل عمده

8915.) 

دهد نیز هر روز در حال  در این میان به دالیل ذکر شده، مسئله قاچاق نیز که بدنه اقتصادی کشور را هدف قرار می

گسترش است و مراکز اقتصادی جامعه ایران را نیز با چالش روبرو کرده است و موضوع قاچاق در حوزه خلیج 

ز موارد آن قاچاق سوخت است که ساالنه سرمایه های گوناگون بروز و ظهور یافته که یکی ا فارس و در شکل

یابی روز افزون داعش با حمایت کشورهای همسایه، بخصوص ترکیه و  قدرت. کند هنگفتی را از کشور خارج می

رفتارهای دوگانه آمریکا با داعش، باعث شده است که جمهوری اسالمی ایران برای تأمین امنیت این منطقه اقدامات 

 .(8911خلیلی، )م دهدای را انجا ویژه
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 یکاطلبانه امر و مداخله فرصت یرانا یقوم های گروه

 تغییر یاو  انیرا رفتار تغییربه منظور  رفشا لعماا ایبر اریبزا مثابه به یرانا یقوم یها گروه 0228سپتامبر  88از  پس

در  ان،یرا المیـسا ریوـجمه یـسیاس الفینـمخاز  تـحمای هرچندگرفته است.  ارقر دهستفاا ردمو انیرا یمرژ

 انعنو به انرـیا قومی یها گروه مقوله بر تأکید ماگرفت ا یم منجاا یاسازمان س توسط نیز جانبهدو رمها سیاست

 ،میکند تصریح یـلادبر ناـج هـک روـط ناـهم. ستا جدید یمرا ان،یرا علیه مریکاا منافع تأمین ایبر ییزوستاد

 بیشتر نکنوا ماا نداشتهدا ولمبذ انیرا قومی تکثر مسئله به کمی توجه یخیرتا رطو به غربی یها دولت انتصمیمگیر

 لتدو تبلندمد تثبا بر انیرا قومی تکثر مسئله حتمالیا تأثیر برو  هشد متمرکز انیردرون ا قومی های یاستس بر

توجه  انیرا خلیو دا جیرسیاستخا یرـتگیـجه رـب تمد هکوتا تأثیر( و یمرژ تغییر بحث) سالمیا ریجمهو

 هشگاـندر دا رزـخ تاـمطالع زـمرک دیرـم ،شافر ابرند بکتا نمیا ین(. در اSébastien & Robert, 2003)کنند یم

 بـجل دوـخ هـب شنگتندر وا انیرا قومی های وهگر حربهاز  دهستفاا بارا  انیرا یمرژ تغییر ارانطرفد هـتوج روارداـه

 دجوو بر مبنیرا  نمحققا کثرا نظر میکند سعی یجانو چالش آذربا یران: ایمرزها و برادر بکتا. وی در درـک

 گاهیو آ هشد ضعیف قومی یها گروه بیندر  یـنایرا هویتوی  نظر به. کند نفی انیردر ا ملی هویتو  همبستگی

 به باید غربی انتصمیمگیر که یکندـم نبیا. وی ((Neocleous, 2006ستا یافته شگستر انیانیرا نمیادر  فرهنگی

و  اردمیگذ سالمیتأثیرا ریجمهو جیرخا تـسیاس یها انتخاب رـب ومیـق یکهسیاستها کنند توجه حقیقت ینا

و  ترکمنها ها، بعر ،هادکر ها، یجانیمثال آذربا ی. برادوـب دـهاخو انرـیا ةدـینآ سیاسی تثبا انمیزدر  مؤثر عاملی

. نددار پیوستگیو  طتباار دخو همسایه یهارکشو دمرـم اـب هـک هستند متمرکز انیرا رکشو یهارهکناها در  بلوچ

 بطروا برمهم  یتأثیر عامل همینو  کثریتهستنددر ا یگرد یهارشوـکدر  انرـیدر ا ومیـق های یتاقل نـیا برافزون 

