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چکیده
مرزها از مفاهیم دائمی و ماندگار در جغرافیای سیاسی میباشند و نقش مهمی در زندگی اجتماعی -اقتصادی ساکنان پیرامون خود دارند.
مرز میان دو کشور ایران و عراق همواره در شکلدهی به مناسبات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مردم مرزنشین نقشش اساسشی
داشته است .این مرز گاهی زمینۀ تنش و زمانی نیز زمینۀ همکاری دو کشور را فراهم سشاخته اسشت .اسشتان کرمانششاه بشا بشیشاز 3۷۰
کیلومتر مرز بین المللی مشترک با کشور عراق ،داشتن شش شهرستان مرزی با ظرفیتهای باالی طبیعی و انسانی (منابع معشدنی ،نفشت،
کشاورزی ،تفاوتهای مرزی و تنوعات قومی-مذهبی و )...از اهمیت ژئوپلیتیکی خاصشی برخشوردار اسشت .ایشن مقالشه بشا رو

تققیش

توصیفی–تقلیلی و به صورت مطالعۀ اسنادی و کتابخانهای با نگاهی ژئوپلیتیکی-اسشتراتییکی بشه بررسشی مرزهشای اسشتان کرمانششاه
میپردازد .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که هر چند ژئوپلیتیک حاکم ،در شرایط فعلی مبتنیبر صلح است؛ امشا پشارهای از تهدیشدات
هنوز در جای خود باقی مانده است و احتماالً در آینده نیز بهدلیل ماهیت مرز بشر میشزان آن افشزوده خواهشد ششد؛ ازایشنرو توجشه بشه
هوشمندسازی ،دیوارسازی و تقویت سازهها در مرز بین دو کشور با توجه به رونشد روبشهرششد تهدیشدهای نمشامی-اجتمشاعی ،ازجملشه
ضروریات اصلی نهادهای رسمی کشور است.
کلید واژگان :ژئوپلیتیک ،کرمانشاه ،مناط مرزی ،استراتیی.

* این مقاله براساس قرارداد طرح پژوهشی با شمارۀ  /1774س .ک  93 /11 /27و با حمایت مالی دانشگاه پیامنور انجام گرفته است.
 -1استادیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه پیام نور تهران ،ایران (نویسنده مسؤول)
 -2عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ،ایران
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همسایه را محدود می کند و بیشتر کشیورها نسی تبیه


مقدمه
جغرافیای سیاسیی از گششیته تیا کنیون ،بیه متال یات
مرزی توجه خاصی داشته است .جغرافییدانان سیاسیی
مشهور جهان ازجمله فردریک راتزل ،پرسکات ،ریچیارد
هارتشون ،ژان گاتمن و نیز جغرافییدانان ایرانیی نرییر
حافظ نیا ،میرحیدر ،مجتهدزاده و  ...به میرز و متال یات
مرزی از زوایای گوناگون پرداختهاند.
مرزها در جغرافیای سیاسی ،در کنار بسیاری از مفاهیم
دیگر ،ازجمله مفاهیم مانیدگار شیمرده مییشیوند و در
مقایسیییه بیییا مفهیییوم «سیییرحد» از ویژگییییهیییای
منحصییربهفییردی برخییوردار هسییتند« .مرزهییا بییرعک
مفهوم سرحدات ،مربوط به دوران اخییر و بیه خصیو
قییرن نییوزدهم میییباشییند» (مجتهییدزاده و عسییگری،
 .)1394درحالی که سرحدات مربوط بیه گششیته و بیه
شکل های گونیاگون هماننید سیرحده بیه عنیوان سی،ر،
حکومتهای دستنشانده یا اقمار و ییک ناحییم میرزی
بهکار میرفت .درحالیکیه اللیس سیرحد ییک منتقیم
جغرافیایی همانند یک صحرا ،کوهستان ،حوضم آبخییز
و ...ت ریف میشوده مرز با مقیاس کوچکتر همانند یک
خط در فضا و بر روی نقشهها ترسیم میشود.
مفهییوم «مییرز »1از «محییدوده »2گرفتییه شییده اسییت
[مجتهدزاده] ،اما بهلییر از آن در فرهنیل لغیت زبیان
انگلیسی به کلماتی همانند  borderو  borderlandنییز
برمیییخییوریم کییه دارای م نییا و مفهییوم مییرز هسییتند
(  .)Johnston, 2004مرزها ازطریق نواحی کیه منیاطق
مرزی نامیده میشوند ،تقسیم و بر روی نقشه به شیکل
ختوط بسیار نازکی نمایان مییشیونده امیا درحقیقیت،
یک مرز یک خط نیست ،بلکه یک صیفحه ییا سیتحی
عمودی اسیت کیه فضیا ،خیاک و اعمیان زمیین را کیه
بهصورت یک گوه مخروطی تا مرکز زمیین اسیت قتی
می کند .این صفحه در ستح زمین به شکل ییک خیط
آشییکار اسییت ،چییون سییتح را تقسیییم میییکنیید و
نشانه گشاری می شیوده امیا مرزهیا پدییده هیای میر ر و
تأ یرگشاری هستنده چراکه حوزۀ عمیل حکومیت هیای
1- boundary
2- bounds

