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 چکيده
 دفااع  بر مؤثر عوامل یهمه به توجه مستلزم آن بر مؤثر مالحظات و ترکیه و ایران مرز در امنیت و دفاع چگونگی

. اسات  اجتمااعی  -فرهنگای  و اقتصاادی  سیاسای،  نظاامی،  امنیتی، انسانی، طبیعی، مختلف هایحوزه در مرز امنیت و

امنیتی شامل دو دسته عوامل منفی و مثبت هستند. به عوامل منفای کاه ترکیبای از  اعف و ت دیاد       مالحظات دفاعی

در ایا  ماالاه    شود.شود و به عوامل مثبت با ترکیبی از عوامل قوت و فرصت پیشبرنده گفته میهستند چالش گفته می

هاای ماوکور در   برندهسعی شده است پیش« یهامنیتی مرز ج.ا.ایران و ترک -پیشبرنده مؤثر برمالحظات دفاعی» با عنوان

امنیتی( بررسی گاردد. هادا اصالی تقایا       -فرهنگی، سیاسی و نظامی  - طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی) ابعاد

باشد کاه متناا ر باا هادا ساؤا       میامنیتی مرز ایران و ترکیه  - یدفاع مالحظات بر رگواریتأثهای پیش برنده  ییتب»

بار اساار روت توصایفی تقلیلای و     از نوع تقایاات کااربردی اسات و     ی  تقایا مطرح می گردد.اصلی تقای  

نفار متناساب باا     45های قوت و فرصت عوامل، جامعه آماری ای  تقای  برای تعیی  ناشانجام شده است. پیمایشی 

 از تکنیک دلفی استفاده شاده اسات بار   ها اند. برای تایید پیشبرندهان انتخاب شدهنظرهای تقای  از بی  صاحبویژگی

امنیتای مارز    - پیشابرنده بار مالحظاات دفااعی     10دهاد  گرفته، نتایج تقای  نشان مای وتقلیل صورتاسار تجزیه

 باشند.ج.ا.ایران و ترکیه مؤثر می

 

 های دفاعی امنیتی، دفاعبرندهمالحظات دفاعی امنیتی، پیش واژگان کليدي:

  

                                                                                                                                                     
 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه وپژوهشگاه عالی دفاع ملی و تقایاات راهبردی .1

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17351723.1401.20.78.5.3
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 مقدمه

مرز جم وری اسالمی ایران و ترکیه به دلیل وجود اقوام تُرک و کُرد در دو طارا مارز،   

هاای  حضور عناصر پِ.کِ.کِ در مناط  مرزی ترکیه باا جم اوری اساالمی ایاران، ویژگای     

ژئوپلیتیک مناط  مرزی، قاچاق سالح و م مات، ترددات غیرمجاز و ... از حساسیت باالیی 

ن مو وعات دفاعی و امنیتی ناشی از آن نیز دارای اهمیات بااالیی   تبع آبرخوردار بوده و به

 است.  

سا  اخیر در مرز جم وری اسالمی ایاران و ترکیاه    30الی  20مرور حوادث و اتفاقات 

ای  م م است که احصاء مالحظات مؤثر بر دفاع و امنیت در مرز موکور و توجاه باه    دیمؤ

جم وری اسالمی ایران و ترکیه شده و شاکوفایی  ها موجب ارتااء  ریب امنیت در مرز آن

 ها را نیز به دنبا  خواهد داشت. سایر حوزه

اگر بپویریم توسعه اقتصادی مرز، حضور عناصر پِ.کِ.کِ در جدار مرز، قاچااق ساالح   

هاای اقتصاادی و   امنیتی مرز ایاران و ترکیاه در حاوزه    -و م مات و ... از مالحظات دفاعی

توانناد  امنیتی مرز ایران و ترکیه مؤثر هستند و مای  –دوی  راهبرد دفاعیامنیتی است که بر ت

کاه مالحظاات    میابیا یدرما  جهی، درنتنجامندیبه ارتااء یا کاهش  ریب دفاع و امنیت مرز ب

واقع همان عوامل مؤثر ناشای از کاارکرد مارز ایاران و     امنیتی مرز ایران و ترکیه در -دفاعی

 -یعی، انسانی، امنیتی، نظامی، سیاسای، اقتصاادی و فرهنگای   های مختلف طبترکیه در حوزه

. رگوارناد یاجتماعی هستند که بار تادوی  راهبارد دفااع و امنیات مارز ایاران و ترکیاه تأث        

تدوی  راهبرد دفاعی امنیتی مرز ایران و ترکیه تابع مالحظات ماوکور باوده و    گریدعبارتبه

امنیتای مارز ایاران و ترکیاه را      -ای دفااعی توان راهبردهبدون توجه به ای  مالحظات، نمی

 .تدوی  نمود

مساتلزم توجاه باه     ترکیاه  و ایاران  مارز  در امنیات  و دفااع  چگاونگی  بررسای  بنابرای 

مابی  دوکشور است. از آنجائیکه مالحظاات دفااعی   امنیتی مرزهای فی –مالحظات دفاعی 

گرفته اسات  تاکیاد ایا     شکل  آفری  و پیشبرندهامنیتی در ای  پژوهش، از دو عامل چالش

 و دفااع  بار  ماؤثر  عوامال  بناابرای   باشد.های پیشبرنده )فرصت و قوت( میتقای  بر عامل
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 طبیعای،  مختلاف  هاای حاوزه  ج.ا.ایران و کشور ترکیه در های مرزپیشبرندهامنیت در ماوله 

قابال بررسای در ایا      اجتمااعی  - فرهنگای  و اقتصاادی  سیاسای،  نظاامی،  امنیتی، انسانی،

 متاأثر  امنیتای  - های دفاعیپیشبرنده چیستی تقای  ای  در اصلی مسئله پژوهش است. پس

 اساالمی  جم اوری  امنیتی - دفاعی راهبردهای تدوی  بر مؤثر ترکیه و ایران مرز کارکرد از

 کشور است. غرب - شما  منطاه در ایران

امنیتی  - یدفاع هایپیشبرندهمؤثر  هایعامل تقای  احصاء متناسب با ای  مسئله هدا 

مارز  ماوثر بار مالحظاات دفااعی امنیتای      عوامال مقیطای    فرصت( -نااط )قوت ناشی از 

عوامال   است که سؤاالت اصلی تقای  عبارت خواهند شد جم وری اسالمی ایران و ترکیه

)طبیعای، انساانی، نظاامی، امنیتای،      امنیتی در قالاب قاوت و فرصات    -دفاعی مؤثر مقیطی

؟ کدامناد مرز جم وری اسالمی ایران و ترکیه بی   اجتماعی( - یفرهنگ سیاسی، اقتصادی و

 ؟کدامندمرز ایران و ترکیه آفری  موثر بر مالحظات دفاعی امنیتی های ناشپیش برنده

 کتب مدارک، و اسناد بررسی بر مبتنی پژوهش که ای  و تقای  بودن اکتشافی بهباتوجه 

 باود   خواهاد  مقاور مسائله  صاورت باه  و نخبگاان  و نظرانصاحب با مصاحبه و تخصصی

 شاده  طارح  اهداا و هاسؤا  اسار بر تقای  روند ادامه و پرهیز فر یه تدوی  از بنابرای 

 .بود خواهد

از اهمیت ای  مااله توسعه ادبیات در خصوص مالحظه دفاعی امنیتای اسات، همينای     

 های موثر بر مالحظه دفاعی امنیتی در مرز ج.اایران با ترکیه است.  مشخص نمودن  رفیت

 

 مباني نظری
 پيشينه شناسي

تنگناهاای امنیتای ایاران و    »( در رساله دکتر خود باا عناوان   1398مقمد جوادرمضانی )

معتاد است شرایط و ماتضیات زمانی منافع بای  دو باازیگر را   « ترکیه با تأکید بر منافع ملّی

در حاوزه شاامات   یگر دهد اما از نگاه ای  مقا  مسئله کردها، قلمرو سازی دو بازتغییر می
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مابی  دو کشاور  های فیتری  تنگناو قفااز جنوبی، نوع نگاه به غرب )خصوصاً ناتو( از م م

 قلمداد شده است.