 به نبایجاآذر رکشواز  انیرا رکشو ها، یآذر دیاز ادتعد لیلد به که ستدارد. وی معتقد ا یگانشهمسا با انیرا جانبهدو

از  ینکهپسص اخصو به. کند یم تهدید سحساا د،شو انیرا تجزیهو  اییگرقلحاا ءمنشا تواند یم ینکها خاطر

 یشافزا یریچشمگ رطو به همسایه یها و دولت انیردر ا قومی های یتاقل بین زیینمرـب طتباار روی،شو پاشیوفر

 ی(. به طور کلMojtahed-zadeh, 2006)ستا هشد انیرا ایبر یتیامن مشکل دیجاا باعث مرا ینـهمو  ستا یافته

 :کند یگرایی در ایران حمایت م به دو شیوه از گسترش قومیت یکاامر

 محلی داخلی یها سازی ایران و حمایت از شورش ناامن-8

 طلبان قومی خارج از کشور   حمایت مالی از تجزیه-0

 این دقیق شناخت بر ای¬ر استفاده از پتانسیل قومی ایران، تأکید گستردهبه منظو یکاراستا، دولت امر ینهم در

را انجام داده که در  ییها اساس، شاخه اطالعاتی نیروی دریایی امریکا، در این زمینه پژوهش این بر. دارد موضوع

است. سرهنگ دوم ریگ النگ، سخنگوی نیروی دریایی  مؤثر ایرانی های¬تعیین نوع رابطه امریکا با هر یک از قوم

گو با فاینشنال تایمز تأیید کرد که نیروی دریایی به شرکت هیکس و شرکاء که از پیمانکاران اصلی  و امریکا در گفت

قومی ایران و عراق واگذار کرده است. پروژة  های یتوزارت دفاع امریکاست، دو پروژة تحقیقاتی درباره اقل

تکمیل شد. شرکت هیکس و شرکاء  0221ایرانی در سال  هاییتو مطالعه قوم 0229عراق در اواخر سال  یقاتتحقی
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 نظامی هایعملیات بر خارجی کشورهای فرهنگ تأثیرایرانی تحت عنوان  های یتدر پروژه مطالعاتی خود درباره قوم

 :یافتند دست زیر نتایج به

 دارد هم زیادی قومی معضالت اما دارد عراق از تریایران حس هویت ملی و همبستگی قوی هرچند

 فرهنگی و انشقاق بین طرفداران سنی و شیعه در ایران وجود دارد های تفاوت

 ایرانی با همدیگر همبستگی کمی دارند های قومیت

 از آنها با حکومت مرکزی است هر یک های چالش از بیشتر بسیار ایران قومی هایبین اقلیت هایتنش

قومی ساکن در مناطق  های گروه جمعیت درباره شفافی آماری اطالعات و گراستایران به شدت تمرکز حکومت

 کندحساس مرزی عراق، ترکیه، آذربایجان، افغانستان و پاکستان منتشر نمی

بیشترین میزان همبستگی با حکومت را دارند اما تعداد کمی از آنها از وضعیت موجود  ها یمیان اقوام ایرانی، آذر از

 طلبانه دارند. جدایی یها ناراضی بوده و گرایش

ایران هستند و علت واقعی  مناطق ترینیافته توسعه خوزستان، بلوچستان و مناطق کردنشین ایران جزء کم های استان

یکی از عوامل اصلی گسترش این  یکاریامعه ایرانی نیست بلکه فقر و باین مناطق انشقاق از ج یها شورش

گسترش بیکاری و باال رفتن تورم به روند  ی،تعارضات است. مشکالت سیستم اقتصادی در برآوردن نیازهای اقتصاد

 (.Sébastien & Robert, 2003)ستا بخشیده شدت قومی، های¬افزایش نارضایتی

همکاری  امریکا با تحقیقاتی گزارش این تهیه در که گرا¬ا چند نفر از ایرانیان فعال قومفاینشنال تایمز ب روزنامه