فضایشییان و حماییییت از آن بییهشیییدت مراقییسانییید
(.)Glassner,2004:63-65

در میان گونه های مختلف مرز ،مرز بین الملیل بیه ایین
دلیل که در آن بیشاز سایر گونه ها امکان بروز اختالف
و منازعییم سیاسییی وجییود دارد ،از اهمیییت بیشییتری
برخوردارند.
ختوط مرزی ،ضیمن ت ییین حیدود قلمیرو حکومیت،
ت یین کنندۀ حدود اختییارات دولیت آن حکومیت نییز
استه مثالً هیچ دولتیی حیق نیدارد از مردمیی کیه در
خییارا از خ یطز مییرزی تث یییتشییدۀ آن دولییت زنییدگی
میکنند ،مالیات دریافت کنید ییا از آنهیا بخواهید بیه
خدمت نرام درآیند یا در خاک کشیور همسیایه بیدون
اجازه به اجرای عملیات نرامی ب،ردازد .گشر از ختیوط
مییرزی بییینالمللییی بییدون اجییازه ممکیین نیسییت
(میرحیدر.)161-162 :1380،
ختوط مرزی از نشانههای تفکییک دولیتهیای جدیید
است که با خط باریک و نازکی دو دولت را از هیم جیدا
می کند و قلمیرو هیممیرز را بیهطیور رسیمی ت ییین و
عالمتگشاری می کند .وض یت ختوط مرزی در سیوابق
سازمان ملل متحد ت می شونده بنابراین دارای ارزش
بین المللی بوده و جام م بینالمللیی آن را بیه رسیمیت
می شناسد .ت امل و ارت اط رسیمی دولیت هیای مجیاور
از طریق گشرگاه ها و گمرکات مرزیِ ت ریف شده ،برقیرار
میشود .مرزها و سرحدات ،ت یینکنندۀ حریم مالکییت
و حاکمیییت دولییتهییا هسییتند و همییواره مییورد توجییه
حکومتها بیودهانید و دولیتهیا در کنتیرل و میدیریت
ارت اط و ت امل با دولیت هیای همسیایه ییا دولیتهیای
لیرمجاور ،از آن سود میبرند (حافظنیا.)281 :1378 ،
حتی اگر مرزها کمتر یا بیشتر ختیوط اختییاری بیین
واحییدهای سییرزمینی باشییند ،آنهییا مفییاهیم عمیییق
نمادین ،فرهنگی ،تاریخی و اللیس میورد منازعیه بیرای
جوام ی میییباشییند ( .)Newman,1998:184تقابییل در
مرزبندی ،هنگامی که اولویت به راضیکردن مناف ملی
داده شود ،باال می گیرد و دیگر مناف و نیازهیا اهمییت
انوی می یابند .ژئوپلیتیک ،در ارت اط با برخورد با ایین
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داسییتانهییای بسیییارمتفییاوت و نمییایشهییای فرهنگییی
گوناگون از فضاست ( .(Dalby,1998:415در این مسیر،
نقش مرزها و منازعات احتمیالی بیر آن ،ممکین اسیت
همچنین در ستوح گوناگون محلی و ملی دییده شیود
( .)Passi,1995:42موق یت مرز ممکین اسیت اهمییت
اساسی در گرفتار شدن حکومت داشته باشد .بیه لییر از
اهمیتهای کوچکتر مردم و مکانهای که در نزدیکیی
مرز قرار دارند ،برخی اوقات احساس میشود که مرزهیا
موان ی برای جوام محلیی و تنهیا هیدفی بیرای مرکیز
سیاسییی باشییند کییه ممکیین اسییت تخریییس سیسییتم
مسکونی موجود را بهدن ال داشیته ییا نیازهیای محلیی
نرییمیافتییه هماننیید پیونییدهای اجتمییاعی و وابسییتگی
مشه ی را به ختر اندازده بنابراین مردمی که در مناطق
مرزی زندگی میکنند ،اللس هویتهای مشه یشیان را
تقویت می کنند (« .)Berg,2000:601مرزهای سیاسیی
یییک راه اصییلی را نمایییان میییسییازد کییه در آن مییردم
درصدد سازمان دادن بیه فضیا درجهیت اسیتفادۀ خیود
هستند .مرزهای سرزمینی یا مرزهای ملی ،میردم را در
فضییا نرییم داده و سی ی در کییاهش منازعییات و تجییاوز
داشته تا رقابت و همکاری را در میان میردم جیایگزین
سییازد» ( .)Elzar,1999بییهع ییارتی ،مییرز نقییش بسیییار
اساسی و مهمی در تحوالت امنیتیی ییک کشیور بیازی
می کند .منرور از امنییت ی نیی ن یود هرگونیه تهدیید
نس ت به جان ،مال و ناموس یک فرد یا جام یه اسیت.
باتوجه به تحوالت ناشی از ورود جهانیشدن اطالعات و
ارت اطات و نیز فنّاوریهای ارت اطی ،امنییت نییز دچیار
تحوالت زیادی شده است .اگر امنیت را فقیدان تهدیید
نس ت به ارزش های حیاتی و نیز ایجاد شیرایتی بیرای
استفاده از فرصت ها و تأمین مناف ملی بدانیم ،بیهنریر
میرسد در شرایط کنیونی مفهیوم امنییت بیا برخیی از
چالش ها مواجه است (عسکری .)1382 ،امنیت ،امروزه
از شقون و مقوله های مت دد و مختلف نرامی ،سیاسی،
فرهنگییی ،زیسییتمحیتییی ،اقتصییادی ،اجتمییاعی و...
برخیوردار شییده اسیت .بییهطیوریکییه حجیم زیییادی از
مخاطرات و تهدیدها ،جوام و ملتهای مختلیف را بیه
میزان متفاوتی تحت تأ یر قیرار داده اسیت .اگرچیه میا
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نمییییتیییوانیم مجموعیییه تهدییییدها و منازعیییات را در
مکانهایی نریر خاورمیانه و اروپا با هم مقایسیه کنییمه
ولی امنیت امروزه از اهمیت بیشتری برخیوردار شیده و
پیچیدگی های بیشتری نیز پیدا کیرده اسیت .نیاامنی و
تهدیدهای مختلف نرامی ،سیاسی و اقتصادی نس ت به
مرز و سرزمین ایران نیز قت اً در مقایسه بیا کشیورهای
سوئی  ،سوئد و فنالند بهدلیل موق یت جغرافییایی آن
بیشییتر اسییت .کشییورهایی هماننیید سییوئی و نییروژ
تهدیدات قابلتوجهی ندارنید ،درحیالیکیه در پیرامیون
ایران حجم عریمی از مخیاطرات و نیاامنی هیا هماننید
تروریسم ،مافیا ،قاچان ،منازعه و جنل وجیود دارد کیه
تالش هیا را بیرای برقیراری امنییت مضیاعف مییکنید.
«تهدیدات و مخاطراتی همانند جنل ،خشونت ،تخریس
محیییط زیسییت ،بحییرانهییای محیتییی در عرصییههییای
زیستی ،جیانوری ،انسیانی و ،...افیزایش شیکاف فقییر و
لنی ،ظهور بیماریهای جدید هماننید ابیوال و افیزایش
مداوم این بیماریها ،مهاجرتهیای بییروییم داخلیی و
بین المللیی ،بحیران آ  ،آلیودگی شیهرها ،شهرنشیینی
بیییرویییه ،افسییردگی و بحییرانهییای روحییی-روانییی در
شهرها ،تروریسیم ،قاچیان کیاال و میواد مخیدر ،مافییا،
جییرمهییا و آسیییسهییای اجتمییاعی در فضییای واق ییی و
مجازی ،ش که های زیرزمینی و ج ل اسناد ،اخیتالس و
بسیاری از اینگونه موارد امنییت را درکشیور میا میورد
چالش قرار داده است .ایین حجیم عرییم از مخیاطرات
روزافزون نیاز به مدیریت و حکومیت ملیی را در عرصیم
فضای سیاسی واجس میکنید و همیین عوامیل بشیر را
مج ییور سییاخته تییا سییازمانهییای پرقییدرتی هماننیید
حکومت ها -کیه وظیفیم آن هیا حفاظیت از شیهروندان
خویش درمقابل تهدیدات احتمالی در عرصیم داخلیی و
خارجی باشد -را به وجود آورند .در ایین مییان ،امنییت
از جمله نیازهای حیاتی مردم بوده تا به کمک آن رفیاه،
نرییم ،عمییران ،توس ی ه و پیشییرفت بییهوجییود آییید .بییا
مقایسییهای سییاده از آنچییه کییه در پیرامییون کشییورمان
میگشرد میتوان به این مهیم دسیت یافیت .حیواد و
منازعات خشونت بار در کشورهای افغانستان ،پاکسیتان،
عران ،یمن ،سوریه ،لی یی و لییره بییان مییکنید کیه
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امنیت اسیاس زنیدگی اسیته ایین امیر را مییتیوان از
دلدله های مردم آوارۀ سوریه و عران که در کشیورهای
همسایه به سر می برنید درک کیرد .ال تیه امنییت بایید
دارای رویکردی همه جان ه باشد و پنج مورد اقتصیادی،
سیاسی ،نرامی ،اجتماعی و زیستمحیتیی را براسیاس
نررات بری بوزان دربرگیرده اگرچه ن اید اب اد فرهنگی
امنیت را نیز فراموش کرد» (عسگری و همکاران.)1394 ،
همچنین ،مجیاورت و همسیایگی اسیتان کرمانشیاه بیا
کشور عران و دارا بودن مرزهای طوالنی و در عین حال
پیچیده ،همواره تهدیدات و مخیاطرات زییادی را بیرای
ایران به همراه داشته استه از ییک سیو مسی لم میرز و
نقش آن ،بر زندگی مردم مناطق میرزی ،بیر فرهنیل و
آدا و رسوم ،اقتصاد ،بینش و شرایط اجتمیاعی آنهیا
تأ یر گشاشته و آن را به ییک مخیاطره انسیانی ت یدیل
کرده است .و از سوی دیگر جنیل تحمیلیی ،قاچیان و
تروریسم ،بیه عنیوان ارمغیان کشیور عیران همیواره بیر
پیشرفت و توس م اقتصادی و امنیت و ات ایران لتمه
زده است که از این جهت نیازمنید صیرف بودجیههیای
کالن برای متال م دقییق و جیام درجهیت ریشیهکین
کردن یا کنترل و مدیریت بیشتر بر آن است.
این استان ،بهدلییل دارا بیودن بافیت و سیاختار متنیو
جم یتی و همچنین جم یتی بالغ بیر دو میلییون نفیر،
بیشاز  370کیلومتر مرز بینالمللی مشترک بیا کشیور
عران ،داشتن شش شهرستان میرزی 1بیا ظرفییتهیای
باالی منیاب ط ی یی و انسیانی (منیاب م یدنی ،نفیت،
کشاورزی ،اختالفات مرزی و تنوعات قیومی و میشه ی
و ، )...قتییس ارت ییاطی و نرییامی لییر کشییور و نیییز
شکلگیری گروهک های تروریستی در عیران و تشیدید
ناامنی ها در سال های اخیر ،بهعنوان نمونهای شاخص و
موردی از بین سایر استانها انتخیا شیده اسیت .ایین
مقاله با هیدف تحلییل ژئیوپلیتیکی از متال یم منیاطق
مییرزی اسییتان کرمانشییاه ،بییه اب ییاد گونییاگون موضییو
میییپییردازد .بییا توجییه بییه گسییتردگی م احی و اب ییاد
گونییاگون مس ی له سیی ی شییده اسییت کییه بییا نگییاهی
 - 1شهرستانهای مرزی استان کرمانشاه ع ارتاند از :قصرشیرین ،سرپل

ذها  ،پاوه ،ال باباجانی ،جوانرود و گیالنلر .
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ژئوپلیتیکی -استراتژیکی ،مناطق مرزی شهرستان هیای


اسییتان کرمانشییاه و م ییاحثی کییه از اییین حی ی دارای
اهمیت بیشتر است ،مورد توجه قرار گیرد.
رو

تققی

روش تحقییق ،بیه هییدف و ماهییت پیژوهش ،امکانییات
اجرایی و مناب در دسترس بستگی دارده بنیابراین نیو
تحقیق حاضرکاربردی و با توجه به نیو  ،روش تحقییق
آن توصیفی-تحلیلی است .برای دستیابی بیه اطالعیات
از اسناد و مدارک م ت یر ،منیاب کتابخانیهای ،مراکیز و
سازمان هیای میرت ط (هنیل میرزی ،دفتیر تقسییمات
سیاسی استانداری استان کرمانشیاه ،مرکیز آمیار اییران
و )...استفاده شیده اسیت .همچنیین ،بخشیی مهمیی از
اطالعات از متال م نقشم  1 : 50/000مرزبیانی اسیتان
کرمانشاه بهدست آمده است.
مبانی نمری تققی
 -مرز

ط ق ت ریف فرهنل اصتالحات جغرافیای انسانی ،مرز
خط جداکنندۀ یک واحد فضیایی ییا گیروه ،از دیگیری
است .مرزهای فضایی-اجتماعی بهوسییلم ف الییتهیای
اجتماعی بهصورت دقیق تا م هم بهوجود میآیند که به
نو ف الیتهیای اجتمیاعی بسیتگی دارده بیرای مثیال،
مرزهای سیاسی کشییده میی شیوند تیا سیرزمین ییک
حکومت را تحدید حدود کننید و نشیانه گیشاری دقییق
محدودۀ حکومت بستگی بیه صیالحیت و حاکمییت آن
حکومت دارد .مرزهای اداری و دولتی در داخیل کشیور
در جهت خدمت به نواحی مربوط جهت ارائه سیروی
عمیییومی وجم یییی اسیییت(علی بابیییایی.)208 :1369،
به ع ارتی ،ختوط مرزی ختوطی اعت اری و قیراردادی
هستند که بهمنرور ت یین حیدود ییک واحید سیاسیی
بییرروی زمییین مشییخص میییشییوند (میرحیییدر:1371،
 .)141ت اریف در مورد مفهوم مرز همانند سایر مفاهیم
تا حدودی متنو است ،برای درک این تفاوت به جدول
( )1توجه شود:
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جدول  .1تعاریف متفاوت از مفهوم مرز

مقق
دره میرحیدر

ریچارد مویر
محمدرضا حافظنیا
پیروز مجتهدزاده

مارتین گالسنر
پیتر تیلور
درایسدل و بلیک
پرسکات
ماک درئو
رحمتی راد

تعریف
مرز به پدیدۀ فضایی گفته میشود که من ک کنندۀ قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بیوده و متیابق قواعید
خا درمقابل حرکت انسان ،انتقال کاال یا نشر افکار مان ایجاد میکند .مهمترین کارکرد مرزها ایجاد مان در
برابر حرکت انسان ،کاال و تفکرات است.
مرزها در جایی بهوجود میآیند که فصل مشترک عمودی میان حاکمیتهای کشوری از ستح زمین میگشرد.
مرز عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی یا کشور از دیگر واحیدهایی مجیاور اسیت .بیه ع یارت
دیگر ،مرز جدا سازندۀ قلمرو فرمانروایی دو نرام سیاسی است.
انسان برای مشخص کردن پیرامون جوالنگاه خود ،آن گونه که با گسترۀ جوالنگاه همسایه تداخل نیابد ،ناچار به
ت یین ختوطی قراردادی در بخش پیرامون محیط زیست یا قلمرو خود است .گونم گسترشیافتم ایین مفهیوم،
خط پیرامونی است که بخش پایانی جوالنگاه یک دولت را مشخص میسازد و جن م سیاسی پیدا کرده است.
مرز یک خط نیست ،بلکه یک ستح است .ستحی عمودی که فضا ،خاک و زیرزمین کشیورهای همسیایه را از
یکدیگر جدا میکند .این ستح در روی زمین بهصورت یک خط بهنرر میرسد.
مفهومی با نگاه از بیرون به درون است که افتران و جدایی را نشان میدهد.
مرز به پدیدۀ فضایی اطالن میشود که من ک کنندۀ قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بوده و متیابق قواعید
خاصی درمقابل حرکت انسان و انتقال کاال مان ایجاد کند.
مرز ،به یک خط اشاره دارد و سرحد ،اشاره به یک ناحیه یا محدودۀ مرزی دارد.
مرز میتواند حدی باشد که دو ارتش درحال جنل را در دو سوی یک ج هم نرامی عمالً از هم جدا کند.
مرز ،ی نی حدود و غور حاکمیت کشور ،مهمترین عامل تشخیص و جدایی کشور از کشورهای همسایه ،عامیل
به وجود آورندۀ وحدت سیاسی یا ط ی ی و انسانی در کشور ،بزرگ ترین عامل امنیت و استقالل و آخیرین حید
قلمرو یک کشور.
(من  :قالیباف ،یاریشگفتی ،رمضانزاده لس ویی)1387 ،

