
 1388 پاييز،  69هاي جغرافياي انساني، هماره   پژوهش

 17-27صص 

 

 

 هاي آمايش سرزميني ايران و تركيه در مناطق مرزي همجوار تحليل سياست

 

 ، دانشگاه تهراندانشيار گروه جغرافياي انساني، دانشكده جغرافيار  *فرد زهرا پيشگاهي

 اي سياسي، دانشگاه تهراندانشجوي دوره دكتراي جغرافير  ناصر سلطاني خليفاني

 

 00/0/33تأييد نهايي:     00/00/35پذيرش مقاله: 

 

 چكيده
هداي آمدايش سدرزميني، از موضدو ات مطدرح در حدوزة مطالعدات         سازماندهي سياسي فضا يا سياست

هداي مركدزي را در    حكومدت  هاي آمايش سرزمينيِ آيد. نمود  يني سياست همار مي جغرافياي سياسي به
تدوان   منظور هدايت متوازن دو الگوي امنيدت و توسدعه، مدي    با ا مال راهبردهاي هدفمند، به مناطق مرزي

هداي آمدايش سدرزميني ايدران و      مشاهده كرد. در نوهتار حاضر، آزمون فرضية وجود رابطه بين سياسدت 
دو  تركيه در مناطق مرزي همجوار، با هرايط و مناسبات حاكم بر سياست داخلي و خارجي هر يك از ايدن 

هاي آماري قابل استناد دو كشور، موردنظر بوده اسدت.   هاي نويسندگان و داده كشور، از طريق تحليل يافته
هداي منداطق    گدذاري  ، تنظيم سياسدت ها ما را بدين نتيجه رهنمون ساخت كه در بيشتر مواقع تحليل يافته

يگيري و اجرا هدده اسدت. ايدن    مرزي بدون توجه به مقتضيّات داخلي و با توجه به هرايط كشور مقابل، پ
هداي آمايشدي دو    محور در اجراي سياسدت  محور بر الگوي  دالت گر حاكميت الگوي ايدئولوژي امر، تدا ي

اي را براي ب بود هرايط حداكم در   كشور در مناطق مرزي همجوار بوده است؛ كه نتاي  چندان اميدواركننده
 سازد. مناطق مرزي، آهكار نمي
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 مقدمه

امروزه گرچه رويكردهاي پيكرشناختي در مطالعات مرزي چندان مرسوم نيستند ر و شايد تا حدودي به اين دليل باشد كه  

كنند هر آنچه ممكن است در مورد سرحدات و مرزها ارزش گفتن داشته باشد، گفته شده است ر اما   پژوهشگران تصور مي

(. بايرد اذعران داشرت كره     009، 0009كننرد )مروير،    در تعيين زندگي انسان ايفرا مري  مرزها هنوز هم نق  بسيار مهمي 

هاي خطوط مررزي هرر كشروري،     خط مرزي اختصاص ندارد، بلكه پسكرانه  موضوعات مطرح در مطالعات مرزي، تنها به

هراي جمعيتري منراط  مررزي از قبيرل       اليي دارد. ويژگري كنندة امنيت خطوط مرزي، درجه اعتبار برا  مثابه عامل تأمين به

هاي جغرافيرايي منراط  مررزي از قبيرل طرول و نروع مررز، مجراورت برا           مذهب، قوميت، زبان و بافت اجتماعي، ويژگي

هاي بقران، مناط  مرزي مورد اختالف، وجود تأسيسات مهم در منطقره مررزي، جايگراه منطقرة مررزي از حيرث        كانون

 E-mail: sourour1334@yahoo.com  



  

هاي مقيط بيرونري منطقرة مررزي، از مروارد قابرل طررح و بررسري در         در ابعاد مختلف و درنهايت ويژگييافتگي  توسعه

سو واقع در داركالن )منطقه عمومي ديم قشالق( از عالمت  قرهشوند. موارد مطرح در  مقدودة مناط  مرزي برشمرده مي

الميراه رودخانره    شود و پس از طي منصف روع ميجانبه ايران، جمهوري آذربايجان و تركيه( ش مرزي شماره يك )ميله سه

كند  مذكور قرار دارد سير ميدرياچه غربي  اي كه در شمال رسد و از آنجا به طرف تپه سو به خروجي درياچه بورآالن مي قره

القعرر و قلرل ارتفاعرات مررزي و      الررأس، خرط   الميراه، خرط   و پس از عبور از حاشيه جنوب شرقي آرارات و گرذر از مقسرم  

كند و درنهايت در مقله ميله مرزي  المياه رودخانه نازلوچاي را طي مي المياه چند رودخانه فصلي و كوچك و منصف منصف