دفااعی امنیتای    هایچالش»( در مااله خود تقت عنوان 1401فضل نوذری و همکاران )

چاالش   10اند کاه  به ای  نتیجه رسیده .«مالحظات دفاعی مرز بی  ج.ا.ایران و ترکیهموثر بر 

م م دفاعی امنیتی )ترکیبی از  عف و ت دید( بر مالحظاات دفااعی مارز بای  ج.ا.ایاران و      

هاای  اند که سه چالش او  آن عبارتند از: چالش او : گسترت فعالیت گروهاک ترکیه موثر

برای ایجاد فضای ناامنی در منااط  مارزی، چاالش دوم:     ک و ...معاند  داناالب مانند پژا

افزایش ترددات غیرمجاز در دو طرا مرز و چالش سوم: افزایش گسترده قاچااق ساالح و   

گروه مطالعاتی دوره داخلی علاوم  . م مات در نوار مرزی و ورود سالح و م مات به کشور

 راهبردی دفاعی راهبردی در مطالعه گروهی خود مالحظات دفاعی

یابیم که هار  در میآن ا مطالعه و با  باشندمی ارتباط در حا ر تقای  با هرچند هاپیشینه

عوامال  منفای وزن   تاأثیر ، متناسب با مو وع تقایا ،  گرفتهانجامهای تقای  یک از پیشینه

 مختلف جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و ... را بر روابط جم وری اسالمی ایران و ترکیه، را بررسی

نمایاد  می تأمی اند که بخشی از نیازهای مطالعاتی تقای  حا ر را و نتایجی را احصاء کرده

خصوصاا   امنیتی مرز جم وری اسالمی ایران و کشور ترکیاه  - یاما در باره مالحظات دفاع

 ایا   در که است نشده انجام با رویکرد عواملی که  دارای وزن مثبت هستند تقایای مدونی

 .پرداخته شود هاآن احصاء به نوآوری و خالقیت با ه است تاشد تالت تقای 

 

   مفهوم شناسي

موجودیات و   کنناده تضمی عبارت است از حفظ تعاد  کارکردی سیستم  تامنی: تامني

ماانع از ایجااد نگرانای و     کاه نقاوی بهنیازهای فردی و جمعی انسان از جمله خود امنیت، 

  (327:1390،نیا حافظ) ترر گردد.

ی از ریا گب اره ی خارج از سازمان که هاتیموقعی از شرایط و امجموعهتعیی   فرصت:

و اجرای و ایف سازمان اثرگوار باشد کاه ایا  عوامال را     مأموریتدر انجام  تواندیم هاآن
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هایی که منشاأ آن عمادتاً در مقایط    . کلیه عوامل و پدیده(79: 1385یی، شا ال ) نامندیمفرصت 

توانناد مجموعاه را در   دارناد و مای   ( وجاود خارج از جامعه یا ساازمان ) جامعه یا سازمان

هاا عمومااً   مأموریت کمک کنناد. فرصات   زیآمتیموفاهای خود و یا انجام رسیدن به هدا

ها، بستگی به میزان توانایی ساازمان  خارج از کنتر  سازمان هستند. میزان مؤثر بودن فرصت

ها عبارتند از کلیاه  ای  تقای  فرصت   در(1389م، گزینی ر.ک.ن.)واژهها دارد. کارگیری آندر به

عوامل خارجی که اوالً در اختیار ج.ا.ایران نیست در ثانی اثرات آن برای کشور مثبت تلاای  

بارداری  شده و بطور بالاوه بتوانند منافع ملی ایران را تامی  نمایند. )تعریف فوق، مورد ب ره

 .(باشدمقا  در ای  پژوهش می

 اجارای  و مأموریات  انجاام  تسا یل کنناده   کاه  هساتند  سازمان داخل در عواملیقوت: 

هاای موجاود   ها، مالحظات و واقعیتدر ای  تقای  ویژگی( 78: 1385یی، ش ال)هستند و ایف

در مقدوده داخلی جغرافیای یک کشور که از جنس عوامل ژئوپلیتیاک باوده و بکاارگیری    

درست آن ا موجب تس یل و تساریع در دساتیابی باه اهاداا دفااعی و غیردفااعی کشاور        

 شود  می

 –وثر بار مالحظاات دفااعی    هاای ما  در ای  تقای  به کلیه واقعیتپيشبرنده  پيشبرنده:

 شود.گردد  گفته میمی ها احصاءها و فرصتامنیتی بوده که از ترکیب قوت

تدابیری که برای مااومت در ماابل حمالت سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتمااعی،   :دفاع

گویناد.  شاود را دفااع مای   روانی و یا فنااوری توسط یک یا چند کشور مؤتلفاه اتخااذ مای   

هاا نیارو   کنند و بازدارندگی نیز به ای  توانائیدفااعی بازدارنادگی را تاویت می هایتوانایی

هایی نظیار زنادگی، مالکیات، آزادی،    بخشند. هم چنای  باه حفاظ و حمایات از ارزتمی

هویت ملی و تمامیت ار ی در برابر ت دیدات گوناگون، داخلی و خارجی و یاا سااختاری   

 (31: 1392 سنیبوالق) گردد.دفاعی تلای می

مرز، عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی یاا یاک کشاور از دیگار      مرز:

 )حاافظ کناد. واحدهای مجاور آن است. مرز خطی است که دو کشور را از یکدیگر جدا مای 

 (37:1392نیا،
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هاای م ام و   عوامال و مؤلفاه   امنیتی به – دفاعی مالحظات امنيتي: - دفاعي مالحظات

 نظاامی  و انسانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصاادی  طبیعی، های مختلفحسار حوزه

گیرها ها، راهبردها، تصمیممثبت و منفی تاثیرگوار بر سیاست هایناش دارای کهیک منطاه 

 (36: 1400)بیک و بوالقسنی،  شوددارد  گفته میدفاع و امنیت  های حوزهریزیو برنامه

 

 ادبيات تحقيق

 بيک و بوالحسني )رابطه بين هويت و مديريت حاکميتي(  های نظری الف( ديدگاه

 ماثالً . گیارد می را مقیط آن هویت شودمی پایدار مقیطی یک وارد که زمانی انسانی هر

 ارتشای  هویت بداند، خود حرفه را آن دارد قصد و شودمی ارتش وارد که وقتی انسانی هر

 ساازه  و مکاان  آن هویات  شاود مای  متولاد  سارزمینی  یاک  در که فردی هر یا گرفته بخود

 آلماان  در یاا  ایرانای  هویت شود متولد ایران در اگر فرض به گیردمی خود به را جغرافیایی

-مای  مقایط  باه  را انسان ای  که چسبی و مالت گیرد می خود به آلمانی هویت شود متولد

ای گوناه  هاا و حاکمیات باه   در مناط  مرزی باید سیاسات . است سیاست و قدرت چسباند

کنند احسار هویت باالی نسبت به سارزمی  و  باشد تا مردمی که در ای  نواحی زندگی می

 هاای -اقلیات  مارزی  ناوار  در اساسای  مشاکل  حکومت مرکزی خود داشته باشند. بنابرای 

 عادم  مشاکل  بلکه باشد هم فرصت تواندمی نگاهی از م م ای  بلکه نیستند قومی یا موهبی

 گفات  تاوان می جرأت به بنابرای . است کشور حاشیه مردم هویت ارتاا در صقیح مدیریت

 میازان  هماان  باه  یاباد  تاویات  کشوری هر مرزی نوار مردم بی  در هویت که میزانی هر به

 را بیگاناه  تعادی  اجاازه  و یافتاه  تاویات  خاود  سرزمی  از دفاع در آنان انگیزه نسبی بطور

 (116: 1400)بیک و بوالقسنی،  .داد نخواهند
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 رابطه بين هويت و مديريت حاکميتي 1 شکل شماره

 