 -تفاوت سرحد و مرز

سرحد منتقه ای با وس ت متفیاوت اسیت کیه هیم بیه
تقسیمات سیاسی بین دو کشور و هیم بیه بخیشهیای
خالی از سکنم یک کشور گفته مییشیود .ق یل از قیرن
بیستم ،سرحدات شکل رایج از چشمانیدازهای سیاسیی
بودنده اما تحت شیرایط جهیانی در رابتیه بیا سیکونت
انسییانی و توسیی م اقتصییادی ناپدییید گشییته و مرزهییا
جایگزین آنها شدنده پی مییتیوان گفیت سیرحدات
مربوط به گششته ها و ختیوط میرزی بیه حیال حاضیر
ت لق دارند .مرزها مربوط به دوران مدرن ی نی قرن 19
می باشند .مرز یک خط است ،درحالی کیه سیرحد ییک
منتقم جغرافیایی بود .در قرن نوزدهم نیز سرحد دارای
ارزش برای اسکان و اشیغال جم ییت هیای کشیورهای
درحال رشد همانند ایاالت متحده بوده همان گونیه کیه
«فردریک جکسون ترنر» در رابتیه بیا ت یوری سیرحد
بیان کیرده بیدین م نیی کیه سیرزمین وحشیی و بکیر
ایاالت متحیده دارای نقیش مهمیی در رابتیه بیا تغیییر
فرهنل مردم اروپایی و مهاجر به آمریکایی بوده اسیت،

اما امروزه این ت وری بی م نیی شیده اسیت .آالسیکا و
سرزمین های شمالی قارۀ آمریکا میتواند به شکل تنهیا
سرحدات باقیمانده در این قاره دیده شیوند ،همچنیین
تشابهاتی نیز میتوان دربارۀ سیی ری روسییه و منیاطق
داخلی و خالی از جم یت در اسیترالیا برقیرار کیرد .در
دنیای واق یت ها ،دسترسی به این گونیه نیواحی میورد
اسییتق ال کشییورهای اسییت مارگر مختلییف در زمییان
مدرنیسییم قییرار گرفییته در زمییانی کییه مرزهییا هییم در
خشکی و هم در دریا به دقت و وسیواس زییاد کشییده
می شدند .رویم ادعاهای است ماری دربارۀ مرزکشیی در
نیییواحی درحیییال توسییی ه بیییه منازعیییه انجامیییید
( .(Johnston,2001: 282اگرچه بخش اعرمی از جهان
بدین ترتیس مرزبندی ،تقسیم یا خصوصی شیده اسیت،
اما در م اهدۀ قتس جنو در سال  ،1959قیارۀ قتیس
جنوبگان بهعنوان میرا مشترک بشریت قلمیداد شید.
افییزونبییر آن ،تنهییا سییرحد بییاقیمانییده ،آن قسییمت از
اقیانوس هاست کیه خیارا از مرزهیای درییایی هماننید
منتقم انحصاری اقتصادی هستند (میویر-288 :1379،
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)280ه ی نی ،تنها سرحدات باقیماندۀ کیره زمیین کیه
بشر به صورت رسمی آن ها را مرزبندی و تقسیم نکیرده
است و بهع ارتی ازجمله میرا مشترک بشریت اسیت،
شامل قارۀ قتیس جنیو ییا جنوبگیان ،کیف برخیی از
اقیانوسها و فضای خارا از جوّ زمین است.
«در تییالش بییرای یییافتن تفییاوت میییان مفهییوم مییرز و
سرحد 1جغرافیدانان مختلف تحقیقات مت یددی انجیام
داده انده برای مثال پرفسور تیلور انگلیسی ،اشیاره دارد:
کریستف ( )1959برای یافتن تفیاوت مییان دو مفهیوم
سرحد و مرز م نی واژه ای هریک را میورد توجیه قیرار
2
داده است .سرحد از ایدۀ «حدجلوی» یا «حیدبیرونی»
ریشه گرفته است ،مانند نوک سرنیزهه درعوض ،میرز از
مفهییوم «محییدوده» آمییده اسییت کییه مفهییوم محییدودۀ
سرزمینی را می رساند .به این ترتیس ،سرحد حالت نگاه
به بیرون را دارد و مرز حالت نگاه به درون را میرساند.
سرحد منتقم تماس دو قدرت است».
«این مفهوم نگاری میان واژه های اروپیایی « »frontierو
« »boundaryدربارۀ واژه های فارسی «سرحد» و «مرز»
دقیقاً جاری نیست .دو مفهوم مرز و سرحد که در مقیام
برگییردان واژههییای « »boundaryو « »frontierبییهکییار
گرفتییه میییشییوند ،در زبییان فارسییی پویییایی مفهییومی
جداگانه ای دارند .درحالیکه «مرز» در زبیان فارسیی از
مفهوم «سامان» فراتر نمی رود و آن خط جداکننیدۀ دو
سرزمین است که هیچگونه نگاه بیه درون ییا بییرون را
نمیرساند« .سرحد» درحقیقت مفهوم میزان نهیایی ییا
«اندازه» را می رساند ،که در جای خود مفهیوم «بی »
بودن یا کفایت داشتن را داشته و بیشتر جن م نگیاه بیه
درون را دارد و از پویییایی سیاسییی «نگییاه بییه بیییرون
داشتن» بهرۀ چندانی ندارد .در حالی که «مرز» جلوه گاه
ختی فرضی است که درنتیجم فشیار سیاسیی–نریامی
دو قدرت بهسوی یکیدیگر پدییدار مییآیید« ،سیرحد»
منتقم تماس دو موجودیت سیاسی–اقتصادی مسیتقل
و جدا از هم است که می تواند بیا اطمینیان ،جلیوه گیاه
محدودۀ خارجی قیدرت و نفیوذ ییک حکومیت عنیوان
1- frontier
2- in front


گیرده پدیدۀ سرزمینی که گسترهاش از پهنای یک خط


مرزی فراتر می رود و حالت منتقم سرحدی را بیهخیود
میگیرد» (مجتهدزاده.)39: 1381،
 -اختالفات مرزی

مرزها امکان و انگیزه هیای الزم را بیرای منازعیه ایجیاد
میییکننیید .از جنییل جهییانی دوم تقری ییاً نیمییی از
حکومتهای مستقل جهان درگییر منازعیات میرزی بیا
کشورهای همسایم خود بوده انید .شی یه همسیایه هیای
دیواربهدیوار ،کشیورها نییز تقری یاً بیا همسیایگانشیان
منازعه داشته اند ،تا بیا واحیدهای دورتیر .پی هرچیه
ت داد همسایه بیشتر باشد ،احتمال منازعه نییز بیشیتر
است .اگرچه علل منازعات زیاد و متنو اند ،اما این امیر
به چهار دسته تقسیم میشود:
 -1منازعییات مکییانی :منازعییات مکییانی زمییانی اتفییان
می افتد که حکومت نس ت به تفسیر اسیناد مربیوط بیه
ت ریف مرز یا روش ت یین مرز اختالف دارند .برخیی از
منازعات م موالً مربیوط بیه مرزهیای پییش از اسیکان
استه زمانی که جم یت افزایش یافت و منتقیم میرزی
دارای اهمیت شد ،موق یت دقیق مرز نیز دارای اهمیت
میشوده مانند مرز بین آرژانتین و شیلی.
 -2مناقشات سیرزمینی :مناقشیات سیرزمینی بیر سیر
مالکیت یک ناحیه ،زمانی بهوجود میآیید کیه میرز بیر
یک ناحیم متجان از نرر قومی تحمییل شیود .هیر دو
حکومییت ادعاهییایی در رابتییه بییا سییرزمینی را اعییالم
میکننده مانند برخوردهای مرزی سومالی با اتییوپی در
رابته با حقون سومالیاییهای ساکن اتیوپی.
 -3منازعات بر سر مناب  :این منازعات ارت اط نزدیکیی
با مناقشات سرزمینی دارد .کشورهای همسایه احتمیاالً
مناب مرزی مشترک دارند -خواه مناب م دنی باارزش،
زمینهای حاصلخیز کشاورزی ،خواه زمیینهیا و منیاب
ماهیگیری لنیی -و نسی ت بیه اسیتفاده از آن توافیق
ندارند ،مانند منازعم ایاالتمتحده با مکزیک بر سیر رود
کلرادو.
 -4مناقشات عملکردی :این مناقشات مربوط به زمیانی
است که کشیورهای همسیایه نسی تبیه سیاسیتهیای
مربوط به مرز توافق ندارند .اینگونه سیاستهیا ممکین
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است مربوط به مهاجرت ،مقیررات گمرکیی ییا آمیایش
سرزمین باشده برای مثال ،افزایش مهاجران لیرقیانونی
از مکزیک به ایاالت (.)Fellmann, 1992:428-429
معرفی مقدودۀ مورد مطالعه
استان کرمانشاه با جم یتیی بیالغبیر دو میلییون نفیر و
وس ت  25041کیلومترمرب با مرکزیت شهر کرمانشاه،
در میانم ضل لربیی کشیور بیین میدار جغرافییایی 33
درجه  40دقیقه تا  35درجه  18دقیقه عیرض شیمالی
از خط اسیتوا و  45درجیه  24دقیقیه تیا  48درجیه 7
دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینیویچ قرارگرفتیه و
از شمال به استان کردستان ،از جنو بیه اسیتانهیای
لرستان و ایالم و از شرن به استان همدان و از لر بیه

کشور عران محدود می شود و با این کشور بیشاز 370
کیلومتر مرز مشیترک دارد .اسیتان کرمانشیاه از لحیا
تقسیمات کشیوری بیه  14شهرسیتان 31 ،بخیش32 ،
شییهر و  86دهسییتان تقسیییم شییده اسییت (ملکییی و
همکاران .)157 :1395 ،کیالن شیهر کرمانشیاه کیه در
نیمم شرقی استان واق شده ،جزء ده شهر بزرگ کشور
و دومین شهر بزرگ و پرجم یت منتقم لر و شیمال
لربی کشور و بزرگ ترین شهر اسیتان کرمانشیاه اسیت
(پاهکیده .)53 :1394 ،منتقم میورد متال یه شیامل 6
شهرسییتان مییرزی اسییتان کرمانشییاه اسییت کییه 372
کیلومتر مرز مشترک با عران را دربیر مییگیرنید .ایین
شهرستانها ع ارت انید از :قصرشییرین ،سیرپل ذهیا ،
پاوه ،ال باباجانی ،جوانرود و گیالنلر .