گردد و اين نقطه مقل تالقي مرز مشترت سه كشور ايران، تركيه و  به رأس كوه داالمپرداغ بزرگ منتهي مي 500شماره 

 (.10، 0033عراق است )رضايي، 

طول مررز  ران و تركيه ارقام بسيار متفاوتي ارائه شده است. مؤسسه دولتي آمار و سرشماري تركيه، براي طول مرز اي

كيلرومتر،   331(، مركز آمار ايرران عردد   Statistical Yearbook of Turkey, 1998, 4كيلومتر ) 509ايران و تركيه را 

(، 11، 0033كيلرومتر )  500(، صنايعي عدد 030، 0030كيلومتر ) 331نيا عدد  (، حافظ00، 0003كيلومتر ) 533آرا عدد  رزم

 اند. ( را ذكر كرده09، 0033كيلومتر ) 533( و درنهايت، رضايي عدد 00، 0033كيلومتر ) 399زاده عدد  فالح

بر پايه تقسيمات كشوري ايران و تركيه، استان آذربايجان غربي در ايران و واليات شرقي تركيه از شمال به جنروب  

 با يكديگر همجوارند. 0و حكاري 0، وان0يشامل آغر

 

 سياست آمايشي ايران در مناطق مرزي همجوار با تركيه

گرذاري دودمران صرفوي، حراكي از رابطره       تجربة تاريخي ايران معاصر، يعني از قرن شانزدهم ميالدي و مقارن با بنيران 

ها در مناط  زندگي اقروام ايرانري بروده اسرت.     هاي ايران با مسئله امنيّت مرز گذاري هويتي دولت تنگاتنگ ميان سياست

گرذاري سياسري، فرهنگري، اقتصرادي و      هاي مقدودكننده و غيرفراگير هويتي از سوي دولت و سياسرت  هرگونه چارچوب

 تي موردنظرِياند كه در تعريف هو كرده اجتماعي براساس آن، باعث سرخوردگي اقوامي شده است كه به نوعي احساس مي

هراي   (. تردوين و اجرراي سياسرت   005، 0035اند )احمردي،   شده نداشته و گاه به ديدة بيگانه نگريسته ميدولت جايگاهي 

مقور در  مقور بر عدالت آماي  سرزميني در منطقة مرزي مجاور با مرز تركيه، هميشه تقت تأثير غلبة تفكرات ايدئولوژي

منظرور مقابلره برا شررايط حراكم و راهبردهراي        بره  هاي كالن اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي بوده است كه گذاري سياست

مررز   بوده است. براي درت بيشتر ابعاد اين امر، استان آذربايجان غربي در ايران و هم آمايشي كشور تركيه نسبت به ايران

 تنيدگي روابط بين متغيرهاي سياست آمراي  سررزميني حكومرت مركرزي، شررايط      اي از درهم عنوان نمونه با تركيه را به

داخلي استان مرزي )تركيب قومي كرد و ترت( و تأثيرات شرايط كشور تركيه بر اين مسئله در ادامه مورد بقث و بررسي 
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 . نقشة موقعيت منطقه مورد مطالعه1هكل 

 

مل هاي اجرا شده در زمينة تقسيمات سياسي اين منطقه از كشور ايران، مهمترين عا سازماندهي سياسي فضا و طرح

حري چرارچوب   اهاي آمايشي اين بخ  از كشرور بروده اسرت. عناصرر مسرلّط و غالرب در طر       در طراحي و اجراي برنامه

جغرافيايي ر سياسي براي استان موردنظر، نگرش امنيتي بوده است. باور بسياري از افراد متخصص در ايرن زمينره چنرين     

ها در تقسيمات كشوري ايرران   لب و مسلطي بر ديگر نگرشهاي استاني، عنصر قا كه نگرش امنيتي در طراحي قالباست 

 (.5، 0033نيا و احمدي،  بوده است )حافظ

هاي استاني، به مواردي چرون وحردت ملري، امنيرت ملري،       در مورد پيامدهاي مثبت چنين سياستي در طراحي قالب

رت مرانور اشراره شرده اسرت     هاي اضطراري، توسرعة هماهنرگ، مانردگاري، پايرداري كشرور و قرد       نظارت عاليه، كنترل

شرده در   ترديدهايي را در قبول مروارد و ادعاهراي مطررح   (. اما رويدادها و حقاي  موجود، 003تا  005، 0030پور،  )كريمي

فضاي بدبيني ميان دو گروه كرد و ترت در داخل اسرتان آذربايجران غربري    آورد. آيا گسترش روزافزون  وجود مي اينجا به

چهارم( با نظريه كارآمد بودن تقسيمات كشوري ايران در تقق  وحدت و امنيت ملري، همخرواني   ، فصل 0033)سلطاني، 