 کند¬می تصریح اهواز بشری حقوق سازماننمونه، کریم عبدیان رئیس  برای. است نموده مصاحبه اند¬کرده

 شهرها، دورن تا مرزها کنار در خوزستان قومی سرکوب از بود، گسترده بسیار پرسیدند¬که از وی می هایی پرسش

 دولت در عرب قومی اقلیت حضور میزان ایران، نفتی صنایع در شاغل عرب کار نیروی تعداد مردم، نارضایتی میزان

 و ها¬و کردها و بلوچ یکااساس، یک ارتباط پنهانی بین امر ینخوزستان با اعراب عراق. بر ا های عرب روابط و

شمال غربی تا جنوب غربی و  یها  سازی بخش آنها افزایش میزان تعارض و ناامنا وجود دارد که هدف ه اقلیت دیگر

 (. 8919اخـباری، )جنوب شرقی ایران با تضعیف اقتدار دولت است

ایرانی را  1رادیو فردا در حالی که  با ایدر مصاحبهاهلل  جند رئیس گروه تروریستیعبدالحمید ریگی  0221سال  در

آموزش دیده دارد و اگر غرب از آنها حمایت کند  یجنگجو 8222حدود  یطاندر گروگان داشت گفت که جندالش

 یکاامر 0228توانایی الزم را برای شکست اقتدار ایران در منطقه بلوچستان دارند. بنا به گفته جان برادلی تا سال 

 که هاییها داشت و وقتی در زمان حمله امریکا به افغانستان، ایران پذیرفت که خلبان هواپیما نزدیک با بلوچ یارتباط

ها متوقف  از بلوچ ها امریکایی حمایت بازگرداند، امریکا به را هستند ایران در اضطراری فرود به مجبور دالیلی به

بلوچی مستقر در  یها گروه یااعالم کرد که س ی.سیشبکه ان.ب 0221(؛ اما در می 8911، اخباری و محمدپور)دش

( را ترغیب کرده تا اقدامات خرابکارانه در ایران انجام داده و باعث ایجاد ناامنی شوند. چندی یطانپاکستان )جندالش

رسد  علیه رژیم ایران را داده که به نظر می پنهانیمجوز انجام عملیات  یاشبکه گزارش داد که بوش به س ینبعد ا

شده در اکتبر  یادبر اقدامات  (. افزون 0221 ی،ها از سر گرفته شده است )خلج با بلوچ یکابط متوقف شده امرروا

درباره ایران برگزار کردند که  یسمفدرال یبرا یگرد موردی عنوان با را کنفرانسی کارانتیم فکری نومحافظه 0225
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عتراض به اقدامات تیم مایکل لدین از مؤسسه ا در کشور از خارج گرایشدیدی را در میان ایرانیان ملی های اکنشو

 (.8911،موسویو  اطاعتطلبان ایرانی برانگیخت) امریکن اینترپرایز در برقراری پیوند با تجزیه

گرای  قوم یها نیز تالش دیگر واشنگتن برای متحد کردن نمایندگان گروه 0221واشنگتن در اوایل سال  کنفرانس

ها برای شکل دادن به یک  آذری، ترکمن، اهوازی، بلوچی و کُرد بود. هدف این کنفرانس گردهم آوردن این گروه

 میلیون 15 ای¬در این سال دولت امریکا بودجه ینبر ا  (. عالوه8913 افتخاری،)جبهه علیه دولت اسالمی ایران بود

میلیون دالر به تلویزیون صدای امریکا  91نگره درخواست کرد که از آن از ک ایران در دمکراسی ارتقاء برای را دالری

 نیزبان چهرگا .اُها و نیز شبکه آذرییحقوق بشری و ان.ج یها و رادیو فردا اختصاص پیدا کرد و بقیه صرف گروه

 (.8911، و حسینی  افضلی)تحت عنوان گوناز مستقر در شیکاگو شد

های ایران فدرال را در  کنگره ملتها ب قومی ایران نیز برای جلب توجه غرب به آنطل تجزیه یها این میان گروه در