 های جونز و وايلدديدگاه ب(

تاری فیلیپ جونز و تریور وایلد مااله تقایای خود را در تقلیل تغییارات فضاایی سااخ   

 ردند.کبرقراری مرز و برداشت  موانع مرزی عنوان در مرز پیشی  دو پاره آلمان، پس از 

نیافتاه شاناخته   ای و توساعه مناط  حاشیه عنوانبهمناط  مرزی  ،1به عایده جونز و وایلد

تواند معلو  شرایط جغرافیایی مناط  مارزی باشاد،   ای بودن گرچه میشوند. ای  حاشیهمی

هاای آن منطااه را مضامقل    یات امّا خود پدیاده مارزی باودن بسایاری از امکاناات و قابل     

  .(Jones&Wild, 2016)سازدمی

 توجاه موردریزی توسعه مناط  مرزی ای  اصاو  بایاد   ها، برای برنامهنظر آن اسار بر 

 قرار گیرد:

 ها در مرز،آن تأثیردرک پیيیدگی، گستردگی و تنوع متغیرها و  (1

 های توسعه مرزها،شرایط و زیرساخت تأمی لزوم  (2

  رورت خروج از انزوا و گسترت ارتباطات با داخل و بیرون،  (3
                                                                                                                                                     
1. Jones & Wild 

هویت 

 ملي

 انسان

فيزیکال 

قدرت و  یا محيط

 سياست
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 ،لزوم پیوستگی مرز با مرکز (4

 وهای ویژه از ایا  منااط  بارای خاروج از مقادودیت      و پشتیبانی یتلزوم حما (5

 به توسعه   دستیابی

پاویری  مقدوده جغرافیایی دو طرا مرز کاه دارای تااثیر   ی: مناط  مرزی بهمناط  مرز

باشاند  گفتاه   یکدیگر در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگای و نظاامی مای   مثبت و منفی از 

 ( 1397)بیک، شود. می

ریازی توساعه در مقادوده جغرافیاایی فراتار از مراکاز       چنانيه برناماه  :توسعه مناط  مرزی

گیارد.  ای مای زیست و فعالیت )ش رها و روستاها( و خُردتر از مرزهای ملّی باشد، صفت منطااه 

 ماوردنظر ای عبارت از مف وم توسعه برای ماردم در مقادوده فضاایی    توسعه منطاه» اساربرای 

هاای سااکنی  منطااه در    ها به گساترت انتخااب  است. روند توسعه باید همراه با افزایش توانایی

 (41: 1379)صرافی، «. های اقتصادی و سیاسی بینجامد تا توسعه انسانی باشدحوزه

ای که تاکید اصلی آن بر توسعه انسانی با مقوریات  عه منطاهای  مف وم از توس بهباتوجه

هاای زیار را در توساعه    توان خصوصیات و ویژگیمعنوی است، می - یهای مادنیازمندی

 مناط  مرزی استنتاج و ارائه نمود:

توساعه   دیگرعبارتبهاند. ابعاد توسعه مناط  مرزی با ابعاد توسعه کشور دَرهَم تنیده (1

 ای متاابل برخوردارند.با توسعه ملّی از رابطهمناط  مرزی، 

ای هاای توساعه  های توسعه داخلی کشور باا برناماه  مناط  مرزی مقل تالقی برنامه (2

توانند ها بر یکدیگر میمتاابل ای  برنامه تأثیرج ت  ای  بهکشورهای همسایه است. 

 مدنظر قرار گیرند.  زمانهمباید  کهمنفی )ت دید( یا مثبت )فرصت( تلای شوند 

های مربوط باه کال کشاور از    فرایند توسعه مناط  مرزی عالوه بر شرایط و ویژگی (3

 .(133:1395پور، )علی .پویرندمی تأثیرهای خاص مناط  مرزی نیز مسائل و ویژگی

منابع انسانی، طبیعی و شرایط جغرافیایی و سیاسی مناط  مرزی، در فرایند  بهباتوجه (4

ریاازی مبتناای باار منااابع مقلاای را در اولویاات    تااوان برنامااه توسااعه ملّاای ماای 

 (10:1380)عندلیب،.قرارداد
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مناط  مرزی در مقیطای ویاژه و ساامانه خااص      کهازآنجایی ی:مناط  مرز یهاویژگی

های ای  ها، باید خصوصیتقرار دارند، برای شناخت مشکل سامانه و چگونگی عملکرد آن

 ها به شرح زیر است:تری  ای  ویژگیمناط  شناخته شود. م م

 وگیارد  مای  نشأتای  مسئله جغرافیایی که از طبیعت مناط  مرزی  دوری از مرکز: (1

گیااری سیاساای، اداری، قضااائی و اجرایاای را در پاای دارد،  ز تصاامیماز مرکاا دوری

مرکزنشی  از مشاکل منااط  دور از    مسئولی پیامدهای نامطلوبی چون  عف اطالع 

، نباود  وآماد رفات دارد. طاوالنی باودن مسایر     هماراه  باه ها را توج ی آنمرکز و بی

گیاری و  طاوالنی شادن مسایر تصامیم     دلیال  باه احسار امنیت قضایی و اجتماعی 

 مرکز و... از پیامدهای ای  امر است. از دورمردم  مسائلرسیدگی به مشکل و 

ای بودن به مف اوم دوری و جادایی از سااختار اقتصاادی     حاشیه :انزوای جغرافيايي (2

در اغلاب کشاورها )از   »یک کشور یا منطاه یا حتی از نظام اقتصادی ج اان اسات.   

ای باودن بار پدیاده دوری از مرکاز تاا      هجمله جم وری اسالمی ایران( پدیده حاشی

حدود زیادی منطب  است. دلیل ای  امر ای  اسات کاه مرزهاا در ایاران و در بیشاتر      

تاریبای از ناااط جغرافیاایی دوردسات کاه دارای مناابع        طاور  بهکشورهای مشابه، 

، غالاب  دیگرعبارتبهاقتصادی کمتر و جمعیت پراکنده هست، عبور داده شده است. 

شوند تاا کمتار   ها انتخاب میآن تری اهمیتکمم حدود، یرزی در هنگام ترسمناط  م

هاای  پس از آن منابع جدیدی کشف شده یا براثار اتفااق   آنکهمقل نزاع باشند، مگر 

 «.ها افزوده شوددیگر بر اهمیت آن

داشت  جمعیت ناپایدار یا ناپایداری سکونت در منااط  مارزی    ناپايداری سکونت:  (3

 آید: می وجود بهبه دو دلیل عمده 

ها یا پ ناه  کوه الرأرخطعبور خطوط مرزی از  ای بودن:و حاشيه نيافتگيتوسعهالف( 

طاوری کاه   گاوارد، باه  مای  تاأثیر جایی جمعیت ای  مناط  استارار و جابه نقوةها، بر بیابان

، روی کاو  گردانای و باا   ویژه متکی بر اقتصاد رَماه های اولیه و بهها به شیوهآن زندگی در

دهاد  همراه است. ای  امر احسار تعل  به زمی  و سرزمی  را در بی  مرزنشینان کاهش می
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ثبااتی  بای  دلیال  باه ثبااتی توساعه اقتصاادی،    مشکل و پیامدهای ناشی از بای  منشأخود  که

 جمعیت است.

تفاوت سطح توساعه اقتصاادی، فنااوری، تولیاد      دلیل به ت اقتصادی:ب( رونق مبادال

هاای  صنعتی و کشاورزی در دو سوی مرز، مناط  مرزی دو کشاور همساایه، مقال مبادلاه    

اقتصادی بی  دو کشور است و باه همای  دلیال جمعیات منااط  مارزی ناپایادار و سایا          

ر ورود و خروج نیاروی کاار از   شود. ناپایداری جمعیت در چنی  شرایطی )نبود کنتر  بمی

کند. همينای   ریزی توسعه را دُچار اخال  میس(، برنامهککشورهای مجاور به منطاه و بالع

نظمی اقتصادی و اجتماعی از جملاه گساترت   های اقتصادی، بینبود کنتر  قانونی بر مبادله

 (97-98: 1400بیک، بوالقسنی، ) شود.پدیده قاچاق کاال، نیروی کار و ارز را موجب می

عمیای بر روی امنیت مناط  مرزی )از جملاه ساو اساتفاده از جمعیات      تأثیرای  پدیده 

 گوارد.مرزنشی  توسط دشم ( نیز می

از دیدگاه سیستمی، مناط  مرزی نسبت به کل نظام )سیساتم( یاک    تبادالت مرزی:( 1

   کشور، حکم پوست بدن را دارد که دو و یفه اصلی برع ده دارند:

های کشور با کشورها و مقیط مجاور )عبور و تردد ( کنتر  و هماهنگ کردن مبادلهالف

 کاال، انسان، ارز، افکار و ...(.