هاي معرارض از قبيرل پرژات و عضروگيري گسرتردة آن در داخرل اسرتان مرورد نظرر و           دارد؟ تا چه اندازه، فعاليت گروه

هراي اضرطراري و    ليه، كنتررل هاي مجاور با فرصت برشمردن سازماندهي سياسي فضاي كشور در تقق  نظارت عا استان

هاي مربوط به توسعة  قدرت مانور، مطابقت دارد؟ سامانة تقسيمات كشوري ايران، تا چه اندازه توانسته است در تقق  ايده

 هماهنگ، ماندگاري و پايداري كشور كمك كند؟ 

هراي   ابعاد ديگري از سياسرت مطالعة جايگاه استان موردنظر از جنبة توسعه و تقق  عدالت سرزميني در آن، ما را با 

به علت گستردگي موارد سرزميني حكومت مركزي ايران در اين منطقه از مناط  مرزي ايران آشنا خواهد ساخت. آماي  

 هاي مطرح در ابعاد اجتماعي و اقتصادي، اشاره خواهد شد. مطرح در اين حيطه، تنها به برخي شاخص

درصرد را نشران    50/09، 0009ساله و بيشتر ايرران در سرال    1جمعيت كه ميانگين درصد باسوادي در بين  در حالي

(. 0009آمراري كشرور،   درصد بوده است )سالنامه  30/19دهد، در همين سال، اين ميزان براي استان آذربايجان غربي  مي

ال و بيشرتر  سر  03بيكاري در جمعيت باالي اين وضعيت در بعد اقتصادي هم چندان اميدواركننده نيست. ميانگين درصد 

درصد بوده است.  51/03غربي  كه اين ميزان براي استان آذربايجان درصد بوده، درحالي 0/00، معادل 0001ايران در سال 

هاي اقتصادي )كشاورزي، صنعت، خدمات( است كه در آن عردم تروازن در    اما مهمترين موضوع مربوط به شاغالن بخ 

شود. شاغالن بخ  كشاورزي استان موردنظر كره از ميرانگين    مشاهده ميهاي كشوري  هاي مورد نظر با ميانگين بخ 

 (.0هاي عمدة آن است )شكل  كشوري باالترست، داراي ساختاري سنتي در بخ 

هاي ارزيابي ميزان تقق  عدالت سررزميني صرورت    اي كه در دانشگاه تهران در مورد شاخص طور كلي در بررسي به

با تأكيد بيشتر بر سه دورة مشرخص آمرارگيري    0030تا  0055هاي  لف، مابين سالهاي مخت شاخص در طيف 01گرفته، 

دهرد كره جايگراه اسرتان مرورد       مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوه  مذكور نشان مي 0005و  0015، 0055هاي  سال

موجرود در تقسريمات   اسرتان   00، از مجموع 0055مطالعه از حيث توسعه، روند نزولي طي كرده است. اين استان در سال 



  

را كسرب   03استان موجود در تقسيمات سياسي كشوري، رتبرة   03، از مجموع 0030و در سال  09سياسي كشوري، رتبة 

نيافته قرار داده شده اسرت )راسرتي،    هاي توسعه كرده است. در اين پروژة تققيقي، استان آذربايجان غربي در رديف استان

0035 ،050  .) 

 

 ه در مناطق مرزي همجوار با ايرانسياست آمايشي تركي

هاي آمايشي ايران و تركيه در مناط  مرزي همجوار، وجود تركيب قومي متفاوت از هرم در منراط     تفاوت عمدة سياست

كيره و  رشررق ت  هاي شرق و جنوب شرق تركيه است. يكدست بودن بافت قومي قسمت ايران و شرق و جنوبشمال غربي 

معارض كُرد براي دستيابي به حقوق اوليه خود، دولت تركيره را برا مشركل اساسري مواجره      هاي  گروهتالش چندين سالة 

ترين مسئله امنيت داخلي  بزرگ ،ييترين مسائل منطقه و از سو توان از عمده ساخته است. بدون ترديد، مسئله كردها را مي

وجرو   زدايي قومي از كردهرا جسرت   در هويت هاي اصلي پيداي  اين معضل امنيتي را بايد تركيه قلمداد كرد. يكي از ريشه

گيري اين معضل امنيتي را بايرد   كرد كه از آغاز تشكيل جمهوري تركيه اين سياست دنبال شده است. دومين ريشة شكل

يافتگي و عمران مناط  كردنشين تركيه دانست. تشديد معضالت امنيتي تركيه در مناط  كردنشين و تأثير  در عدم توسعه

هاي سنگين نيروهاي نظامي در  اي دارد و نيز تأمين هزينه العاده ها حساسيت فوق ط تركيه ر اروپا كه براي ترت آن بر رواب