حزب  در لندن تشکیل دادند. در این کنگره جبهه متحد بلوچستان ایران،حزب خلق بلوچستان، 0225فوریه  83

کومله و ایران و حزب  دمکراتیک فدرالی آذربایجان، بههج حزب اتحاد دمکراتیک اهواز، دمکرات کردستان ایران،

ها در نهایت با فراموش کردن سابقه اقدامات  سازمان دفاع از حقوق خلق ترکمن شرکت داشتند. این گروه

جو نشان دادن خود و طرفداری از اصول منشور سازمان ملل و قواعد  آمیزشان سعی نمودند با صلح خشونت

خود را به عنوان یک بدیل حکومتی به غرب معرفی کنند بیانیه پایانی(  1و  0المللی )در بخش مقدمه و بندهای  بین

 فدرال یرانا یک یبرا یرانا های یت)کنگره قوم

مطالعات جدید، ادعای این که از چهار هزار سال قبل، آریایی ها به این سرزمین مهاجرت کرده و سپس به سمت 

ه آریایی ها از ده هزار سال پیش ساکنین و نشان می دهد ک اروپا گسترش پیدا کرده اند را به زیر سئوال برده است

اصلی در فالت ایران بوده اند و مطالعات نشان می دهد که اقوام ایرانی، مثل، فارس ها، ترک ها، کُردها و... وابستگی 

 (. 8912السن، تاریخی و ژنتیکی دارند و دارای مشابهت های فراوانی هستند که در کمتر ملتی پیدا می شود)

قاجار و ظهور پهلوی، نشان می دهد که؛ قاجارها با همه ضعفی که داشتند در تعامل با اقوام و مطالعه سقوط 

و به افکار و عقاید اقوام احترام می  بخصوص در منطقه ما، برخورد مناسب و حساسیت برانگیزی نداشته اند

مطلب مورد پسند بریتانیای کبیر  گذاشتند و توانسته بودند ابزار سوء استفاده از قومیت را کم رنگ نمایند و همین

نمی توانست باشد. فلذا، برای تأمین منافع خود، خلع قدرت کردند و رضاخانِ میرپنج را به حکومت رسانیدند. 

حکومت جدید، به بهانه مدرن سازی و متمدن کردن ملت و کشورِ ایران و ایرانی، دست به اصالحات گسترده به 

ه، زد. سیاست تخته قاپو در این منطقه، کشف حجاب، کاله شاپو، مبارزه با سنت ها شیوه تک صدایی و دیکتاتورمابان

و فرهنگ اصیلِ ملّی و دینی، ایجاد ارتش ملی، ایجاد راه آهن و... که نمونه بارز واکنش قومی در جابجایی قدرت 

اده انگلیسی ها قرار گرفت مورد سوء استف که بود، »اسماعیل سمیتقو»بین قاجار و پهلوی، شورش خانی و قبیله ای 

 و در نهایت بدست رضاخان سرکوب و کشته شد.

حاکمیت پهلوی و سیاست های ضدِّملی و بظاهر متمدنانه با اقوام ایرانی و بخصوص قوم کُرد در این منطقه، باعث 

را باعث شد،  ایجاد شکاف بین حاکمیت با بدنه اجتماعی را فراهم آورد و مانع بزرگ تکاملی در وحدت ملی ایرانی

سلطه گر، تنها بهره بردار آن بوده و هستند. موضوع قابل توجه دیگر، این که، احزابی که در  مطلبی که قدرت های
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این برهۀ زمانی در ایران پدید آمدند نیز، صبغۀ قومیتی داشته و هنوز هم دارند. زمینه ای که باعث شد، بمحض 

ی، در تأمین منافع و در آسیب زدن به وحدت ملی »انگلیس»ی و »روس»اشغال ایران در جنگ دوم جهانی، دستاویز 

و  »رضا خان»که با رفتن  ، احزاب دموکرات و کومله در ایرانمثل و فریاد جدایی خواهی شنیده شود. ایران قرار گیرد