بار از جمله ت اجم امنیتی، نظاامی، اقتصاادی و...   ب( مقافظت از کشور در برابر عوامل زیان 

هاا و تعامال فضاایی    اصولی باز، پیوسته و مقل مبادله طور بهمناط  مرزی، فضاهایی هستند که 

ای از فضاها که با یکدیگر ارتباط و تعامل دارند، اسات بناابرای    یا زنجیره جوارهمبی  دو کشور 

جریان مبادله کااال، نیاروی انساانی، اطالعاات، ارز و... از طریا  فضااهای منااط  مارزی بای           

، روازایا  گیرد. ت میأهای مناط  مرزی نشویژگی کشورهای مختلف، امری طبیعی و از ماهیت

 تن اا ناه ( تن اایی باه هرگونه اقدامی در ج ت خالا ای  ویژگی از جمله انسداد فیزیکی مرزها )

 پویر است.زا، ناکافی و اغلب امکان د ویژگی طبیعی مناط  مرزی است، بلکه امری مشکل

رهنگی در مناط  مارزی، ناشای از   پدیده تنوع قومی، اجتماعی و ف های فرهنگي:تفاوت

 - یمسائله تناوع قاوم    تاری  م مقانون تراوت یا انتشار بی  مناط  جغرافیایی مجاور است. 
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گوارد، مستایمی بر روند توسعه و امنیت در آن مناط  می تأثیرفرهنگی در مناط  مرزی که 

ی  باا دولات   هاای اجتمااعی مرزنشا   فرهنگی ای  گروه - یگرایی قوممسئله واگرایی و هم

گرایی نشان دهد، شارایط توساعه و   مرکزی است. چنانيه قومیتی با دولت مرکزی خود هم

 شود.امنیت در آن مناط  فراهم می

مرز، حدفاصل درون با بیرون و امنیت و دفاع درونی با ت دید و  تهديدات خارجي:( 2

در باره منااط  مارزی    ناامنی خارجی را با خود دارد. به ای  دلیل، مسئله ت دیدات خارجی

عناوان یکای از   دفااع و حفاظ امنیات نیاز باه      مسئلهذاتی است.  ویژگییک واقعیت و یک 

 ای است که مناط  مرزی باید داشته باشند.های بسیار م م و برجستهویژگی

از دیدگاه سیستمی، فضاهای مناط  مارزی از ساویی تعلا  باه کال       دوگانگي سيستمي:( 3

جاوار،  مجااورت باا کشاورهای هام     دلیال  بهنظام داخلی )کشور متبوع( دارد و از سوی دیگر، 

مناط  مرزی  م  اینکاه تاابع نظاام     ج تازای گیرد. قرار می جوارهمنظام فضاهای  تأثیرتقت

ای باودن،  دوری از مرکاز، حاشایه   دلیال  بهشود، میداخلی است و از سوی دولت مرکزی اداره 

جاوار بار   نظامی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هام  تأثیرموانع جغرافیایی و میزان 

اناد کاه   هایی را دارا است. اغلب دیده شده، نیروهایی در مناط  مرزی فعاا  آن، مسائل و مشکل

رکز نیساتند و در حایاات فراینادهای توساعه و     گیر و مجری در متقت کنتر  نیروهای تصمیم

گیرند که  اد ساامانه داخلای کشاور عمال      نیروهایی قرار می تأثیرتقتامنیت در مناط  مرزی 

 (97-98: 1400بیک، بوالقسنی، )ها دارند. کنند و سعی در تخریب ای  فرایندها و برنامهمی
 

 های انجام شدهبندی مصاحبهجمع

امنیتی عوامل تأثیرگواری هستند کاه دارای   - موثری بر مالحظات دفاعیها عوامل برندهپیش

باشند. ای  عوامل اختصاص به حوزه نظاامی نداشاته و   کننده دفاع و امنیت میناش مثبت تس یل

اجتمااعی، سیاسای و اقتصاادی     - های طبیعی، انسانی، فرهنگای ها از جمله حوزهدر سایر حوزه

 باشد:  امنیتی به شرح ذیل می - دفاعیه نظر خبرگان حوزه بکه باتوجه نیز وجود دارند

های قوی کشاورزی، صنعتی و دامداری و نعمات خادادادی   وجود پتانسیل و  رفیت .1

 طبیعی آب و خاک حاصلخیز یکی دیگر از نااط قوت مرزنشینان ایران است.
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 های طبیعی منطاه و توساعه اقتصاادی و رونا  اقتصاادی در    گیری از  رفیتب ره .2

 .(1400)لنگری، ش رهای مرزی

 مقور ارتباط خاور دور با قلب آسیا از طری  جاده ابریشم در منطاه  .3

های مارزی در مجااورت   قرارگیری استان آذربایجان غربی به عنوان یکی از استان .4

 . (1400)پور آزادی، با کشور به نسبت توسعه یافته 

    مناط  کوهستانی و سردسیر .5

    استراتژیکدارابودن موقعیت  .6

 جداسازی مرزها به وسیله خط الرار جغرافیایی .7

هاای وان و  وجود مقور ارتباطی م م سالمار و شاما  شا ر ارومیاه باه اساتان       .8

 و( جاده ارومیه به سر)حکاری ترکیه

در عم  و به سمت جنوب تاا   وارهای سلسله توپوگرافی زمی  و وجود کوهستان .9

شاده  تشکیل عوارض پدافندی اعث ب یاءالدی   ،قرهشوت ،ش رهای مرزی خوی

کاه دسترسای باه آذربایجاان از      مای آیاد  مناسب تری  موانع طبیعی به شمار  و از

 .(1400)رستمی، نمایدبا مشکل مواجه میرا طری  زمینی 

 

 بعد انساني

و عیت قومی دو کشور باعث ایجاد رابطه عاطفی بی  مردم دو طرا مرز اسات.   .1

برخی با گویش کردی در دو طرا مرز باا هام   بخشی با گویش ترکی و آذری و 

 در ارتباط هستند 

و ایرانای باودن قبال از    « ایاران »همگرایی مردم آذری زبانان با کشور و وط  خود .2

 آذری بودن یکی از نااط قوت مردم منطاه شمالغرب است   

های همجوار با مرز ترکیه دارای موهب تشیع هساتند  اکثریت مردم ایران در استان .3

   (1400)هاشمی، ران اهل تسن  در مرز ایران و ترکیه در اقلیت هستند. و براد

 مندی روابط بی  مردم دو کشور عالقه .4
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 (1400)لنگری، تردد و اقامت مردم دو کشور در کشور همسایه .5

 همزبانی مردم منطاه با کشور ترکیه    .6

 اراده ملی مردم آذربایجان در برابر دفاع از مرزهای کشور    .7

 همبستگی بی  مردم در ج ت افزایش ثبات سیاسی و امنیتی استان اتقاد و  .8

  (1400)پور آزادی، وجود نیروی انسانی و نظامی توانمند در استان .9

  (1400)رستمی، بی  المللی زدر دو سوی مر قومیگسترت سرزمینی یک گروه  .10
 

 بعد اقتصادی

  ا استتری  مسیر انتاا  انرژی و کاال بی  ایران و اروپ ترکیه مناسب .1

  های مرزیو گسترت بازارچه توسعه .2

  گسترت امکانات در ج ت توسعه صنعت گردشگری .3

   ها و امکانات ارتباطی مناسب در هر دو سوی مرز کشوروجود پتانسیل .4

  همکاری گمرکی .5

  (1400)رستمی،   وجود مناط  آزاد تجاری و گمرکی و گسترت گمرکات .6

 .(1400جبلی، )توکلی خط انتاا  گاز ایران به ترکیه .7
 

 فرهنگي -بعد اجتماعي

 توجه به فرهنگ آذری در برابر فرهنگ ترکی  .1

گیاری از  توجه به توسعه فرهنگای، دانشاگاهی و پزشاکی منااط  مارزی و ب اره       .2