شان نسبت به مسئلة كردها تجديردنظر   مناط  كردنشين باعث شده است كه مقامات رسمي و غيررسمي تركيه در مواضع

اي از امتيرازات در   ندگي سياسي و اقتصادي، اعطاي مجموعره شده ر به ز  صورت كنترل هم به كنند. وارد كردن كردها ر آن 

طلبانره طررح    زمينة مسائل فرهنگي و زباني به كردها و حلّ معضل عمراني مناط  كردنشين در قالب طرح برزرگ و جراه  

 (.099، 0003المللي،  ( در حال انجام است )دفتر مطالعات سياسي و بينG.A.Pتوسعه جنوب شرق تركيه )

دليل يكدست بودن بافت قومي اين منراط ، نيازمنرد    الف ايران در مناط  مرزي همجوار خود با ايران، بهتركيه برخ

هراي تركيره در ابعراد     گذاري ترين مسئله در سياست هاي استاني خود نيست. عمده مقور براي چارچوب هاي امنيت طراحي

ر تار و پود دستگاه اداري ر سياسي ايرن كشرور    مختلف، در خصوص مناط  شرق و جنوب شرق تركيه، ايدئولوژي حاكم ب

در ويرژه   به جايگاه هرم قدرت در صفقه سياسي و بههاي جديد ناچارند با مقتواي كماليسم و با توجه  است؛ چرا كه دولت

الردين اربكران مشرهود برود.      وزيري نجرم  رفاه با نخستشان با ارت  گام بردارند. وجود چنين سياستي در حزب  مناسبات

و از آنجرا كره   شود  دئولوژي كماليسم، در اصل پوششي براي سلطة نخبگان سكوالر بر اركان قدرت در تركيه قلمداد مياي

ورزد.  آيد، با هر نوع تغيير و تقول در عرصة اقتصاد و سياست مخالفت مري  شمار مي كار به اساساً ايدئولوژي مذكور مقافظه

ر بر هم زدن چنين قواعدي، باعرث برروز كودتراي سرفيد عليره وي شرد       د 0990الدين اربكان در سال  تالش دولت نجم

، شراهد  0933سپتامبر سرال   00و  0900مارس سال  00، 0913مي سال  00. تا پي  از اين، در 005، 0033)قهرمانپور، 

كيره ترا   هراي حكومرت تر   (. سيطرة نظاميان بر اليره 30-31، 0033اي از سوي نظاميان تركيه بوديم )مؤمني،  چنين رويه

نفر پيشرينه نظرامي    1جمهور در تركيه،  رئيس 9تاكنون، از  0900جايي است كه از زمان تأسيس جمهوري تركيه در سال 

 اند.  داشته

هراي   شررق تركيره، ناشري از سياسرت     گيري وضع موجود در مناط  شررق و جنروب   باور كلي بر اين است كه شكل



 

 

 

هراي   ترتيب بتوانند سياست كردهاي ساكن در اين مناط  است تا بدين آميز حكومت مركزي در ابعاد مختلف عليه تبعيض

نظرر آمروزش، فرهنرگ،     زشان را توجيه كنند. از اين روست كه كنردال ترالش دارد ترا كردهراي تركيره را ا      سازي هويت

رچره در  (. عم  مقروميت به حدّي است كه اگ00 ر 00، 0009بهداشت، اوضاع اقتصادي و اجتماعي مقروم معرفي كند )

هراي فرهنگري    هاي روشنفكري به مسئلة حقوق و آزادي ويژه در مقافل علمي و دانشگاهي، برخي اليه جامعة تركيه و به

ادن تو يا به تعوي  افكنند كه تنها مانع در تقق  اين امر  كردها اعتراف دارند ولي در عين حال به اين مسئله نيز اقرار مي

هراي   ورزنرد كره تققر  آرمران     اين قشر از جامعة تركيه بر اين موضوع تأكيرد مري  طلبي كردي است.  جنب  جداييآن، 

 (.030-033، 0000دانند )انصاري،  طلبانه مي هاي جدايي فرهنگي كردها را منوط به كنار گذاشتن ايده

حرزب  ها و احزاب سياسي، از جملره حرزب راه راسرت و     هاي روشنفكري جامعه تركيه، برخي از گروه به موازات اليه

كنند تا برخوردي جديد با مسئله كردها داشته باشند اما طرفرداران جمهوريرت )تركيره     سوسيال دموكرات خل ، تالش مي

رسرد   نظر مي هاي گروهي را از بين ببرند و آزادي فردي را جايگزين آن سازند. چنين به نوين( خواهان آن هستند تا هويت

اند. گون  آي آتا و سرنجر آي آترا،    هبرد تا حدودي نيز موفقيت به دست آوردهكه طرفداران تركية جديد در پيشبرد اين را