مد و مجوز سرکوب این احزاب فراهم آمد، )پیشه وری در تبریز و قاضی مح »محمدرضا»امضای سند سلطه توسط 

ه.ش(، سرکوبی احزاب قومیّتی و ایجاد امنیت در سایه سرنیزه، نه تنها 8901جمهوری مهاباد در آذربایجان غربی در 

منافع ملی را، ریشه ای حل نکرد، تبدیل به آتش زیر خاکستری شد تا پیروزی انقالب اسالمی و جابجایی قدرت 

 (.8911،و دیگران  پورموسویملّی)

توجه به مشترکات تاریخی، فرهنگی و ژنتیکیِ غنی که دارند، یکصدا برای پیروزی انقالب اسالمی و اقوام ایرانی به 

و در پیروزی  سرنگونی طاغوت در مسیر هویت یابی اسالمی و ملی خود و در رهایی از نظام سلطه مشارکت داشتند

ن فکری توانست در کمترین زمان انقالب سهیم هستند. سئوال قابل توجّهی است که در منطقه ما، کدامین جریا

ممکن، شورش قومی علیه انقالب را شکل داد!؟با چه دستاویز و بهانه ای، اگر مدعیان دروغین هدف درست و قابل 

که  »نقده»توجیهی داشتند و دارند، چرا متینگ سیاسی را در مهاباد برگزار نکردند که مردمی یکدست دارد، در شهرِ 

می زیستند، گردهم آیی قومیتی برگزار کردند تا جرقّۀ درگیری را زده باشند و موفق هم کُرد و ترک در کنار هم 

و مشارکت و  شروع کردند در ضعف نیروهای مسلح، پادگان ها را غارت کردن، شرارت را توسعه دادن ؛ وشدند

،  تهامیریختند) معاونت در سیاست های صدامی کردن و خون های پاک جوانان این کشور را برای منافع بیگانه

8911.) 

فرآیند نوسازی؛ محققین، فرآیند نوسازی در ایران را، در سه مرحله مورد بررسی قرار داده اند؛ مرحله ای که  -الف

و به  ه.ش، یعنی دوره زمانی شکل گیری و تحکیم پایه های قدرت پهلوی ها8902تا  8922شامل سال های بین 

به جاده سازی، ایجاد پادگان های نظامی و  ؛ ون، اختصاص داشته استعبارتی شکل گیری دولت مدرن در ایرا

حذف قدرت های محلی و ایجاد وحدت ملّی، با رنگ و لعاب امنیتی و تأمین امنیت در زیر سایه ژاندارم و سرنیزه، 

، بین سال که به دوران رکود نسبی از آن یاد می شود -در واقع نهادهای مدرنیته وارد منطقه می شود، مرحله دوم

را شامل می شود، در این دوره است که، سیاست های جهانی دوقطبی مستحکم و ایران در  ه.ش8951تا  8908های 

اردوگاه غرب و ژاندارم منطقه است، در داخل کشور نیز، سازمان های امنیتی و انتظامی، با قدرت توانسته اند آزادی 

خفه کنند، بازی با قومیت در ایران و مهار مردم توسط خان ها و  خواهان را کنترل و هر صدای مخالفی را در نطفه

اسالمی، اقتصادی و اجتماعی، خبری نیست،  -کدخدایان پررنگتر است، ولی از توسعه و پیشرفت فرهنگ ملی 

مرحله سوم نوسازی؛ از بدو پیروزی انقالب اسالمی، به رهبری حضرت امام خمینی)ره(، دانسته اند. بین سال های 

ایرانی و بروز هویت اصیل ایرانی  -را شامل است. در این دوره است که فرهنگ اصیل اسالمی ه.ش8913تا  8951

و مورد هجمۀ همه جانبه قرار گرفته است. هشت سال جنگ تحمیلی و تحریک  برای منافع غرب خطر آفرین شده

 (.8911نیا،  حافظو...) قومیت ها را شاهد هستیم

ه اجتماعی مردم؛ تا پیروزی انقالب اسالمی، در سوء استفاده از مسئله مهم قومیت، جایگاه هر جابجایی در پایگا -ب