شکل  .1موقعیت مقدودۀ مورد مطالعه (شهرستانهای استان کرمانشاه)
(من  :نگارندگان)1395 ،

بقث و یافتهها
 وییگیهای ژئوپلیتیکی مرز مشترک ایشران بشاعراق در استان کرمانشاه
* وییگی جغرافیایی طبیعی

طول مرزهیای اییران در آلیاز بیالغبیر  8731کیلیومتر
برآورد شد (در جدیدترین بررسی ها سازمان جغرافیایی
نیروهای مسلح ،طول مرزهای ایران را  9410کیلیومتر

اعالم کرده است) کیه  4113کیلیومتر آن را خشیکی و
 4618کیلومتر آن را مرز رودخانه ای ،دریاچه و بیاتالن
در بر میگیرد (صفوی .)76 :1378 ،طول میرز اییران و
عران  1608کیلومتر است که از این مییزان 1222/76
کیلومتر را مرز خشیکی و میابقی را میرز آبیی تشیکیل
می دهد (اخ اری ،نیامی .)169 -170 :1388،اییران بیا
 1596کیلومتر مرز مشترک ،طوالنی ترین مرز در میان
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همسایگان را با عران دارد .مرز اییران و عیران از دهانیم
فاو در جنو آلاز و به داالم،ر داغ (مرز مشترک اییران
و عران و ترکیه) ختم میشود کیه شیامل اسیتانهیای
خوزستان ،ایالم ،کرمانشاه ،کردستان و آذربایجان لربی


می شیود .میرز کرمانشیاه در دو حیوزۀ کیردی و عربیی


درمجمییو  372کیلییومتر بیییوده کییه از تلخیییا در
ابتدایی ترین نقته ب د از ایالم تا هیانی گرملیه آخیرین
نقته به کردستان ختم میشود (نقشم شمارۀ .)2

شکل  .2نقشۀ مرزهای ایران و عراق در استان کرمانشاه
(من  :حیدریفر و حیدری)1394 ،

موق یت مرزی کرمانشاه با عران بهگونهای اسیت کیه از
یک سمت (خاور) متکی بیه ارتفاعیات متیوالی و مینرم
است و از سوی دیگر (باختر) متکیبه جلگم کیمعارضیه
و بالمان بین النهرین استه به همین دلیل بین ایین دو
عارضییم متفییاوت جغرافیییایی ،یییک منتقییم واسییته
بهچشممی خورد که مجموعه ای است از ت،ه ماهورهیا و
ارتفاعات منفرد و نامنرم به نحیوی کیه در ناحییم بیین
قصرشیرین تا سومار ایین ارتفاعیات واسیته تیا داخیل
خاک عران هم ممتد هستند .از ویژگیهای عملییاتی و
نرامی این بخش واسته این است که بهراحتی میتوان
از آن به داخل عران نفوذ کرد .به طور کلی مشکل میرز

به نحوی است که ییک م یدع عملییات ت رضیی خیوبی
بهطرف باختر شمرده میشود .تفاوتها و تنو ط ی یی
و ژئومورفولییوژیکی در سراسییر مرزهییای ایییران و عییران
مشاهده میشوده در بخشهایی هماننید قصرشییرین و
سومار شاهد دشیت هیای وسیی و همیوار بیا کمتیرین
عییوارض توپییوگرافی هسییتیم و در منییاطقی هماننیید
اورامانات به کوههای صی سال یوری برمییخیوریم کیه
زمینه را برای ف الیت های مجرمانیه و خیارا از کنتیرل
هماننیید قاچییان کییاال ،اسییلحه ،ارز ،احشییام و ...فییراهم
میسازد.
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* وییگی جغرافیایی نمامی

ویژگی های نرامی میرز کرمانشیاه بیا عیران را ازلحیا
مشخصات و نحوۀ عمل به سه بخش مییتیوان تقسییم
کرد:
الف) از نوسود تا باویسی :در این بخش ارتفاعات تقری یاً
موان پیوستهای را برای عملیات هماهنلشده تشیکیل
داده و م ابر وصولی عمده به داخل خاک اییران همیان
م ر نفوذی حل چه در عران به نوسود و کرمانشاه است
که در این م ر نفوذی موان عمدهای ازق یل ارتفاعیات
دوآ و گردنه شمشیر در شهرستان پاوه قرار دارد.
) از باویسییی تییا خسییروی :ارتفاعییات موانی عمییده و
پیوسته ای را تشکیل نداده و م یابر وصیولی بیه داخیل
خاک ایران ع ارتاند از:
محییور نفییوذی خییانقین ،خسییروی ،قصییر شیییرین کییه
فونال اده مهم و قابلتوجیه هسیتند و همچنیین م یر
باویسی به سر پل ذها در این قسمت مهمترین بخش
مرز ی نی پیشرفتگی قصرشیرین است (شکل  )3که به
عمق  25و عیرض  50کیلیومتر در خیاک عیران پییش
رفته و م ر خانقین ،قصر شیرین ،کرمانشاه در آن واق
است .در پشت این پیشرفتگی ارتفاعیات امیام حسین و
بازی دراز و قراویز و گردنه پاطان و در جلوی آن جلگم
بینالنهرین که دارای ت،ههای کمارتفا است ،قرار دارد.
این قسیمت بیرای عملییات تت ییق شیده از دجلیه تیا
ارتفاعات زاگرس (پاطان) مان قابل تیوجهی در سیر راه
ندارد.
پ) از خسروی تا نفت شهر :یک رشته ارتفاعات خیاکی
موازی با مرز وجود دارد که عمومیاً قابیل ع ورنید و بیه
همم م ابر وصولی به داخیل خیاک اییران ی نیی قصیر
شیرین ،سرپل ذها و اسالم آباد لر منتهی می شوند
(عزتییی .)67-68 : 1368 ،منییاطق کوهسییتانی اسییتان
شییامل منتقییم اورامانییات بییهدلیییل وجییود کییوههییای
ص سال ور مان ی درمقابل تحرکات و عملییات نریامی
گسترده است .این مان در مکان دیگری ی نیی نیواحی
پست و هموار همانند قصرشیرین ،گیالن لر  ،سیومار،
سرپل زها وجود نداشته و امکان عملییات نریامی در
اینگونه نواحی آسانتر از سایر بخشهای استان اسیته

برای مثال ،در دوران جنل تحمیلی نفوذ نرامی عیران
بیشتر در این گونه شهرسیتان هیا بیود .در ایین زمینیه،
جغرافیا بهعنوان مان ی درمقابل جنل و ت رض نریامی
ارتش ب عران شمرده میشود.
* وییگی جغرافیایی سیاسی

اسییتان کرمانشییاه دارای سییه هنییل مییرزیه سییومار،
قصرشیرین و پاوه است .از نرر تقسیمات کشوری بخش
سومار نیز جیزء شهرسیتان میرزی قصرشییرین اسیت.
هنل مرزی قصرشیرین با احتسا هنل مرزی سیومار
که در محدودۀ جغرافیایی شهرستان قصرشییرین قیرار
دارد ،دارای  261کیلومتر مرز از میلم مرزی  36اصیلی
تا میلم مرزی  69/10فرعی (رود تلخا تا بیزل) اسیت.
هنل مرزی پاوه در محدودۀ جغرافیایی شهرستان پاوه،
دارای  85کیلومتر مرز از میلم میرزی  69/10تیا میلیم
 83/2فرعی در منتقم بیدرواز است .درمجمو  ،از کیل
مرز مشیترک اسیتان کرمانشیاه بیا کشیور عیران196 ،
کیلومتر آن در محدودۀ فیدرالی کردسیتان عیران قیرار
داشته و مابقی به میزان  150کیلومتر با دولت مرکیزی
عران هممرز است (فرماندهی مرزبانی استان کرمانشیاه،
.)1 :1386
استان کرمانشاه دارای  14شهرستان و جم یتی بالغبیر
 1945227نفر است .ایین اسیتان  6شهرسیتان میرزی
دارد که بیشترین مرز مشترک بهترتییس  1۷3و  ۷۰در
شهرستان های قصرشییرین و پیاوه اسیت و شهرسیتان
جوانرود با  11کیلومتر کمتیرین میرز مشیترک را بیا
کشور عران دارد (جدول .)2
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جدول  . 2اطالعات تقسیمات کشوری استان کرمانشاه ،در پایان سال 13۹۴

شهرستان

طول مرز شهرستان
با کشور عران به
کیلومتر

فاصله مرکز شهرستان
از مرکز استان
(کیلومتر)

مسییاحت
تقری ی (متر مرب )

جم یت

0

59.19

2125045051

151473

اسالمآباد لر 

0

92.87

1902921842

39837

داالهو

0

61.06

1115380682

46395

روانسر

0

85

2308225519

91935

سنقر

0

54

1568972828

76678

صحنه

0

0

5658351701

1030978

کرمانشاه

0

94

929758351

81051

کنگاور

0

47.45

1081603899

84342

هرسین

70/50608284

117.85

796455382

56837

پاوه

40/71950959

135.95

1416824644

38475

ال باباجانی

11/23540733

84.12

792066801

71235

جوانرود

173/6197472

166

1550282201

25517

قصر شیرین

24/66951825

153

2585821210

62858

گیالن لر 

51/42020175

140

1211990966

85616

سرپل ذها 

372

-

25043701384

1945227

جم

شهرستان مرزی

(من  :ملکی و همکاران)158 :1395 ،

 اثرات ژئوپلیتیکی مرز مشترک ایران با عشراقدر استان کرمانشاه
* اثر اقتصادی -اجتماعی