هايي كه به سطح مناسبي از  بر اين باورند كه آن دسته از گروه« جايگاه قوميت در مسائل امنيتي تركيه»اي با نام  در مقاله

هاي  شوند و آن دسته از گروه يه ادغام مياند، با سهولت بيشتري در جامعة ترك توان اقتصادي و تأمين اجتماعي دست يافته

ورزند و خواهان رسميت يافتن هويت  شان تأكيد مي اند، بر هويت و همبستگي قومي قومي كه در جامعة تركيه ادغام نشده

اي  هاي حكومتي (. در قبال همين تفكر است كه كردهاي تركيه قربانيان سياست033، 0030گروهي خود هستند )مارتين، 

منظرور   نشانند و در مقابل، هنوز تعداد كثيري از كردهراي تركيره بره    مي گيري هرگونه هويت كردي را فرو كه شكلبودند 

 (.Culcasi, 2006, 698كنند ) برقراري برابري اجتماعي و اقتصادي و حقوق اساسي انساني و فرهنگي، تالش مي

ت گستردة ساكنان اين منطقره از تركيره بره    شرق تركيه، موجب مهاجر شرايط دشوار حاكم بر مناط  شرق و جنوب

. امروزه بر اثر مهاجرت كردها براي پيردا كرردن   سوي مناط  مركزي و غربي تركيه، ازجمله آنكارا و استانبول، شده است

ميليرون جمعيرت    9ميليرون كررد از    5/0اسرتانبول برا   هاي غربري تركيره،    هاي داخلي به بخ  كار و نيز فرار از درگيري

بكرر   ارير ميليرون جمعيرت، از د   3/0ميليون نفرر كررد از    35/0ترين شهر كردنشين در جهان( و آنكارا با حدود  )پرجمعيت

، 0030انرد )كريمري،    ميليون جمعيت، شمار بيشتري از كردها را در خرود جراي داده   3/0پايتخت كردستان تركيه با حدود 

لت تركيه، در مورد نسبت افراد متولد شرده در آن اسرتان   مؤسسه آمار وابسته به دو 0333(. سرشماري مربوط به سال 39

شرق تكيه را به وضوح نشران   كنند، مهاجرت گسترده از مناط  شرق و جنوب اكنون نيز در همان استان زندگي مي كه هم

 (.0دهد )شكل  مي

نطقره  م 0015، در مجمروع  0993ترا   0990بر اثر برقراري حكومت نظامي در مناط  كردنشرين حسراس در سرال    

اند. هدف دولت از راندن اين مردم و كوچ اجبراري   مورد از آنها روستا بودند، به ناچار خالي از سكنه شده 303مسكوني كه 

  0 ان در روستاها را از آنان بگيرد.تآنها، اين است كه پايگاه مردمي حزب كارگران كردس

1. www.army.mil/usawc/parameters/04aut.park.pdf 



  

هراي   تان وان اسرت. مقايسرة تعردادي از شراخص    اسبا ايران، مرز  و مرزي تركيه در شرق و هماز مناط  كردنشين 

سرازد. براسراس    ابعاد مختلف مسئله را به خوبي آشكار مري كيه، راجتماعي ر اقتصادي استان آذربايجان غربي با ميانگين ت 

درصرد در سرال    3/0در حردود   0333كه رشد ساليانه جمعيت تركيه در سال   آمار مؤسسه وابسته به دولت تركيه، در حالي

هاي الزم در ابعاد  آور جمعيت و فقدان زمينه رسد. رشد سرسام درصد در سال مي 09/0اين مقدار براي استان وان به  است،

فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حتي بهداشت براي پوش  جمعيتِ در حال افزاي ، در شرايط متعادلي نيست. از اين رو با 

معرادل   0333كه ميانگين سنّي تركيه در سرال   شود. درحالي زوده ميگذشت زمان، هرساله به جمعيت جوان استان وان اف

 داد.  سال را نشان مي 03/01اين ميزان براي استان وان  سال بود، 30/03

در حيطة آموزش و ميزان باسوادي، فاصلة بين ميانگين كشوري با استاني، داراي تفاوت فاحشي است. براساس آمار 

درصد بوده، كه اين ميزان براي اسرتان   05/30ساله و بيشتر تركيه  1ي در بين جمعيت ميانگين درصد باسواد 0333سال 

دهد. ميرانگين   اي را نشان نمي هاي اقتصادي نيز وضعيت چندان اميدواركننده درصد بوده است. بررسي شاخص 3/10وان 

كه اين ميزان براي استان  درحاليدرصد بوده،  9/3در حدود  0333درصد بيكاري در جمعيت فعال اقتصادي تركيه در سال 