که مورد پسند و در  فرد و قومی، با توجه به وابستگی قومی، قبیله ای، مالکیت، زمین و نسب و... تعیین می شد
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مد تا جایگاه اجتماعی افراد و گروه ها را راستای منافع استبداد داخلی و استکبار جهانی قرار داشت. انقالب اسالمی آ

بر اساس آنچه دین مبین اسالم فرموده است، جابجا کند. جایگاه اجتماعی را نه در وابستگی، بلکه، در آزادگی و تقوا 

 -و اکتسابی تعریف کرد و بر آن پای می فشارد، روندی که استقامت ملت ایران را بر پایه های هویتی اصیل اسالمی 

 (.8915 نیا، حافظی قوام و توسعه ملی را در ابعاد مختلف فراهم آورده و خواهد آورد)ایران

 دستاورد علمی پژوهشی  و گیرینتیجه

منبع  یتقوم است. یتیو امن یاسیس یهااز موضوعات مهم در ساختارها، مباحث و چالش یکی تیامروز بحث قوم

نحوه مواجهه و برخورد و تعامل  ی،های قوم گردد سیاستیم یمعرف یتیدر مطالعات امن یاو منطقه یثباتی داخل بی

ها  شده است. شکاف ی( معنینی)سرزمیاییو جغراف یاسیدرون قلمرو س یو فرهنگ یهای قوم دول و حکومت با گروه

و   ها شکاف  ینکشور دارد. ا یو ناامن نظمی یب یجادثبات با ا یزاندر م یمهم  نقش  متنوع  یها و تعارض گروه

ها و  آن  بودن  ی، مواز ها متعدد باشند. تعداد گروه یاغیرفعال، واحد  یافعال  ی،مواز یاتعارضات ممکن است متقاطع 

که در  گردد یم یو ناامن  ثباتی یب  یجهنت  و در یر مـناطق و دولت مرکزیها موجب اختالف با سا فعال شدن شکاف

و تفاوت  یبا تـضاد زبان یو نژاد  یقوم  ، تضاد در اغلب مناطق قومی نشین کشور یراقابل مشاهده است، ز یرانا

 ید.خواهد گرد یگردد موجب ناامن یقعـم  ها و شـکاف  تضادها فعال شـود ینهمراه است، بالطبع اگر ا یمذهب

ظهور آن  یهمان ابتداارائه نشده که همه صاحبنطران با آن موافق باشند بلکه از  تیمشخص از قوم فینه تنها تعر 

مورد  یگردد. در خصوص علل آشفتگ می همفهوم مشاهد نیا رامونیپ یابهام و آشفتگ ینوع ستمیقرن ب 8312در دهه 

با  یهای قوم و گروه تیابهام در مفهوم قوم نیا یریآنچه در شکل گ یمطرح شده است، ول یمتعدد لیاشاره دال

 شمندانیاست که تا به امروز توسط اند یفیمتفاوت در تعار یارهایو وجود مع فیرسد، فقدان تعر به نظر می تیاهم

شود؛ و  کشورمان در زمره ممالک دارای تنوع فراوان قومی محسوب می .استارائه شده  کیمربوط در عرصه آکادم

های متنوع  از گروه سرزمین ایران نه تنها در تاریخ گذشته خود بلکه هم اکنون نیز دارای ساختار چند قومی و ترکیبی

های قومی ایران، آمار بسیار دقیقی در دست نیست و منابع مختلف  قومی است. این زمان درباره میزان جمعیت گروه

 .اند ارقام متفاوتی ارائه داده

بر اساس یک آمار قابل استناد، با توجه به این که الگوی ملت در ایران ترکیبی و نامتوازن است، ملت ایران را 

توان بر اساس متغیر قومیت، دین، مذهب و ملیت بررسی کرد. اکثر ملت ایران قوم فارس بوده و بر اساس آمار  می