فرصت توریست فرهنگی، توریست پزشکی و توریسات اقتصاادی و تاثیرگاواری    

 فرهنگی بر ای  جامعه 

 دانشجو از کشورهای همسایه وجود دانشگاه های معتبر برای جوب  .3

 زبان مشترک بی  ساکنی  طرفی  مرز  .4

رزی باا ماردم مرزنشای  کشاور     نزدیک بودن فرهناگ و آداب و رساوم ماردم ما     .5

 (1400)لنگری، ترکیه 
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ردم آذربایجان ایران با فرهنگ شیعی خود تمایلی به جدایی و خودمختاری نشان م .6

  داری خود را بارها ثابت کرده انداند و همواره به حکومت مرکزی ایران وفانداده

   بستر مناسب اقتصادی و مالی در منطاه ج ت سرمایه گواری خارجی .7

های رفاهی مناساب گردشاگری و اساتفاده مناساب از پتانسایل      توسعه زیرساخت .8

  جاده ابریشم

  (1400)توکلی جبلی، تاویت و توسعه ایجاد خطوط زمینی و هوایی بی  دو  .9
 

 بعد سياسي

 (1400)دوست مقمدی، های سیاسی مواف  نظامگروهاحزاب و  .1

  سعی هر دو کشور در حفظ ثبات مرز و روابط دو کشور .2

  نامه های مشترک امنیتی و اقتصادی و فرهنگی بی  دو کشوراستفاده مناسب از تفاهم .3

اتقاد کشور ترکیه با کشور جم وری آذربایجان و ایجاد گورگاه بی  آذربایجان باا   .4

  (1400)توکلی جبلی،   ارمنستانترکیه از خاک 
 

 امنيتي –بعد نظامي

  (1400)بخون، همکاری های نظامی میان دو کشور .1

  گسترت همکاری های نظامی امنیتی به منظور ب بود امنیت .2

 ک( -ک-پمانند )دشم  مشترک  .3

  حضور مفید نظامی و امنیتی در مرز .4

  اشراا اطالعاتی .5

  (1400)رستمی، ج.ا.اقدرت سازماندهی نیروهای مردمی ن.م  .6

  ای در ش رهای م م و ماابل ترکیه وجود نداردهیچ یگان عمدهدر حا  حا ر  .7

و داشت  روحیه ش ادت طلبی و مای   پرساتی   ج.ا.ا های نیروهای مسلح انسجام یگان .8

  ی و انعکار ای  م م به کشور ترکیهزو وحدت میان اقوام ترک و کرد مناط  مر
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 تحقيق تحليلي چارچوب 2شکل شماره 

  

ت دفاعي
مالحظا

- 
امنيتي مرز ايران و ترکيه

 
 طبيعي

 اجتماعي

 فرهنگي

 

اقتصاد

ی

 انساني
کم تراکم جمعیت گریز از مرکز بودن کردهای ساک  نوار مرزی ترکیه با حاکمیت، 

ترکیب سنی جوان در استان آذربایجان غربی،  ترکیه.مرزی نسبت به سایر نواحی 

جنوبی استان آذربایجان غربی. زبان مشترک ی مرتفع غربی و هابخشسکونت کُردها در 

 بی  ساکنی  طرفی  مرز

های قومی و موهبی بی  دو طرا مرز، اتقاد بی  مردم در ج ت افزایش ایجاد وابستگی

 کل فرماندهی رأر در فایه ولی ثبات سیاسی و امنیتی استان آذربایجان غربی، وجود

آذربایجان غربی، تمایالت مقدود مردم مسلح، شیعه بودن اکثریت مردم استان  نیروهای

بی   روابط فرهنگی و موهبی مناط  روستایی و مرزنشی  ترکیه به اناالب اسالمی ایران،

 ساکنی  طرفی  مرز 

وجود رودخانه های غیر قابل عبور در آذربایجان غربی، وجود ارتفاعات داالمپرداغ و 

 هیحاش انبوهی هاجود جنگلو قندیل داغ،.پیروی مرز از اصو  مرزبندی طبیعی،

، منابع طبیعی آبی و خاک رود ارر هیتا حاش یغرب جانیاستان آذربا یجنوبغرب

 حاصلخیز مرز ایران

تری  مسیر انتاا   ترکیه مناسب های قوی کشاورزی، صنعتی در آذربایجان غربی، رفیت

کمبود توسعه شوران تکاب، ، وجود معدن طالی زرهاروپا است بهران ایانرژی و کاال 

های ارتباطی حمل و نال و های ترکیه هم مرز با ایران، وجود شبکهصنعت در استان

خطوط انتاا  کاال و انرژی آذربایجان غربی، بستر مناسب اقتصادی و مالی ج ت سرمایه 

 گواری خارجی در آذربایجان غربی، وجود منطاه ویژه آزاد تجاری آذربایجان غربی 

های سیاسی مواف  نظام در آذربایجان غربی استاال  طلبی کردهای وهوجود احزاب و گر

های مرزی میان دو کشور در بُعد امنیتی و ساک  مرز ترکیه، انعااد قراردادها و موافاتنامه

، نگاه سکوالر به موهب سعی هر دو کشور در حفظ ثبات مرز و روابط دو کشورمرزی، 

دلیل تعصبات قومی مردان آنکارا از کُردها بهولتهای زیاد دو سیاست در ترکیه، نگرانی

 شدید.

، های وان و حکاری ترکیهوجود مقور ارتباطی م م سلمار و شما  ش ر ارومیه به استان

اشراا های مرزی میان دو کشور در بُعد امنیتی و مرزی، انعااد قراردادها و موافاتنامه

-هی نیروهای مردمی، توسعه همکاریجم وری اسالمی ایران، قدرت سازماند اطالعاتی

های نیروهای مسلح انسجام یگانهای دوجانبه نظامی، خوداتکایی ایران در عرصه دفاع، 

  یزمرج.ا.ا در مناط  

 نظامي 

 امنيتي

 سياسي
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 شناسي تحقيقروش

ااات کااربردی بار اساار روت توصایفی      ی ، از تقایا پژوهش به لقاظ ناوع تقا   ای

آمااری باا    ن مو اوع تقایا ، جامعاه   باه تخصصای باود   باتوجه تقلیلی و پیمایشی است.

صاورت  نظر مرتبط با عنوان، نیاز است تا جامعه تقایا  باه  مقدودیت افراد خبره و صاحب

نظار جغرافیاای سیاسای در ساطح     صااحب هدفمند از بی  خبرگان نظاامی و غیرنظاامی و   

خااب  های مرتبط که دارای خااص باشاند، انت  های کشور و سازماننیروهای مسلح، دانشگاه

یار  شرح جدو  ز با خصوصیات بهنفر  45  تعداد یتقا یحجم جامعه آمار بنابرای  گردد 

 گردد: برآورد می

 امنیتای  مادیران  و انتظامی و نظامی مسلح، فرماندهان نیروهای عالی مدیران و فرماندهان

 غربی آذربایجان استان

 در عاالی  مادیران  تقایا ،  مو اوع  و مقایط  به آشنا پژوهشگران و دانشگاهی استادان

 .مجلاس  خاارجی  سیاسات  و ملّای  امنیات  کمیسایون  و ملّای  امنیات  عالیشورای دبیرخانه

  بار  منطبا  یاینکه حجم جامعه آماری مقدود است، بنابرای  حجام نموناه آماار    بهباتوجه