شرود   هاي اقتصادي، به وضوح مشراهده مري   گانة فعاليت هاي سه درصد بوده است. عدم توازن شديد بين بخ  3/03وان 

 (. 0)شكل 

شرق تركيه ر ازجمله در استان وان ر    در مناط  شرق و جنوب GAPهاي بزرگي چون  گرچه اقداماتي در قالب طرح

مرردم در    ترين تالش دولت تركيه در اين حيطره، جرذب روزافرزون    ه در حال پيگيري است، اما عمدهاز سوي دولت تركي

هاي فردي در بين آنهاسرت. امرا برا وجرود      مورد نظر در اقتصاد بازار، تضعيف روحيه گروهي و ترويج آزاديمناط  مرزي 

قتمل اين وضعيت براي دولت تركيه، اقدامات شود و پيامد م اين، هنوز موج گستردة مقروميت در اين مناط  مشاهده مي

 آميز حزب كارگران كردستان تركيه است. خشونت
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 هاي آمايش ايران و تركيه در مناطق مرزي همجوار  پيامد سياست

هاي آمايشي ايرران و تركيره در منراط  مررزي خرود، ترديردي از عردم موفقيرت          به تأثير سياستمطالعة مباحث مربوط 

اي منراط    هاي توسعه گذارد. پايين بودن ميزان شاخص جاي نمي هاي اين دو كشور را در مناط  مذكور به گذاري سياست

ناشي از فقدان امنيت برراي سراكنان در   هاي  هاي كشوري، گسترش روزافزون جوّ ناامني و هزينه مزبور نسبت به ميانگين

بينري برراي چنرين سياسرتي بروده       هاي مركزي در سطح ملّي، از نتايج مقتمل و قابل پي  سطح مقلي و براي حكومت

 است.

نقطة آغازين راهبرد دو كشور درخصوص اوضاع داخلي، همزمان با روي كارآمردن رضاشراه در ايرران و آتراترت در     

. گرفرت قرار  هاي آن زمان شدت تقت تأثير ايدئولوژي دو رژيم سياسي ايران و تركيه به ،ين دليلاست. به همتركيه بوده 

كردند ر دچار اشتباهات مشابهي هرم شردند، كره      واحدي پيروي ميهاي رضاشاه و آتاترت ر كه هر دو از راهبرد   اما رژيم

 ترر شردن سراختارهاي سرنتي گرديرد       تهمانا شدت عمل در برابر نهادهاي سرنّتي برود كره خرود باعرث تصرلّب و سرخ       

 (. 33، 0030زاده،  )نقيب

خرود   بره هراي مركرزي، روز بره روز ابعراد جديردي       جانبة رژيم هاي يك مقاومت ساختارهاي سنتي در برابر سياست

ين دو اي براي بهبود شرايط داخلي ا كننده انداز اميدوار سال، هنوز چشم 93كه بعد از گذشت نزديك به  طوري گرفت، به مي

 كشور در مناط  مرزي موردنظر، وجود ندارد. 

هراي داخلري    توان از تأثير سياست هاي آمايشي دو كشور در مناط  مرزي مذكور، نمي اما فارغ از تأثير منفي سياست

اي و حتي جهاني غافل شد. اين دو كشور گرچره از نظرر جغرافيرايي در     بر روابط پرفراز و نشيب دو كشور در سطح منطقه

نار يكديگر قرار دارند، اما از نظر ايدئولوژي و منافع دولتمردان از هم بسيار دورند. اما درسي كه هر دو كشرور از گذشرته   ك

هاي زيانباري منجرر خواهرد شرد.     كدام از آنها به ماجراجويي اين است كه پيگيري ايدئولوژي فراملّي از سوي هر اند گرفته

يرك از دو كشرور نسربت بره يكرديگر       دو كشور آشكار ساخته اسرت. گرچره هريچ    تجارب گذشته اين واقعيت را براي هر

كنند، همچنان ميان دو كشرور   اي ندارند، اما چندين مسئلة ژئوپليتيكي كه بالقوّه تصادم ايجاد مي طلبانه هاي توسعه ديدگاه

ازجملرة ايرن    ،يت خطوط لوله نفتباقي خواهند ماند. مسئله كردها، آينده آذربايجان و آسياي مركزي، سياست عراق و امن

 (. 00، 0000آيند )فولر،  شمار مي موارد به

گررا در تركيره، ترالش     هاي گذشته در روابط دو كشور مربوط به اتهاماتي چون حمايت ايران از جريانات اسالم تن 

از جريانرات  سرو و حمايرت تركيره     اين كشور براي ساقط كردن رژيرم الئيرك در تركيره و حمايرت از پ.ت.ت. از يرك     

منظور تقرت فشرار قرراردادن ايرران در      از حزب دموكرات كردستان ايران بهتركيستي در ايران و حمايت  طلبانة پان تجزيه