درصد هستند و  81الی  85ها  ها، آذری دهند. بعد از فارس درصد جمعیت ایران را تشکیل می 15الی  19، 8915سال 

عه در غرب کشور اختصاص دارد و سپس قوم درصد به سومین گروه قومی، یعنی کردهای سنی و شی 5الی  5/9

درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل  5/8ها  درصد و ترکمن 0درصد و قوم بلوچ  9عرب در جنوب و غرب با 

های قومی و مناطق مختلف  ( بر مبنای آمار و نیز واقعیات موجود، در کشورمان با گروه35 :8918دهند)حافظ نیا،  می

های فرهنگی و احساسات هویتی خاص)بر پایه مشترکات  رو هستیم که دارای سنت هجغرافیایی و فرهنگی روب

ها را به مثابه یک گروه فرعی از جامعه  نژادی، زبانی، ادبیات و یا حداقل محل سکونت یا سرزمین( هستند که آن

هنگی از سایر های خاص فر کند؛ به نحوی که اعضای هر گروه قومی، خود را از لحاظ ویژگی تر مشخص می بزرگ

ها و مناطق فرهنگی مختلف در کشور که بر اساس تمایزات  کنند؛ بنابراین وجود گروه اعضای جامعه متمایز تلقی می
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رسد. در این چارچوب باید  گرفته و قابل بازشناسی هستند، امری انکارناپذیر به نظر می نژادی و زبانی خاص شکل

ای از تاریخ مشترک  جموعه ناهمگونی از اقوام هستند که در کمتر دورهپذیرفت که ساکنان مختلف ایران امروزی، م

اند. سرزمین ایران در مقوله زبانی و قومی در جهان  خود در این سرزمین، انسجام و همگونی اجتماعی الزم را داشته

فراوان قومی کشورمان در زمره ممالک دارای تنوع  .درصد همانندی، در رتبه شانزدهم از همانندی است 01با 

شود؛ و سرزمین ایران نه تنها در تاریخ گذشته خود بلکه هم اکنون نیز دارای ساختار چند قومی و  محسوب می

های قومی ایران، آمار بسیار دقیقی در  های متنوع قومی است. این زمان درباره میزان جمعیت گروه ترکیبی از گروه

بر اساس یک آمار قابل استناد، با توجه به این که الگوی . اند داده دست نیست و منابع مختلف ارقام متفاوتی ارائه

توان بر اساس متغیر قومیت، دین، مذهب و ملیت بررسی  ملت در ایران ترکیبی و نامتوازن است، ملت ایران را می

شکیل درصد جمعیت ایران را ت 15الی  19، 8915کرد. اکثر ملت ایران قوم فارس بوده و بر اساس آمار سال 

درصد به سومین گروه قومی، یعنی کردهای  5الی  5/9درصد هستند و  81الی  85ها  ها، آذری دهند. بعد از فارس می

درصد  0درصد و قوم بلوچ  9سنی و شیعه در غرب کشور اختصاص دارد و سپس قوم عرب در جنوب و غرب با 

( بر مبنای آمار و نیز واقعیات 35 :8918فظ نیا، )حادهند درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می 5/8ها  و ترکمن

های  رو هستیم که دارای سنت های قومی و مناطق مختلف جغرافیایی و فرهنگی روبه موجود، در کشورمان با گروه

فرهنگی و احساسات هویتی خاص )بر پایه مشترکات نژادی، زبانی، ادبیات و یا حداقل محل سکونت یا سرزمین( 

کند؛ به نحوی که اعضای هر گروه قومی،  تر مشخص می را به مثابه یک گروه فرعی از جامعه بزرگ ها هستند که آن

ها و  کنند؛ بنابراین وجود گروه های خاص فرهنگی از سایر اعضای جامعه متمایز تلقی می خود را از لحاظ ویژگی

گرفته و قابل بازشناسی هستند،  مناطق فرهنگی مختلف در کشور که بر اساس تمایزات نژادی و زبانی خاص شکل