استان کرمانشاه با  18/5درصد بیکیاری بیاالترین رقیم
بیکاری را در ستح کشور دارد .این درحیالی اسیت کیه
رقم بیکاری در شهرسیتانهیای میرزی بیه چنید برابیر
می رسد ،بهطوری که در شهرستانهای جوانرود و پاوه
بهترتیس  42/75و  31/06درصد است .با توجه به هیرم
سنی جم ییت ،اکثیر بیکیاران را قشیر جیوان تشیکیل
می دهند ،همین عامل بیکاری جوانان باع قاچان انوا
کاالها و مواد مختلف و نیز تهدید امنیتی و سیاسیی در
مناطق مرزی شده و ضدانقال از این فرصیت اسیتفاده
کرده و افراد را در مناطق مرزی بیا ترفنیدهای مختلیف
جیش کییرده و موجییس تهدیید منییاطق مییرزی اسییتان
کرمانشاه شده است که اللیس بیا وعیدههیای پیولی در
جش این افراد ف الیت دارند و این عامل موجس تهدید
سیاسی و امنیتی مناطق میرزی اسیتان کرمانشیاه نییز
شده است (میرزاییپور.)1390 ،

مردم منیاطق لیر کشیور ازجملیه اسیتان کرمانشیاه،
بهعلت سالهای جنل و نزدیکی به مرزها ،ت یضهیا و
محرومیت های زیادی را تجربه کردهاند .در این منتقیه
بیشتر خانواده ها از اقشار محرومی هستند که هیچگونه
امکانات مناس ی برای اشتغال ندارند .موق یت میرزی و
جغرافیایی این مناطق س س شیده اسیت کیه از دیربیاز
عالوهبر م ادالت رسمی و قانونی ،م ادالت لیررسیمی و
پنهانی در حجم وسی ی از ایین منیاطق انجیام پیشیرد.
هر چند برآورد حجیم م یادالت لییر رسیمی بیه آسیانی
امکانپشیر نیست ،اما بخش قابیلمالحریهای از نییروی
انسانی بهدلییل فیراهمن یودن زمینیههیای اشیتغال بیه
اینگونه ف الیتهای م ادالتی مشیغول هسیتند .دالییل
وجییود اییین پدیییدۀ شییوم در منییاطق مییرزی اسییتان را
نمی تیوان بیر عهیدۀ سیاکنان ایین منیاطق گشاشیت و
مرزنشینان اللس بهعنوان متهمان بیگناه ،خود قربیانی
این پدیده هستند .از دالیل وجود این م ضل اجتمیاعی
میتوان به مواردی از این ق یل اشاره کرد:
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ن ود کارخانه و مراکز صن تی در شهرها و مناطق مرزی
استان موجس شده است که ساکنان این شهرها نتوانند
شغل مناس ی داشته باشند .این عامل همراه با موق یت
این شهرها ی نی واق شدن در مرز ،موجس شیده اسیت
که بسیاری از ساکنان این شهرها به واردکردن کاالهای
قاچییان ب،ردازنیید کییه در میییان قشییر جییوان و نوجییوان
طرفداران زیادی پیدا کرده است .این امر از سیه جهیت
امنیت اجتماعی در این مناطق را بههم ریخته است:
 -1واردکردن کاالهایی همچون مواد مخیدر ،مشیروبات
الکلی ،وسایل ویدیویی و :...این عامل باع میشود کیه
بسیاری از افراد ساکن ازجمله اقشار نوجیوان ،جیوان و
میان سال به آسانی به این کاالها دسترسی داشته باشند
و در م رض آسیس قرار گیرند.
 -2واردکییردن کاالهییای قاچییان :اییین عامییل بییهس ی س
عدمکنترل و بینرمی گمرکی بیه اقتصیاد اسیتانهیای
مرزی و کشور لتمه و آسیس جدی وارد میکند.
 -3تقابل با نیروی نرامی و انترامی :درگییری و تقابیل
افراد قاچاقچی با نیروهای انترامی در مناطق میرزی و
ب ضییاً در ت قیییس و گریییز و درگیییریهییا ،منجییر بییه
کشتهشدن افراد دو طرف درگیری میشود.
نتیجییم اییین عوامییل بییهوجییودآمییدن نییاآرامی ،فقییر و
محرومیت ،اقتصاد نابسامان و بیبندوبارِ مناطق مرزی و
درنهایت بی اتی سیاسی خواهد بود.
باتوجه به خأل های ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک حیاکم بیر
ختوط مرزی ایران و عران ،میتوان بیا تقوییت عوامیل
مشترک اقتصادی میان دو کشور ،ماننید بازارچیه هیای
مرزی ،همکاری در زمینم تولید و صادرات خرما ،تولیید
و صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی ،پرورش آبزیان
در رودخانه ها و آبگیرهای مشیترک مییان دو کشیور و
اتخاذ سایر تدابیر اندیشمندانه ،خألهای فون را ت یدیل
به نقاط قوّت کرد.
همچنیین «ت یاونیهییای مرزنشیین نقیش ارزنییدهای را
بهعنوان بنگاه های اقتصادی هر چند کوچیک در زمینیم
درآمییدزدایی و کییاهش فقییر در نییواحی پیرامییونی و در
نواحی محیتی ایفیا کیرده و در امیر اشیتغال و توسی م
سرمایهگشاری تداوم می بخشده هرچند عوامیل دیگیری
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نیز در خصو
بودهاند.
دولت جمهوری اسالمی ایران به منرور حفظ و حراست
از مرزها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شیهرها،
قاچان کاال و ارز و همچنین اشتغال روستاییان و ایجیاد
درآمد بیرای ایین قشیر پاسیدار مرزهیا ،طیرح تشیکیل
ت اونیهای مرزنشینان را به مرحلیم اجیرا گشاشیت کیه
اجرای ایین طیرح در اسیتان کرمانشیاه از سیال 1378
رسماً انجام پشیرفته در همین راستا در آن سال ،بیرای
اولین بار پنج شهرستان استان شیامل پیاوه ،جیوانرود،
ال باباجانی ،سرپل ذها و قصرشییرین بیه تأسیی
 32شرکت ت اونی مرزنشینان اقدام کردنده امیا شیواهد
امر بیانگر آنسیت کیه بازارچیه هیای میرزی اگرچیه در
پیارهای میوارد نقیش مث یت و میر ری داشیتهانید ،امیا
عملکرد چند سالم آن ها نشان می دهید کیه بیا اهیداف
اولیم تأسی  ،همخوانی ندارند» (بخش خصوصی اتیان
ت اون.)1391 ،
در همم این سالها ،توجه چندانی به اهمییت موق ییت
جغرافیایی و شرایط مناسس این منتقه برای کشاورزی
و دام،روری و سرمایهگشاری بیرای تأسیی کارخانیه و
کارگاه هایی نشده که توان جش نیروهای بالقوۀ منتقه
را داشته باشیده از سیوی دیگیر محرومییتهیا در ایین
مناطق همچنان مشاهده میشیود .میردم ایین منیاطق
بهدلیل ن ود امکان کاری مج ورند از راههای لیرقیانونی
دست به تجارت بزنند که نهتنها برای آنها سود بسییار
کمی دارد ،بلکه حتی گاهی جیان خیود را نییز در ایین
میان از دست می دهند .آنان برای نیازهای اولیم زندگی
و پیداکردن کار و داشتن درآمد ،از روی اج ار اقدام بیه
واردکردن کاالهایی از راه قاچان میکنند.
اگیر بخیواهیم بیه عوامیل میر ر در گسیترش نیاامنی و
تهدیدهایی همانند تحرکات تروریستی ،جرییان قاچیان
و ...در مناطق مرزی بهصورت کلی نگاه کنیم ،میتیوان
آن را همانند جریان و فرایندی متصیل بیههیم تحلییل
کرد .همم ض ف های ساختاری به شیکل دالیلیی بیرای
کم ود شغل دیده میشوده ی نیی سیاختارهای ضی یف
کشییاورزی ،دامییداری ،زن ییورداری ،شیییالت ،بییاغداری،
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صن ت ،م ادن ،خیدمات ،بسیترهای و زیرسیاختهیای
نامناسس در همم بخشهیا منجیر بیه نیاتوانی درجهیتز
تأمین شغل برای جوانان جویای کار این منیاطق شیده
که ساختار سنی جم یت آن جوان بوده و قاعیدۀ هیرم
سنی منتقه پهن است .در اینجا محیط همراهی نکرده
و نیروهای فراوانی نیز در منتقه سازماندهی نشده انید
و امکان وجود قاچان و ناامنی های مختلف فراهم شیده
اسییت .درنتیجییه شییاهدیم کییه در منییاطق مییرزی از
شهرستان پاوه تا جوانرود و ال و آن طرفتر سیرپل
ذها و قصرشیرین ،ش کهای از شغلهای کاذ بههیم
تنیده شده و همه با هم در جریان بوده تا بیازار قاچیان
کاال و ارز ،اسلحه ،سوخت و سایر ف الیتهای مجرمانیه
گرم شود .این جریان خروجیهایی نیز در فضیا داشیته
که میتوان اشکال آن را در بازارچم میرزی جیوانرود و
درحد بسیارکمی در پاوه و قصرشییرین مشیاهده کیرد.
بازارچم مرزی جوانرود طی سالیان اخیر به بازاری ملی
ت ییدیل شییده و خریییداران از اقصییینقییاط کشییور از
خوزستان تا کاشان و قم را به خود جش کیرده اسیت.
این جریان ملی به ش کم فراملی از چیین تیا دبیی کیه
کاالهییا را بییهصییورت سییازماندهی شییده بییه مرزهییا
میفرستند ،حلقههای خریدار و فروشنده و توزی کننده
را تشکیل میدهند که درنهایت با حلقههای واستهها و
دالالن و خییردهفروشییان در بازارچییههییا بییه هییم گییره
میخورند.
 اثر مکانی -فضایی
جغرافیا علم تفاوتها و تشابهات در ستح سیارۀ زمیین
است .کرۀ زمین همانند یک گوی صاف نیست ،بلکیه از
محیط هیای متنیو و گونیاگونی تشیکیل شیده اسیت.
ژوهانس ورگ هماننید توکییو نیسیت و ال تیه اییران بیا
ایرلند متفاوت است .شرایط زندگی در نواحی میرزی از
مسائل ژئوپلیتیکی خا ناشی از ا ر محیط بر انسان و
فرهنل برخوردار است که تفاوت های بارزی بیا نیواحی
مرکزی دارد .مرز و کارکرد آن ،نزا یا اللس بیی یاتی
در این نواحی ،قاچان ،تروریسیم ،بازارچیههیای میرزی،
توسیی ه و ن ییود آن ،اقییوام گونییاگون و مجموعییهای از
مخییاطرات و بحییرانهییا در منییاطق مییرزی هماننیید
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شهرستانهای مرزی ،ازجمله اختصاصیات ایین نیواحی