گرايانه از سوي  هاي واقع هاي مطرح در بين دو كشور بود. پيگيري سياست غرب ايران، ازجمله چال  مناط  غرب و شمال

 زدوده شدن غبار ناشي از اين اتهامات نسبت به يكديگر شده است. هر دو كشور در يك دهة گذشته، باعث

آيد. دليل اين امرر را   شمار مي اما امروزه مسئله كردها، هنوز هم يكي از نقاط اصطكات جدّي ميان ايران و تركيه به

، تركيره بره حرزب    0995تا  0990ها، از سال  كنندة اين امر دانست. براساس برخي گزارش ثبات شدت بي بايد در ويژگي به



  

عنوان اهرمي براي بازداشتن ايران از حمايت پ.ت.ت. اسرتفاده   هايي ارائه كرد تا از آن به دموكرات كردستان ايران كمك

هراي ايرران بره پ.ت.ت. هرم در شرمال عرراق و هرم در         اند كره كمرك   ها حاكي از آن كند. با اين حال، همين گزارش

بيشتر از كمكي بود كه تركيه به حزب دموكرات كردستان ايران كرده است. برا وجرود   غرب ايران، بسيار  هاي شمال پايگاه

(. اين راهبرد از سروي دو كشرور   Olson, 1998, 41كردند ) هايي را انكار مي اين، هر دو دولت قاطعانه وجود چنين كمك

هراي   يكديگر برا ضرعف و شردت    قراردادن منظور تقت فشار حسين، به  ايران و تركيه به همراه عراق تقت رهبري صدام

منظرور   كره بره   شد. درواقع، هر سره كشرور ثابرت كردنرد     ، دنبال مي0993و تا اواسط دهة  0933سراسر دهه در متفاوتي 

گانة اين سه كشور بينجامرد، در اسرتفاده از ترفنرد     هاي سه جلوگيري از هرگونه انسجامي كه به ايجاد مليت كرد در بخ 

 (.001، 0003نظر دارند )ژرژ،  كرد عليه يكديگر اشترات

 
 2222. نقشه م اجرت بين استاني در تركيه با استفاده از آمار سال 3هكل 

 Statistical yearbook of Turkey, 2000, 66 منبع:        

 
 1385. نقشه م اجرتي بين استاني در ايران با استفاده از آمار سال 4هكل 

 مركز آمار ايران منبع:        



 

 

 

 

عنوان يكي از بازيگران مطرح در اين زمينره و تقويرت نظرام فردرالي شرمال       رج شدن صدام حسين از صقنه، بهخا

منظور جلوگيري از تأسيس كشرور مسرتقل كردسرتان و حفرظ      عراق، ارادة دو كشور ايران و تركيه را در برقراري روابط به

، 0993و ژوئرن سرال    0990و تركيه كه در نوامبر سرال   تماميّت ارضي عراق، استوار ساخت. از اين روي، دو كشور ايران

هراي   گر امضا كرده بودند، گرام يهاي مخالف در داخل خات يكد منظور اعمال مقدوديت براي گروه دادي امنيتي را به قرار

(. 013، 0030تكميل شرد )اطهرري،    0999مؤثري در جهت همكاري برداشتند كه با قرارداد امنيتي ديگري در اوت سال 

غرب ايران، شروع صادرات گاز ايران به  همكاري مشترت دو كشور ايران و تركيه عليه پ.ت.ت. در شرق تركيه و شمال

و اعمال مقدوديت تركيه در برابرر فعراالن حركرت ملري آذربايجران، از نترايج قابرل ذكرر در ايرن           0330تركيه از سال 

المللي در گسترش روابط خود و نپرداختن به  كشور بر سطوح ملّي و بينآيد. اما تأكيد بيشتر هر دو  شمار مي ها به نامه تواف 

گيري شاخة ايراني  هاي مختلف، تالش اين دو كشور را كمرنگ كرده است. شكل مسائل مطرح در مناط  مرزي در زمينه

يرينرة دو  آميز آنها در هر دو كشرور، تققر  آرزوي د   هاي نظامي خشونت پ.ت.ت. تقت عنوان پژات و گسترش فعاليت

كشور را در پايان بخشيدن به اختالف چندين ساله و بازگشت امنيت به مرزهاي دو كشور، با مشكل جدّي مواجره كررده   

 است.