رسد. در این چارچوب باید پذیرفت که ساکنان مختلف ایران امروزی، مجموعه  امری انکارناپذیر به نظر می

ای از تاریخ مشترک خود در این سرزمین، انسجام و همگونی اجتماعی  ناهمگونی از اقوام هستند که در کمتر دوره

درصد همانندی، در رتبه شانزدهم از همانندی  01در مقوله زبانی و قومی در جهان با  اند. سرزمین ایران الزم را داشته

 .است

ها و اصول کلی در  رسد پس از پیروزی انقالب و استقرار نظام جمهوری اسالمی، علیرغم تبیین سیاست به نظر می

مسائل اقوام ایرانی وجود   با  برخورد  عادی، سیاست مدون و مشخصی در  قوانین  و برخی  چارچوب قانون اساسی

های اتخاذ شده و اقدامات انجام شده تحت تـأثیر شـرایط تـهدیدزای داخلی و  نداشته است. رویکردها، سیاست

، به دلیل شرایط خاص پس از  بحث  بـه خـود گرفته اند. در نخستین دوره مورد  و اقـتضایی  واکنشی  خارجی جنبه

نـظر   بـه  بـینانه  گانگی قدرت، انتظار اعمال سیاست قومی مدون و مقتدرانه، واقعانقالب، ضعف دولت مرکزی و دو

تـجزیه کـشور مدنظر بوده و این سیاست کمابیش با موفقیت و   با این حال تالش جدی برای جلوگیری از رسد. نمی

اسالمی در بعد  گذار جمهوری خاص بنیان  نقش  به  البته با صرف هزینه فراوان اعمال شده است. توجه

الشعاع مسئله جنگ و تداوم  توجه است. در دوره دوم، سیاست قومی تحت  قابل  گذاری و هدایت این امور سیاست

توجه به نزدیکی و یکی بودن اکثر مناطق قومی نشین بـا مناطق جنگی و   . با دارد  تهدیدات داخلی و خارجی قرار
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  دوین و اجرای سیاست قومی کشورب و مسلح با رژیم بعثی عراق، در تمذهبی تجزیه طل قومی  های گروه  ارتباطات

 پیدا کردند.  یا امنیتی نقش تعیین کننده-ها و نهادهای نظامی پیش ارگان  از  بیش

 منابع 
 .مسلح  جغرافیایی نیروهای سازمان :کشورهای همجوار)ترکیه(، تهران  جغرافیای، ( 8919)محمداخـباری، 

مـرزی ایران و  مـناطقو امنیت مناطق مرزی)نمونۀ موردی:   پیرامونی  های مناطق بحرانعلی، ، (8911)علی محمدپور و  محمد اخباری،

 .ژئوپلیتیک و مرز  ملی  مـقاالت سـومین همایش ۀمجموعافغانستان(، 

سال چهارم، - ژئوپلیتیک فصلنامه،  رانیاموردی:  پایدار مطالعه  و توسعه  تقسیمات کشوری، (8911) موسوی زهرا  سیّدهو  جواداطاعت، 

 .و زمستان زییپاسوم،  شماره

 . ناجا  سیاسی عقیدتی سازمان :تهرانملّی و نقش نیروی انتظامی،   امـنیت  پیـرامون یمقاالتابعاد امنیت ملّی، ، (8913اصغر) افتخاری،

سال چهارم، -ژئوپلیتیک فصلنامهتحوالت ژئوپلیتیکی ترکیه و تأثیر آن بر ایران،   بررسی و تحلیل، (8911)  و مجید حسینی  رسول ، افضلی

 .بهاراول،  شماره

 .پانیذ  نشر:  تهران،  یونسی  میابراه:  مـترجممسئله کرد و روابـط ایـران و ترکیه؛ ، ( 8912) رابرتالسن، 

سال -ژئوپلیتیک فصلنامهسیاسی فضا و نواحی فرهنگی و کارکردی در ایـران، سازماندهی ، (8911و دیگران) موسی  دیّس،  پورموسوی
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