است .مناطق مرزی استان کرمانشاه ازنریر ط ی یی بیه
بخش های کوهستانی و هموار تقسیم شیده کیه ازنریر
امنیتی م ادالت گوناگونی را بیهدن یال دارد .ذکیر ایین
نکته مهم است که حل و فصل مشکالت مربوط به میرز
در نواحی دشت و مناطق هموار راحتتر و بهتیر اسیته
بهع ارتی کنترل مرزها در نواحی هموار ،آسانتر است.
همچنین ،جغرافیا علم روابط متقابل انسانی نییز اسیت.
انسان قتس اصلی این رابته را تشکیل میدهید .بیدون
وجود انسانها علیم جغرافییا ،ژئوپلیتییک و بسییاری از
مسائل دیگر بیه وجیود نمیی آیید .انسیان ،اییدئولوژی و
فرهنل وی تأ یر اساسی بر خلق محیطهای گونیاگون،
قوانین گوناگون و س کهای متفاوت زندگی دارد .ایین
نو تفاوت ها در نگرش و ایدئولوژی انسانی ،زمینیهسیاز
تهدید و ناامنی یا برعک  ،پیشرفت و صلح را بیهدن یال
دارد .جوام موجود در مناطق مرزی از نقیاط مشیترک
یا متنیوعی نسی ت بیه هیم برخیوردار بیوده و فضیاهای
صلحآمیز ییا تینشزا ایجیاد مییکنید .مرزهیای اسیتان
کرمانشییاه از بیکییاری ،فقییر و عییدمتوسیی م ناشییی از
سیاستها و برنامهریزی هیای نامناسیس در رنیج اسیت.
تفییاوت در مییشهس و فرهنییل ،برنامییه و سیاسییتهییای
تمرکزگرا و ناهماهنل ،جرییان هیای فراملیی در حیوزۀ
قاچاقییان ،جریییانهییای امنیییتزدا ،نییابرابری مرکییز و
پیرامون ،نابرابری اقتصادی در حواشیی منیاطق میرزی
استان بههمراه سیاستهای دولتها در گششیته ،مزیید
بر ن ود توس م اقتصادی بوده و مشکالت امنیتی خیا
خود را بهدن ال داشته است.
مرزهای جمهوری اسالمی ایران با کشیور عیران درپیی
قرارداد  1975الجزایر و با در نررگرفتن پروتکل الحاقی
 13ژوئن  1975در تیاری  21دسیام ر  1975تحدیید
حدود شدند که مرزهای استان کرمانشاه نیز جیزء ایین
مرزها بودند .مرز اسیتان کرمانشیاه از میلیم میرزی 36
اصلی در مختصات  57000درجیم شیرقی تیا 37/175
درجم شمالی در رودخانیم تلخیا (حید نهیایی اسیتان
کرمانشاه و شرو مرزهای استان ایالم) شرو و به میلم
مرزی  83/2فرعی در مختصات  60/241درجم شیرقی
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تا  39/053درجم شمالی ارتفاعات تخت اورامیان (حید
نهییایی اسییتان کرمانشییاه و شییرو مرزهییای اسییتان
کردستان) ختم می شود .مرزهای استان کرمانشاه 372
کیلومتر از مرزهای  1336کیلومتری جمهوری اسالمی
ایران با عران را تشکیل می دهد (عزتی .)1384 ،استان
کرمانشاه به لحا همسایگی با مرزهای کیردی و عربیی
عران (از نرر زبانی و قومی) نس تبه سیایر اسیتانهیای
کشور از ویژگی خاصی برخوردار است .شش شهرستان
از مجمیییو چهیییارده شهرسیییتان اسیییتان کرمانشیییاه
(قصرشیرین ،سرپل ذها  ،یال باباجیانی ،جیوانرود،
پاوه ،گیالن لیر ) میرزی هسیتند .مسیاحت شیهرهای
مرزی استان کرمانشاه  7070کیلومتر مربی اسیت کیه
 %29از مسییاحت اسییتان را شییامل میییشییود .مرزهییای
استان کرمانشاه دارای ویژگی مکیانی و فضیایی خیا
خود است که به دو دسته تقسیم میشوند.
الف .طوالنی بودن :مرزهای کرمانشاه با کشور عیران،
بییا اشییکال مختلییف مییرز (محیید و مسییتقیم) و بییا
توپوگرافی خا میرز و پسیتی و بلنیدیهیای فیراوان،
تنگهها ،دشتها ،ت،هها ،کوهها ،ارتفاعیات صی سال یور
دیده میشود (شیکل  .)3ایین تفیاوتهیا و تنیو هیای
جغرافیییایی در طییول مییرز ،بییههمییراه تنییو اقلیمییی از
قصرشیرین تا پیاوه ،کنتیرل کامیل میرز را درخصیو
کاروانهای قاچاقچی با مشکل مواجه کرده اسیت .ایین
درحییالی اسییت کییه مییا در طییول اییین ختییوط ،دارای
تجهیییزات مییدرنی هماننیید مرزهییای هوشییمند ش ی یه
مرزهای ایاالت متحده با همسایگانش نیسیتیم .اگرچیه
دستور ساخت دیوار مرزی در این منتقیه وجیود دارد،
ولی این طرح دارای هزینیههیای سرسیامآوری اسیت و
در حال حاضر و تا آیندۀ قابل پییشبینیی ،امکیانپیشیر
نمیییباشیید .اییین تنوعییات جغرافیییایی کییه بییا خییود
محدودیتهایی را به همراه دارد و نیاز به تنیو رفتیار و
مدیریت نرامی و انترامی مرز را بیشتر میسازد ،زمینم
این امر را نیز فراهم ساخته تیا مکیان و محیل اسیتقرار
پاسییگاههییای مییرزی نامناسییس باشیید و زمینییم دییید و
مدیریت کامل را برای آن فراهم نسازده به همین دلیل،
در اییین منتقییه شییاهد آسیییسپییشیری هرچییه بیشییتر
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پاسگاههای مرزی همانند حمالت مکیرر بیه پاسیگاههیا
همانند پاسگاه شمشیر در پاوه میباشیم.
ب .مقدب بودن مرز :با توجه به محید بیودن میرز
قصرشیرین (شکل  ،)3این میرز دارای بهتیرین شیرایط
برای عملیات آفنیدی اسیت و ابتکیار عمیل را م میوالً
زودتر فراهم می کنده مثل برآمیدگی قصرشییرین بیین
میلم مرزی شمارۀ  51تا  ،60برآمدگی نفت شیهر بیین
میلم مرزی  44/9و  .46این دو برآمدگی ازنرر نریامی
دارای اهمیت زیادی است و به همین دلیل رژیم عیران
در سییال  1359در ابتییدای جنییل تحمیلییی اییین دو
برآمدگی را اشغال کرد.
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شکل  .3نمایش ناهمواریها در نقشۀ مراکز شهری و شهرستانهای استان کرمانشاه
(من  :نگارندگان)1395 ،

 اثر ژئومورفولوژیکی
از منرر ژئومورفولوژیکی ،مناطق کوهستانی در نیواحی
مرزی برای بیگانگان نوعی محدودیت شمرده میشیوده
چراکه توپوگرافی زمین و عواملی همچون شیس زییاد و
وجود پرتگاهها و نقاط ص سال ور ،ع ور و مرور آنها را
به هر شیوه دچار مشیکل مییکنیده بنیابراین «در ایین
زمینه همم واحیدهای نریامی کیه درمقابیل هیم قیرار
می گیرند ،همم موشک ها و خودروهیای زره پوشیی کیه
ممکن است در یک ن رد مسیتقیم درگییر شیوند ،بایید
خصوصیات زمین عملیات را مدنرر قیرار دهنیده بیرای
مثال ،آیا در زمین عملیات کوه ،کوه،اییه و ت،یه دییده
می شود یا اینکه آن هموار و پست است؟ آییا در زمیین
عملیات گیاهان و درختانی برای مخفیکردن پیادهنرام
و نیروی نرامی وجیود دارد؟» (لتیفییان.)23 :1393 ،
اشکال ژئومورفولوژیکی محدودۀ مورد متال ه به شیکل
کوه ،درّه یا اراضی مرتفی  ،نسی تاً مرتفی  ،فرورفتگیی و
دشت هیا دییده میی شیوند .ایین اراضیی هرییک تیأ یر