هاي امنيتي ايرران بره    مرز با تركيه، از چال  گسترش فعاليت عمدتاً نظامي پژات در مناط  شمال غرب ايران و هم

و انتظامي، حمله به تأسيسات و اماكن دولتي ر ازجمله خطوط انتقال گراز ر بره     آيد. درگيري با نيروهاي نظامي  حساب مي

غربي براي عضوگيري، از اقدامات ايرن گرروه بروده     همراه تبليغات شديد رواني در بين مناط  كردنشين استان آذربايجان

 0993و تركيره در اواخرر دهره     هاي امنيتي بين ايرران  نامه گيري تواف  است. استنباط كلي بر اين است كه از زمان شكل

 در ايران است.« پژات»در تركيه و شاخه ايراني آن « پ.ت.ت»تاكنون، مسئله مشترت دو كشور مذكور، 

 

 گيري  نتيجه

ها برا   گذاري هاي آماي  سرزميني ايران و تركيه در مناط  مرزي همجوار و چگونگي مطابقت اين سياست تقليل سياست

و خارجي اين دو كشور، از اهداف اصلي نوشتار حاضر بوده است. گرچه تالش بر اين بود كره   راهبردهاي بلندمدت داخلي

صورت مجزا مورد تجزيه و تقليل قرار گيرند، امرا تركيرب    هاي آماي  سرزميني هر دو كشور در مناط  مرزي به سياست

ين است كه راهبردهاي آمايشي دو كشور در دست آمده از اين روش، نتايج بسيار مهمّي را آشكار ساخت. واقعيت ا نتايج به

دست آمده تقريباً يكسان است. گرچره،   اما نتيجة بهدور بوده است،  مناط  مرزي خود، گاه به هم نزديك و گاه از يكديگر

انرد، جراي    شان را برحسب شرايط كشرور مقابرل تنظريم كررده     هاي مرزي گذاري در اين واقعيت كه اين دو كشور سياست

دست آمده، كمك چنداني به رهايي دو كشور از مسرائل مطررح در منراط      شك و ترديدي نيست، اما نتيجة بهگونه  هيچ

هراي قرومي موجرود در منراط  مررزي عليره كشرور مقابرل، حاكميرت الگروي            كند. استفادة ابرزاري از گرروه   مرزي نمي

رد مطالعه، تقويت نظام فردرالي در شرمال   هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناط  مو گذاري مقور در سياست ايدئولوژي

اي، از جمله راهبرد معمول در مسائل مطرح موجود در مناط  مرزي ايران و تركيه بوده است.  عراق و مداخالت فرامنطقه



  

در مناط  هاي كشوري  هاي توسعه نسبت به ميانگين ماندگي در بسياري از شاخص آشكار بودن سيماي مقروميت و عقب

گيرري مناسربات نادرسرت     در بين ساكنان اين منراط ، شركل  « بيگانه بودن»ررسي، تقويت روزافزون تفكر مرزي مورد ب

اقتصرادي و    اقتصادي از قبيل قاچاق كاال و مشروبات الكلي، كاه  مقبوليت هويت ملّي در ايرن منراط ، هزينره كرالن    

منظرور تقرت فشرار     هاي توسعة اين مناط  به طرح انساني به منظور برقراري امنيت در اين مناط ، ايجاد اخالل در برابر

بينري برراي    هاي معارض، ازجمله نتايج مقتمل و قابرل پري    هاي مركزي هر دو كشور از سوي گروه قرار دادن حكومت

 هاي مركزي اين دو كشور در مناط  مرزي بوده است. رفتار حكومت

بة مشترت حكومرت مردرن در هرر دو كشرور و برروز      سالة تجر 93باور نويسندگان بر اين است كه با وجود پيشينة 

اختالفات ميان آنها، مسئلة كردها بارزترين موضوعي بوده كه در اين مدت روابط بين دو كشور را تقرت ترأثير قررار داده    

 هاي گذشته در مسئله مربوط به كردها، ايران همواره در موقعيت برتري نسبت به تركيه قرار داشته است. اگر در طي سال

وجود آمرده اسرت. ايرن تعرادل، نتيجرة برخري        هاي اخير تعادلي در اين روند به رسد كه در سال نظر مي است، اما چنين به

كيه بوده كه در قالب طرح گاپ به مرحله اجرا رشرقي ت هاي شرق و جنوب اقدامات دولت تركيه در اهتمام به توسعة استان

برد توسعه در اين مناط ، با اعتراض كشورهاي عراق و سروريه درخصروص   درآمده است. البته بايد در نظر داشت كه پيش

هاي مشترت )فرات و حتي دجله(، شكاف در بين مقامات رسرمي ايرن كشرور در چگرونگي      برداشت بيشتر آب از رودخانه

، مداخلرة  هاي ساكن در اين مناط  و فقدان ثبات سياسي در شمال عراق عقيم مانده اسرت. بردون ترديرد    تعامل با اقليت

 هاي داخلي و خارجي هريك از دو كشور، تعادل و موازنه موجود را بر هم خواهد زد. متغيرهايي چون تغيير در سياست
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