 .صورت تمام شمار خواهد بودگیری نیز بهجامعه آماری بوده و روت نمونه

 45ه آماری ی  جامعنامه را ب( پرسشCVRبرای مقاسبه روایی مقتوی ) ریب  روايي:

ی  بادان معنای   انتخاب شده است. ا 77/0نامه ای  پرسش CVR ریب . نفره، توزیع نمودند

ی مارز ایاران   امنیت - نفره در حوزه مالحظات دفاعی 45است که از بی  جامعه آماری خبره 

یای  آماری در روا   برابر نظر جامعهبنابرای ها را تأیید کنند نفر باید داده 40و ترکیه، حداقل 

( روا و جاایز بار   عامال )در نااش قاوت و فرصات     39مقتوی از تعداد عوامل احصاایی،  

 ه شد.امنیتی مرز ایران و ترکیه شناخت - های مؤثر بر مالحظات دفاعیپیشبرنده

باا توجاه باه    ونیز از آلفای کرونباخ استفاده شده اسات   نامهپرسشبرای پایایی  پايايي: 

هاای  اسات لاوا گویاه    75/0بیشاتر از   1آماده دسات اینکه مادار  ریب آلفاای کرونبااخ باه   

                                                                                                                                                     
 انجام شده است. spssافزار فرایند انجام مقاسبات آلفای کرونباخ با استفاده از نرم .1
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از قابلیات اطمیناان الزم بارای اداماه تقایا        هاا در حوزه پیشبرنده مورداستفاده نامهپرسش

 است. برخوردار

هاا از یاک پنال خبرگای باا اساتفاده از تکنیاک دلفای در         برای شکل گیاری پیشابرنده  

تاز و  دانشکده دفاع ملی بصورت تز، آنتای  –در دانشگاه عالی دفاع ملی  21/9/1400مورخه

 است.سنتز ب ره گرفته شده 

 

 های تحقيقها و یافتهوتحليل دادهتجزیه

 امنیتی مرز ایران و ترکیه: - های مؤثر بر مالحظات دفاعیمراحل تدوی  پیشبرنده

 فرصت و قوت() ها عواملمرحله او : تشکیل جدو  تعیی  ناش
 

 فرصت و قوت()ها تعيين نقش 1شماره  جدول

ل
ام

 ع
ره

ما
ش

 

 عوامل

ل
ام

 ع
ي

وان
را

ن ف
گي

يان
م

 

د
ص

در
 

ر 
أثي

ن ت
زا

مي

و 
د 

زیا
د 

ح
ر 

 د
ل

ام
ع

اد
زی

ي 
خيل

 

ي
ن ت

مو
آز

ب 
ری

ض
 

ی
ار

اد
عن

ح م
سط

در 
ی 

ار
اد

عن
ح م

سط
 

ش
 نق

ل
ام

ع
 

1 
 نیروهای کل فرماندهی رأر در فایه ولی وجود

 مسلح
 قوت 0.000 23.65 100 4.9

2 
 از اروپاا  باا  غربی آذربایجان استان زمینی ارتباط

 ترکیه طری 
 قوت 0.000 11.21 78 4.2

 قوت 0.000 32.1 89 4.5 پیروی مرز از اصو  مرزبندی طبیعی 3

4 

وجااود ارتفاعااات داالمپاارداغ و قناادیل داغ بااه  

عنااوان نااااط حسااار رشااته ارتفاعااات منطاااه 

 آذربایجان غربی.

 قوت 0.000 11.21 78 4.2

 قوت 0.004 6.6 68 3.89 منابع طبیعی آبی و خاک حاصلخیز مرز ایران 5

6 
مختلااف غیاار قاباال عبااور از وجاود دهلیزهااای  

 سمت ترکیه به ایران
 فرصت 0.000 18.4 88 4.6

7 
وجااود رودخانااه هااای غیاار قاباال عبااور در    

 آذربایجان غربی
 قوت 0.002 11.1 75 4
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8 

وجود مقور ارتباطی م م سلمار و شما  ش ر 

جااده   )های وان و حکاری ترکیهارومیه به استان

 و(ارومیه به سر

 قوت 0.000 16.6 76 4.4

9 
جنوب  هیو انبوه استان در حاش یعیطب یهاوجود جنگل

 رود ارر. هیتا حاش یغرب جانیاستان آذربا یغرب
 قوت 0.000 16.98 100 4.7

10 
گریز از مرکز بودن کردهای سااک  ناوار مارزی    

 ترکیه با حاکمیت  
 فرصت 0.000 17.1 93 4.3

11 
مارزی  نسبت به سایر نواحی کم تراکم جمعیت 

 ترکیه.  
 فرصت 0.000 18.4 88 4.6

12 
اتقاد و همبستگی بی  مردم در ج ات افازایش   

 ثبات سیاسی و امنیتی استان آذربایجان غربی 
 قوت 0.000 11.86 72 4.1

13 
هاای قاومی و ماوهبی بای  دو     ایجاد وابساتگی 

 طرا مرز به دلیل همزبان بودن
 فرصت 0.04 4.34 69 3.96

 قوت 0.007 7.6 65 3.87 استان آذربایجان غربیترکیب سنی جوان در  14

15 
ی مرتفاع غربای و   هاا بخاش سکونت کُردها در 

 جنوبی استان آذربایجان غربی.
 قوت 0.000 11.21 78 4.2

16 
های قوی کشاورزی، صنعتی و داماداری   رفیت

 در آذربایجان غربی
 قوت 0.000 21.6 82 4.1

 قوت 0.000 16.98 100 4.7 خط آه  ایران و ترکیه در دره قطور  17

18 
اتکاای اقتصااد سااکنان ساه اساتان ترکیاه، باار        

 کشاورزی، دامپروری، زنبورداری.
 فرصت 0.050 2.88 61 3.5

 قوت 0.000 22.00 78 4.16 های مرزی مشترکبازارچه 19

20 
تری  مسیر انتاا  انرژی و کاال بی   ترکیه مناسب

 ایران و اروپا است
 فرصت 0.000 17.1 93 4.3

21 
هاای ترکیاه هام    کمبود توسعه صنعت در استان

 مرز با ایران
 فرصت 0.004 6.6 68 3.89
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22 
های ارتباطی حمل و نال و خطاوط  وجود شبکه

 انتاا  کاال و انرژی آذربایجان غربی
 قوت 0.008 5.6 71 3.9

23 
شوران تکااب باه عناوان    وجود معدن طالی زره

 اسالمی ایران.معدن استراتژیک جم وری 
 قوت 0.008 5.6 71 3.9

 قوت 0.000 13.7 84 4.25 وجود منطاه ویژه آزاد تجاری آذربایجان غربی 24

25 
بستر مناساب اقتصاادی و ماالی ج ات سارمایه      

 گواری خارجی در آذربایجان غربی
 قوت 0.004 7.6 64 3.78

 فرصت 0.000 15.5 82 4.5 بی  ساکنی  طرفی  مرز روابط فرهنگی و موهبی 26

 فرصت 0.000 13.2 79 4.4 زبان مشترک بی  ساکنی  طرفی  مرز 27

 قوت 0.000 21.6 82 4.1 شیعه بودن اکثریت مردم استان آذربایجان غربی 28

29 
-مردان آنکارا از کُردها بههای زیاد دولتنگرانی

 دلیل تعصبات قومی شدید.
 فرصت 0.000 18.4 88 4.6

 فرصت 0.000 13.2 79 4.4 استاال  طلبی کردهای ساک  مرز ترکیه   30

31 
های سیاسای موافا  نظاام    وجود احزاب و گروه

 در آذربایجان غربی
 قوت 0.000 22.00 78 4.16

32 
سعی هر دو کشور در حفظ ثبات مرز و رواباط  

 دو کشور
 فرصت 0.000 17.00 94 4.44

 قوت 0.000 17.1 93 4.3 جم وری اسالمی ایران  اشراا اطالعاتی 33

34 

و داشات   ج.ا.ا های نیروهای مسلح انسجام یگان

روحیه ش ادت طلبی و می   پرساتی و وحادت   

ی و انعکاار  زمیان اقوام ترک و کرد مناط  مار 

  ای  م م به کشور ترکیه

 قوت 0.000 21.6 82 4.1

35 

میاان دو   های مرزیانعااد قراردادها و موافاتنامه

-کشور در بُعد امنیتی و مارزی از ساطح ریایس   

های های استانو فرمانداری جم ور تا استانداری

 همجوار مرزی

 قوت 0.000 14.3 86 4.55
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36 
تمااایالت مقاادود مااردم مناااط  روسااتایی و   