منحصربه فردی بر تحرک و جابه جایی آزادانم نیروهیای
نرامی ،مکانیابی هدفهیا ،ارسیال آتیش میر ر ،انجیام
عملیات لیررزمی ،هماهنیلکیردن اقیدامات ،تجهییز و
پشتی انی میر ر در سیه سیتح اسیتراتژیک ،عملییات و
تاکتیک دارند .ناهمواری ها بیهدلییل دارا بیودن شیرایط
ارتفاعی و جهیت گییری خیا (در برابیر بیاد و تیابش
خورشید) بیا تغیییر در آ و هیوای محلیی ،هیدایت و
زهکشیییی هییییدروگرافیکی و تنیییو در سییینلهیییای
تشکیلدهنده ،دارای اهمیت زیادی هسیتند .دشیتهیا
نیز جوالنگاه اشرار و قاچاقچییان محسیو میی شیوند.
به دلیل هموار بودن مسیر ،سرعت حرکت آنیان در ایین
واحییدها بسیییار باالسییت .ارتفاعییات و برجسییتگیهییای
منفردی که در دشت ها وجیود دارنید ،نقیاط شاخصیی
برای شناسایی راه هیای ع یوری و جهیتییابی شیمرده
می شوند .همچنین این نقاط بیرای اسیتراحت و توقیف
نیز استفاده میی شیوند .حرکیت قاچاقچییان ،یالییان و
اشرار و گروهکهای ضدانقال در این واحد و در طیول
شس با توجیه بیه نیو عارضیه صیورت مییگییرد و در
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شس های مهتابی با چراغ خاموش انجام می شود .به این
ترتیس امر پیشیگیری در ایین نیواحی بسییار سیخت و
مخاطرهآمیز است.
تجزیهوتقلیل
نقاط مرزی ،مناطق مرزی و نگه انیان میرزی اییران در
سیستم ادارۀ کشور و تأمین امنییت آن نقیش اساسیی
دارند .بافت و ساختار جم یتی این نقاط اکثراً عشیایری
بوده و قومیتهای مختلف با زیرسیاختهیای فرهنگیی
گوناگون در آن زندگی میکننید .در بسییاری از اذهیان
این تصوّر وجود دارد که نقاط و منیاطق میشکور دچیار
بحرانهای شدید اقتصادی– اجتماعی بوده ،بیهگونیهای
که آسیسهای اجتماعی در مرزها بیشاز نقاط دیگر بیه
چشم می خورد .به لحا سیاسی نیز چنین ترسیم شده
است که گرایش میرزداران عمیدتاً بیه بییرون از مرزهیا
م توف بوده و چندان تمایلی به مرکز نشان نمیدهنید
و عمدتاً هویت قومی و ملیی خیود را در جیای دیگیری
فرض میکنند .اگر اینگونیه باشید ،بنیابراین بیهلحیا
ژئوپلتیک ما با «نقاط بحران »1مت ددی مواجه خواهیم
بود .در نگاه اولیه ،این قضیه ظاهراً تصدیق می شوده اما
این مقاله اوالً درپی ا ات بتالن ایین دییدگاه اسیت و
انیاً نشان می دهد که اتفاقاً مرزنشینان در هییچ جیایی
از تاری نس ت به مرکز واگرا ن یوده و عمیدتاً همگراییی
شییدیدی بییا منییاطق مرکییزی داشییتهانیید .از مجموعییه
بح های فون و یافتهها و تجربیات محققان میتوان به
نکات زیر دست یافت:
 -1با توجه به مس لم همگرایی میردم ایین منتقیه ،در
صورت بی توجهی به مسائل اقتصیادی و فرهنگیی ایین
مناطق ،مشکالتی برای این نواحی مرزی ایجاد خواهید
 - 1به طور کلی ،بحران به تغییر ناگهانی ،شدیدتر از حالت عادی ،لافلگیر کننده
و تهدیدآمیز اطالن میشود که همواره یا بهطور ط ی ی یا توسط بشر بیهوجیود
میآید و سختی هایی را به جام م انسانی تحمیل میکند که برای برطرفکیردن
آن نیاز به اقدامات اضتراری ،اساسی و فونال اده میباشد (صحنه-16 :1391 ،
 .)2بحران مرحلهای مافون ختیر ،آسییس ،فاج یه ،مصیی ت و مخیاطره اسیته
بنابراین منرور از نقتیم بحیران ،آسیتانه و میرزی اسیت کیه حجیم مشیکالت،
مخاطرات و تهدیدها به قدری زیاد میشود که بیا ع یور از آن شیرایط لیرقابیل
تحمل می شود .همچنین ،این نقاط بحرانی از رهیافیت جغرافییایی بیهخصیو
باتوجه به پراکندگی آنها مورد متال ه قرار میگیرد .نقاط بحرانیی ژئوپلیتییک،
شامل مناطق و مراحلی است که بینرمیی و بیی یابتی را بیرای ییک مجموعیم
سیاسی -جغرافیایی بههمراه دارد.

181

شد .ساکنان اهل سنت و ت داد کمی از اهل حیقهیای
منتقه ،که به تناسس جم یت استان و کشور در اقلییت
هسییتند ،بییه مراتییس وفییاداری کمتییری را بییه سییایر
مرزنشینان اسیتان دارنید،ه درصیورتیکیه ایین شیرایط
مدنرر قرار نگیرد ،می توان زمینههای واگرایی این افراد
را فراهم سازد .این عامل بههمراه دیدگاه های مشه ی و
جهان بینی این ساکنان و نیز فقر و بیکاری روزافزون در
منتقه ،قاچان کاال و ارز از هر دو سوی مرز توسط ایین
ساکنان و در شهرستان های فون درحال افزایش اسیت.
همچنین ،میزان محرومییت در منیاطق میرزی اسیتان
کرمانشاه باالسیته حتیی در مقایسیه بیا مرکیز اسیتان
بیکاری و محرومییت ،شیاخصهیای مهیم هسیتند کیه
زمینییم تحییوالت و مخییاطراتی هماننیید مهییاجرت بییه
شهرهای بیزرگ و پیامیدهای ناشیی از آن را بیهدن یال
دارد .آن هایی که در پشت سر ی نی محل زندگی خیود
باقی می مانند ،درصورت بیکار بودن مج ور بیه ف الییت
قاچان میشونده به همیین دلییل فقیر و محرومییت در
منییاطق مییرزی اسییتان کرمانشییاه زیییاد بییوده و زمینییم
گسترش قاچان کاال و ارز را فراهم میسیازد .در چنیین
شرایتی مسلّم است که بدنم اصیلی جام یه از جن یه و
نگاه ضدارزشی به قاچان نمیی نگیرد .بیرای شیهروندان
مرزنشین ،ق ح اجتماعی قاچان کاال از بین رفته اسیت.
درواق در فرهنل این مناطق مرزی ،قاچیان بیه نیوعی
نشانم مردانگی و شجاعت نیز است و حتی گیاه پزشیک
شهر و دهستان ،مالی ده و فرهنگیان نیز به این عمیل
اقدام می ورزنده به همین دلیل نهتنها نرارت اجتمیاعی
برای جلوگیری از این پدیدار منتفیی اسیت ،بلکیه ایین
نو نرارت بیشتر م توف بیه کارآمیدتر سیاختن ایین
پدیدار ،ازطرییق آگیاه سیاختن همسیایگان و آشینایان
نس ت بیه مقصید ،زمیان و میانور قیوای انتریامی بیرای
جلوگیری از قاچان است.
 -2برای تحلیل ریشه های بحران اجتمیاعی در منیاطق
مرزی استان کرمانشاه با عران ،باید سیاختار و ترکییس
جم یت دو کشور بهنحوی کال دی مورد تجزیهوتحلییل
قرار گییرد .در ایین زمینیه وجیوه مشیترک اسیت کیه
مییتوانید عامیل بحیرانزا باشید ییا بیرعک درجهییت
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همگرایی محسیو شیود .در اینجیا میا بایید خألهیای
ژئوپلتیکی 1دو کشور را مورد متال ه قرار دهیم .با ییک
نگاه اجمالی متوجیه میی شیویم کیه مهیم تیرین خیالء
ژئوپلتیییک ایییران و عییران وجییود دو قومیییت کییرد در
مرزهییای لربییی ایییران و شییرن عییران اسییت .توزییی
جغرافیایی قومیت کرد ،عر و شی ه در عران بهنحیوی
است که خودبهخود عران را تجزیه کرده استه بیه ایین
نحو که کردها در مناطق کوهستانی در مناطق هممیرز
با نواحی کردنشین ایران قرار دارنید .در منیاطق میرزی
استان کرمانشاه و عیران بیا توجیه بیه ایین کیه زمینیم
فرهنگی و اجتماعی آن بهنحوی است که بیرای قاچیان
کاالهای گوناگون (به خصو در زمانی که کشور اییران
و عییران در تقابییل قییرار دارنیید) و نیییز سییایر عملیییات
خرابکارانم تروریستی و ایشایی بسیار مساعد است.
« -3استان کرمانشاه با  18/5درصد بیکیاری ،بیاالترین
رقم بیکاری را در ستح کشور دارد .این درحیالی اسیت
که رقم بیکاری در شهرستان های مرزی به چنید برابیر
می رسد ،بهطوری که در شهرستانهای جوانرود و پاوه
بهترتیس  42/75و  31/06درصد است .با توجه به هیرم
سنی جم ییت ،اکثیر بیکیاران را قشیر جیوان تشیکیل
می دهند ،همین عاملِ بیکیاری جوانیان ،باعی قاچیان
انییوا کاالهییا و مییواد مختلییف و نیییز سییایر تهدیییدهای
امنیتی و سیاسی در مناطق مرزی شده و ضیدانقال از
این فرصت استفاده کرده و افراد را در مناطق مرزی بیا
ترفندهای مختلف جش کرده و موجس تهدید منیاطق
مرزی استان کرمانشاه شده و حتی این عامیل بیکیاری
موجس جش بیشتر جوانیان در منیاطق میرزی اسیتان
کرمانشاه به فرقم وهابیت شده است که بیا وعیده هیای
پولی در جش ایین افیراد ف الییت دارنید و ایین عامیل
موجس تهدید سیاسی و امنیتی منیاطق میرزی اسیتان
کرمانشاه شده است» (میرزاییپور.)1390 ،
 -4ساکنان مناطق مرزی شهرستان جیوانرود و یال
باباجانی پاوه اللیس از اکیراد طواییف جیاف و هیورامی
 -1منرور از خالء ژئیوپلتیکی بخیش هیایی اسیت کیه جیزء قلمیرو میر ر ملیی
نمیباشد و درواق فضایی اسیت کیه قیدرت و حکومیت مرکیزی در آن بخیش،
کمترین کنترل را دارد .زمیانی خیالء ژئیوپلیتیکی از نمیود بیشیتری برخیوردار
میشود که حفرههای حاکمیت دو کشور در همسایگی هم قرار گیرند.