 مرزنشی  ترکیه به اناالب اسالمی ایران.
 فرصت 0.000 13.1 82.55 4.14

 فرصت 0.050 7.7 61 3.6 دوجانبه نظامی های توسعه همکاری 37

 قوت 0.008 5.6 71 3.9 خوداتکایی ایران در عرصه دفاع. 38

 فرصت 0.000 17.1 93 4.3 قدرت سازماندهی نیروهای مردمی 39

 

کاوچکتر   -1.96باالتر باوده یاا از    1.96جدو  باال بیانگاار آن است عواملی که از بازه 

درصد آن عامل در یکای   5درصد و خطای  95آزمون تی( با احتما  باشند)دامنه معنا داری 

امنیتی نوار مرزی بای  ج.ا.ایاران و ترکیاه    -های قوت، یا فرصت بر مالحظه دفاعی از ناش

امنیتی احصایی مقااان )برگرفتاه   -عامل موثر بر مالحظات دفاعی 92آفرینی دارند  از ناش

فرصات(   15قوت،  24عامل در ناش پیشبرنده ) 39ای( شده از مطالعات میدانی و کتابخانه

 امنیتی مرز ایران و ترکیه، شناخته شد. -موثر بر مالحظات دفاعی

 امنیتی مرز ایران و ترکیه -های موثر بر مالحظات دفاعیبرندهمرحله دوم: تعیی  پیش

 برنادها شی. منظاور از پا  دآیا مای  باه دسات   هاا تفرص با هاقوت بیاز ترک برندهاشیپ

هاا  از آن تاوان یاست که م ایبالفعل و بالاوه یهایو توانمند هاتیقابل ها،تیامکانات،  رف

ماوثر بار    برنادها احصاائی  شیپا  اساتفاده نماود.   ازهانی و هابه چالش ییدر ج ت پاسخگو

برابار جادو     21/09/1400امنیتی مرز ایران و ترکیه در نشست خبرگی  -مالحظات دفاعی

 ت.ذیل احصاء شده اس
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 امنيتي مرز ايران و ترکيه -موثر بر مالحظات دفاعي برندها احصائيشيپ 2جدول شماره 

 ها= فرصت*قوتبرندهپيش هافرصت هاقوت ردیف

1 
وجود ولی فایه در رأر فرماندهی کل 

 نیروهای مسلح

تمایالت مقدود مردم مناط  

روستایی و مرزنشای  ترکیاه   

 به اناالب اسالمی ایران

راستا باودن ماردم طرفادار    هم -

اناااالب اسااالمی در ترکیااه بااا  

ج.ا.ایران از طری  نفوذ کالمی و 

معنوی ماام معظم رهبری در د  

 مسلمانان منطاه  

2 

ارتباط زمینی استان آذربایجان غربی باا  

 اروپا از طری  ترکیه
تااری  مساایر  ترکیااه مناسااب

انتاا  انرژی و کاال بی  ایران 

 و اروپا است

ترانزیتی و انتاا  انرزی  ارتباط -

از ج.ا.ا به اروپاا از طریا  مبادا    

 سرزمینی ترکیه

 خط آه  ایران و ترکیه در دره قطور

های ارتباطی حمال و ناال   وجود شبکه

و خطاااوط انتااااا  کااااال و انااارژی   

 آذربایجان غربی

3 

 پیروی مرز از اصو  مرزبندی طبیعی

وجااود دهلیزهااای مختلااف  

غیاار قاباال عبااور از ساامت  

 ترکیه به ایران  

سد یا کانالیزه کاردن حرکاات    -

زمیناای نیروهااای م اااجم بااه    

مرزهای ج.ا.ا متاثر از جغرافیاای  

 مرز

 

وجود ارتفاعات داالمپرداغ و قندیل داغ 

به عنوان نااط حسار رشته ارتفاعاات  

 منطاه آذربایجان غربی

های غیر قابال عباور در   وجود رودخانه

 آذربایجان غربی

و انبوه اساتان   یعیطب یهاوجود جنگل

اساااتان  یجناااوب غربااا هیدر حاشااا

 رود ارر هیتا حاش یغرب جانیآذربا

4 

منابع طبیعی آبی و خاک حاصلخیز مرز 

 ایران

تااری  مساایر  ترکیااه مناسااب

انتاا  کاال بی  ایران و اروپاا  

 است

مااردم تااامی  منااافع اقتصااادی  -

استان آذربایجان غربی از طریا   

صادرات مقصوالت کشاورزی، 

دامداری و صانعتی باه ترکیاه و    

 های مرزی  اروپا و رون  بازارچه

های قوی کشاورزی، صانعتی و   رفیت

 دامداری در آذربایجان غربی

وجاااود منطااااه ویاااژه آزاد تجااااری  

 آذربایجان غربی

به شوران تکاب وجود معدن طالی زره

عنااوان معاادن اسااتراتژیک جم ااوری  

 اسالمی ایران
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 ها= فرصت*قوتبرندهپيش هافرصت هاقوت ردیف

5 

وجود مقور ارتبااطی م ام سالمار و    

هاای وان و  شما  ش ر ارومیه به استان

 و(جاده ارومیه به سر )حکاری ترکیه

اتکااای اقتصاااد ساااکنان سااه 

استان ترکیه، بار کشااورزی،   

باغاااااداری، داماااااداری،  

 دامپروری، زنبورداری

رواباط  ارتاا. سطح مناسبات و  -

 مردم مناط  مرزی دو کشور

اتقاد و همبستگی بی  مردم در ج ات  

افزایش ثبات سیاسای و امنیتای اساتان    

 آذربایجان غربی

 های مرزی مشترکبازارچه

های ارتباطی حمال و ناال   وجود شبکه

و خطاااوط انتااااا  کااااال و انااارژی   

 آذربایجان غربی

 تجااااری آزاد ویاااژه منطااااه وجاااود

 غربی آذربایجان

6 

هااای سیاساای وجااود احاازاب و گااروه

 مواف  نظام در آذربایجان غربی

گریز از مرکز بودن کردهاای   -

ساااک  نااوار ماارزی ترکیااه بااا 

 حاکمیت

تماااایالت مقااادود ماااردم  -

مناااط  روسااتایی و مرزنشاای  

 ترکیه به اناالب اسالمی ایران

اشااراا و تساالط اطالعاااتی   -

بی  دو  ج.ا.ایران بر مناط  مرزی

 کشور

بساااط و گساااترت فرهناااگ  -

اناااالب اسااالمی در باای  مااردم 

 مناط  مرزی ترکیه

 جم وری اسالمی ایران  اشراا اطالعاتی

 ترکیب سنی جوان در استان آذربایجان غربی

ی مرتفاع  هاا بخاش سکونت کُردها در 

 غربی و جنوبی استان آذربایجان غربی

7 

اسااتان شاایعه بااودن اکثریاات مااردم   

 آذربایجان غربی
قدرت سازماندهی نیروهاای  

 مردمی

سااازماندهی نیروهااای بساایج   -

مردمااای )باااومی( در راساااتای 

 ترکیب سنی جوان در استان آذربایجان غربی برقراری امنیت مرزی

8 

ج.ا.ا های نیروهای مسالح  یگان انسجام

و داشت  روحیه ش ادت طلبی و مای    

تارک و  پرستی و وحادت میاان اقاوام    

ی و انعکار ایا  م ام   زکرد مناط  مر

  به کشور ترکیه

سااعی هاار دو کشااور در   -

حفظ ثبات مرز و رواباط دو  

 کشور

هاااای توساااعه همکااااری -

 دوجانبه نظامی

تفکیک مناط  مسئولیتی آجاا،   -

سااپاه و ناجااا در نااوار ماارزی   

ج.ا.ایاااران و ترکیاااه و توساااعه 

مناساابات دوجانبااه ماارزی در   

 ت مرز. راستای ثبات و امنی

9 

هاای مارزی   انعااد قراردادها و موافاتناماه 

میان دو کشور در بُعد امنیتای و مارزی از   

و  جم ااور تااا اسااتانداری سااطح ریاایس

 های همجوار مرزیهای استانفرمانداری

های دوجانبه توسعه همکاری

 نظامی

توسعه دیپلماسی دفااعی بای     -

 ج.ا.ا و ترکیه
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   :گيری و پيشنهادنتيجه