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هشتم ،شماره  ،27تابستان 1397


هستند که دارای مشهس تسنن شاف ی بوده و بیه آدا

و رسوم و سنن آباء و اجیدادی خیود بیهشیدت پای نید
هستند و عموماً به علت ت ص ات مشه ی و قومی و فقیر
مالی گرایشات خیا بیه احیزا کیرد اعیماز ایرانیی و
عراقی دارند .اهالی این منتقه در گششته با مرزنشیینان
آن سوی مرز که از هر لحا دارای بافت همگن بوده و
اصوالً از یک طایفه مییباشیند ،میراوده داشیته و ب ضیاً
دارای رابتم سی ی و حتیی نسی ی هسیتند .بیرخالف
گششته ،که وابستگی مردم این منتقم مرزی ،بیا میردم
نواحی مرزی عران بیا اییران باعی ایجیاد بحیرانهیای
خاصییی در منتقییه میییشییود و واگرایییی را در منتقییه
افزایش داده استه اما در سالهای اخیر ایین عامیل بیه
س س روابط حسنم دو کشور ،سی س ایجیاد هیمگراییی
بیشتر افراد شده استه برای مثال ،شاخصهیای اصیلی
مانند اعتماد ،میزان مشارکت جام م محلیی و پیشیرش
مس ولیت اجتماعی ،از دید مردم پاوه در مناطق میرزی
مث ت ارزیابی شده است .از طرفی دیگیر میردم محلیی،
هرچند از وض یت امنیتی منتقه رضایت نس ی دارنیده
اما از عملکرد دولت مرکیزی در ق یال برقیراری امنییت
رضایت چندانی ندارند.
« -5شهرسیییتان میییرزی قصرشییییرین و شهرسیییتان
سرپل ذها تا ق ل از پیروزی انقال اسالمی بیهلحیا
شرایط اقلیمی و قرارگرفتن بر سیر راه عت یات عالییات،
ت ادل اجناس و کاالهایی که بهصورت قاچیان از مرزهیا
وارد کشور میشد ،پشیرای جم یت زیادی بیود .حضیور
اقشار مختلف مردم به منرور زیارت ،تجارت ،سیاحت با
بافت های فرهنگی مت دد بر رفتار فرهنگیی ،اجتمیاعی،
مشه ی ساکنان این منتقیم میرزی تیأ یر چشیمگیری
داشت .از نرر مشه ی ،قصرشیرین گروه های اهل سنت،
تشیّ  ،فرقم اهل حق را در خود جای داده است .گویش
مردم کردی است .از نگاه فرهنگی و مشه ی با کردهای
آن سوی مرز مشترکات بسیاری چون گیویش ،پوشیش
و ...دارند» (ایزدی)142 :1386 ،ه بههمیندلییل وجیود
همین مشیترکات فرهنگیی و میشه ی بیههمیراه سیایر
عوامییل جغرافیییایی ط ی ییی و انسییانی و نیییز مرزهییای

ارزیابی عوامل ژئوپلیتیکی ،تهدیدها و مخاطرات مناطق مرزی استان کرمانشاه

نفوذپیییشیر ،امکیییان ترددهیییای لیرمجیییاز و حضیییور
گروهکهای ضدانقال را فراهم میسازد.
 -6در شهرستان مرزی سرپل ذها حضیور و ف الییت
عناصر گروهکهای ضدانقال بهلحا بافیت میشه ی و
قومی و نیز وض یت جغرافیایی آن کیه فاقید ارتفاعیات
ص ی سال ییور جهییت مخفیگییاه میییباشیید ،نس ی تبییه
شهرستان مرزی شمال آن (پاوه و جوانرود) محیدودتر
است و صرفاً عناصر خودفروختم حز منحلم دمکیرات
از م ابر موجود در منتقه که منتهی به ارتفاعات داالهو
واق در حدفاصیل شهرسیتانهیای اسیالمآبیاد لیر و
جوانرود میشود ،درجهت تردد و ورود و خروا از میرز
استفاده می کنند .در حیال حاضیر ،بیهلحیا مشیکالت
اقتصادی و نیز اوضا نابسامان کردستان عران ،عیدهای
افراد سودجو و فرصیت طلیس بیا اسیتفاده از خالءهیای
مرزی و ع ور به آن سوی مرز م ادرت بیه خیروا میواد
لشایی کرده و در مراج یت سیالح ،مهمیات ،مشیروبات
الکلی ،اسکناس ج لی و فیلم های م تشل وییدئویی بیه
کشییور وارد میییکننیید و در اییین رابتییه ت ییدادی از
مرزنشینان نیز با توجه به آشنایی با م یابر و چگیونگی
استقرار نیروهای نرامی و انتریامی بیا آنهیا همکیاری
دارند.
 -7مردم گیالن لر اللس از نژاد کرد بوده و عمیدتاً از
ایل کلهر مشتملبر  32طایفه وتیره میباشند که ازنرر
مشه ی  93درصد دارای مشهس شی م ج فری و حدود
 7درصیید نیییز از فرقییم اهییل حییق هسییتند .شهرسییتان
گیالن لر در گششیته فاقید نقتیم صیفر میرزی بیوده
استه ولی بهدلیل واق شیدن در نزدیکیی نیوار میرزی،
موق یییت ویییژه و حساسییی داشییته و از منییاطق تقری یاً
استراتژیک استان بهشمار می رود .بر همیین اسیاس بیا
عنایت به تصمیم مجلی و دولیت در سیال  1390بیا
الحان قسمت هایی از بخش سومار به آن ،به شهرسیتان
مرزی ت دیل شد.
نتیجهگیری
تمام مرزهای استان کرمانشاه بیا کشیور عیران بیوده و
حییدود  372کیلییومتر اسییت .از نکییات قابییلتوجییه در
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مرزهای این استان وجود تنو در طول میرز اسیت .در
اطراف مرز شاهد اشکال مختلفی ازلحا بُ د جغرافیای
ط ی ی هستیم که این اشکال از ارتفاعات صی سال یور
در نواحی شمالی ی نیی شهرسیتانهیای پیاوه و یال
باباجانی و جوانرود تیا زمیین هیای پسیت و همیوار در
مناطق سومار و نفتشهر در قصرشیرین متفاوت اسیت.
از بُ د انسانی ی نی قیومی و بیهخصیو میشه ی نییز
شاهد تنوعات و گوناگونی میباشیم .در مرزهای جنوبی
عران عر ها و کردهای شی ه ساکن هستند و بیرعک
در نواحی شمالی عران کردهای سنی سکونت دارند .در
مرز بین عران و ایران در منتقم کرمانشاهان در نیواحی
جنوبی کردهای شی ه ،در مناطق وسط اهل حیق و در
نواحی شمالی نیز شاهد وجود کردهای سینی هسیتیم.
این تنو فرهنگی نیاز بیرای ان تیاف میدیریت و تنیو
تصمیم ها را موجس می شیوده بیه هرحیال قصرشییرین
همانند جوان رود و پاوه نیسته مسائل مربوط به جیرم،
قاچان ،ف الییت هیای لیرقیانونی ،م یارزات مسیلحانه و
ضدحکومتی و حتی نیو عملییات جنگیی و پدافنید و
آفند در هرنقتهای از مرزهای استان متفاوت است.
ژئوپلیتیییک منییاطق مییرزی در طییی دوران جنییل تییا
حال حاضر تغییرات زیادی را بیه خیود دییده اسیت .در
گششته مرز عامل جدایی و آسیسپشیر بوده و در قالیس
ژئوپلیتیییک جنییل فهمیییده میییشیید .در دوران دفییا
مقدس ،حکومت صیدام دارای دییدگاهی تهیاجمی بیه
مرزها بوده است و مرز کرمانشاه بیهدلییل نزدیکیی بیه
مرکییز قییدرت عییران ی نییی بغییداد از حی ی نرییامی و
استراتژیکی از اهمیت بیاالیی برخیوردار بیوده اسیت .از
طرفی دیگر مرزهیای کرمانشیاه نگیاهی بیرونیی را بیه
کشور عران به ذهن میرساند ،ی نی بیه شیکل محید
است و این خود همیشه وسوسه انگیز بوده اسیت .ایین
عامل نیز در زمان دفا مقدس نقیش داشیته و عیران و
حکومت صدام احتماالً بیه ایین جن یه از شیکل میرز و
اهمیت و تیوان آن در جرییانهیای مختلیف سیاسیی-
نرامی ازجملیه عملییاتهیای گونیاگون توجیه خاصیی
داشتهاند .امیروزه بیرعک دوران دفیا مقیدس ،دیگیر
صدامی وجود ندارد و رویکرد حکومت عیران م تنییبیر
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ت امل و همکاری استه بههمیندلیل ژئوپلیتییک حیال
حاضر م تنی بر صیلح اسیت ،ولیی پیارهای از تهدییدات
هنوز در جای خود باقی مانده است و احتماالً در آینیده
بهدلیل ماهیت مرز بر میزان آن افزوده خواهد شد.
مدیریت و کنترل مرزها برای ارگان های دسیت انیدرکار
جریانی مشکل ساز و مس له دار در مناطق گوناگون بوده
و بییرای تهدیییداتی کییه بییه مرزهییا و قییوانین احتییرام
نمی گشارد ،ابدا و ابتکار جدید و مستمری را نیاز دارد.
بدون شک نمی توان با رویکردهای قدیمی به ت امیل بیا
مشکالت مرزی پرداخت .همم مسائل ایین منیاطق کیه
برای ات ،حاکمیت و بیه خصیو امنییت کیه حلقیم
گییمشییدۀ پیشییرفت و توس ی ه اسییت ،بییه خییود مرزهییا
برمی گردد .امیروزه حتیی در کشیورهای توسی هیافتیه،
کلید اصلی برای مقابله با تهدیدات ،خود مرزها هستند.
حال این نکته که اللس در تحقیقات علمی که رویکیرد
حییل مس ی له را در منییاطق مییرزی دارنیید و اللییس نیییز
فراموش می شود ،نییاز بیه بررسیی تقوییت مرزهاسیت.
رویکردهای مختلفی درجهت تقویت مرزها وجیود دارده
ازجمله میتیوان بیه دیوارسیازی و روشهیای فیزیکیی
اشاره کرد .اگرچیه سیاخت دییوارچین در ایین منتقیه
مشییکل اسییت ،ولییی ایجییاد آن در برخییی از منییاطق
بهخصو مناطق هموار امکانپشیر است .همچنیین بیا
توجه بیه پیشیرفت روش هیای تقوییت مرزهیا هماننید
مرزهییای هوشییمند و بیومتریییک در مرزهییای اسییتان
کرمانشاه ،میتوان برای جلوگیری و پیشگیری از قاچان
کاال و ارز و سایر موارد اقدام کرد .برای امنیت فیزیکیی
مرزها ،راهی که پیشرفت جهانی گشوده است ،اسیتفاده
از وسایل ارت اطی و تجهیزات دیداری و شنیداری نوین
است .به کارگیری صیحیح هرکیدام از وسیایل همچیون
کنتییرل مییاهوارهای ،روشیینایی در شییس و تسییهیالت
پیشرفته بهنوبم خود میتواند افزایش امنیت در مرزهای
استان را درپی داشته باشد .بهعالوه ،همانگونیه کیه در
مییرز آمریکییا و مکزیییک نیییز بییرای پیشییگیری از ورود
مهاجران لیرقانونی اندیشیده شده ،استفاده از مدلهای
بازخورد اقتصادی ،سیستم های اطالعیات جغرافییایی و
شناسایی دقیق مهیاجران از طرییق تشیخیص هوییت و
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زیستی از ایشان ،بهترین راهکارهای عملی برای کاهش
قاچییان ،تروریسییم ،تهدیییدات مسییلحانه و سییایر مییوارد
بهشمار می آید .در زمینم قاچان مواد مخدر ،بهکارگیری
سییلهییای موادیییا و شناسییایی قاچاقچیییان و افییراد
مست د ،روش متم نی بیرای پیشیگیری اسیت کیه در
طول سالیان دراز در آمریکای التین بهکار گرفته شیده
است.
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