 گيرینتيجه. الف

راستا بودن مردم طرفدار انااالب اساالمی در ترکیاه باا ج.ا.ایاران از      پیش برنده او : هم

 در د  مسلمانان منطاه طری  نفوذ کالمی و معنوی ماام معظم رهبری

وجود ولی فایه در رأر فرماندهی کال  »در پنل خبرگی ای  پیش برنده از ترکیب قوت 

ت مقدود مردم منااط  روساتایی و مرزنشای  ترکیاه باه      تمایال»و فرصت  «نیروهای مسلح

 شکل گرفت. «اناالب اسالمی ایران

پیش برنده دوم: ارتباط ترانزیتی و انتاا  انرژی از ج.ا.ا به اروپا از طری  مبادا سارزمینی   

 ترکیه

ارتباط زمینی استان آذربایجان غربای  »)ها در پنل خبرگی ای  پیش برنده از ترکیب قوت

های ارتباطی وجود شبکه»و  «خط آه  ایران و ترکیه در دره قطور» ،«از طری  ترکیهبا اروپا 

 ترکیاه مناساب  ») و فرصات ( «حمل و نال و خطوط انتاا  کاال و انرژی آذربایجاان غربای  

  بوجود آمد.( «تری  مسیر انتاا  انرژی و کاال بی  ایران و اروپا است

حرکات زمینی نیروهای م ااجم باه مرزهاای ج.ا.ا    پیش برنده سوم: سد یا کانالیزه کردن 

 متاثر از جغرافیای مرز

پیاروی مارز از   »)هاا  اعضای پنل خبرگی معتاد بودند ای  پیش برناده از ترکیاب قاوت   

ناااط حساار    وجود ارتفاعات داالمپرداغ و قندیل داغ به عناوان »، «اصو  مرزبندی طبیعی

های غیر قابل عباور در آذربایجاان   د رودخانهوجو»، «رشته ارتفاعات منطاه آذربایجان غربی

 جاان یاساتان آذربا  یجنوب غرب هیو انبوه استان در حاش یعیطب یهاوجود جنگل»و  «غربی

وجود دهلیزهای مختلف غیر قابل عباور از سامت   »)و فرصت ( «رود ارر هیتا حاش یغرب

 آفرینی دارد. ناشبر مالحظات دفاعی امنیتی مرز ج.ا.ایران ترکیه ( «ترکیه به ایران

پیش برنده چ ارم: تامی  منافع اقتصادی مردم استان آذربایجان غربی از طری  صاادرات  

 مقصوالت کشاورزی، دامداری و صنعتی به ترکیه و اروپا
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منابع طبیعی آبی و خااک حاصالخیز   »)ها در پنل خبرگی ای  پیش برنده از ترکیب قوت

وجاود  »، «صنعتی و دامداری در آذربایجان غربای  های قوی کشاورزی، رفیت»، «مرز ایران

شوران تکاب به عناوان  وجود معدن طالی زره»و  «منطاه ویژه آزاد تجاری آذربایجان غربی

تری  مسیر انتاا  کااال   ترکیه مناسب»)و فرصت ( «معدن استراتژیک جم وری اسالمی ایران

 شکل گرفت.( «بی  ایران و اروپا است

 اا. سطح مناسبات و روابط مردم مناط  مرزی دو کشورپیش برنده پنجم: ارت

وجود مقور ارتباطی م م سالمار و  »ها)در پنل خبرگی ای  پیش برنده از ترکیب قوت

اتقااد و  »، «و(جااده ارومیاه باه سار     )های وان و حکاری ترکیاه شما  ش ر ارومیه به استان

، «اساتان آذربایجاان غربای   همبستگی بی  مردم در ج ت افازایش ثباات سیاسای و امنیتای     

های ارتباطی حمل و نال و خطوط انتاا  کاال و وجود شبکه» ،«های مرزی مشترکبازارچه»

و فرصات  ( «غربای  آذربایجاان  تجااری  آزاد ویاژه  منطاه وجود» و «انرژی آذربایجان غربی

 اتکای اقتصاد ساکنان سه اساتان ترکیاه، بار کشااورزی، باغاداری، داماداری، دامپاروری،       »)

 امنیتی ج.ا.ا موثر و ناش آفری  تشخیص داده شد.  -بر مالحظه دفاعی( «زنبورداری

 پیش برنده ششم: اشراا و تسلط اطالعاتی ج.ا.ایران بر مناط  مرزی بی  دو کشور

هاای  وجود احزاب و گروه»)ها از نگاه اعضای پنل خبرگی ای  پیش برنده از ترکیب قوت

ترکیاب  »، «جم وری اسالمی ایران اشراا اطالعاتی» ،«غربیسیاسی مواف  نظام در آذربایجان 

ی مرتفع غربی و جناوبی  هابخشسکونت کُردها در »و  «سنی جوان در استان آذربایجان غربی

گریز از مرکز بودن کردهای ساک  نوار مرزی ترکیه باا  »)ها و فرصت( «استان آذربایجان غربی

تایی و مرزنشای  ترکیاه باه انااالب اساالمی      تمایالت مقدود مردم مناط  روس»و  «حاکمیت

 آفرینی دارد.بر مالحظات دفاعی امنیتی مرز ج.ا.ایران ترکیه ناش( «ایران

 پیش برنده هفتم: بسط و گسترت فرهنگ اناالب اسالمی در بی  مردم مناط  مرزی ترکیه

 وجاود احازاب و  »)هاا  اعضای پنل خبرگی معتاد بودند ای  پیش برنده از ترکیب قوت

جم اوری اساالمی    اشاراا اطالعااتی  » ،«های سیاسی مواف  نظام در آذربایجان غربیگروه

ی هاا بخاش ساکونت کُردهاا در   »و « ترکیب سنی جوان در استان آذربایجان غربای »، «ایران
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گریز از مرکز باودن کردهاای   »)ها و فرصت( «مرتفع غربی و جنوبی استان آذربایجان غربی

تمایالت مقدود مردم مناط  روساتایی و مرزنشای    »و  «حاکمیتساک  نوار مرزی ترکیه با 

بر مالحظات دفاعی امنیتی مرز ج.ا.ایاران ترکیاه معنااداری    ( «ترکیه به اناالب اسالمی ایران

 بسزائی دارد. 

پیش برنده هشتم: سازماندهی و بکارگیری نیروهاای بسایج مردمی)باومی( در راساتای     

 برقراری امنیت مرزی

شایعه باودن اکثریات ماردم اساتان      »)هاا  ای  پیش برنده از ترکیب قوتدر پنل خبرگی 

قادرت  »)و فرصات  ( «ترکیب سنی جوان در اساتان آذربایجاان غربای   » و «آذربایجان غربی

امنیتی ج.ا.ا موثر و ناش آفاری  تشاخیص   -بر مالحظه دفاعی( «سازماندهی نیروهای مردمی

 داده شد  

آجا، سپاه و ناجاا در ناوار مارزی ج.ا.ایاران و      پیش برنده ن م: تفکیک مناط  مسئولیتی

 ترکیه و توسعه مناسبات دوجانبه مرزی در راستای ثبات و امنیت مرز

های یگان انسجام»)اعضای پنل خبرگی متااعد شدن که  ای  پیش برنده از ترکیب قوت 

و داشت  روحیه ش ادت طلبی و می   پرساتی و وحادت میاان اقاوام     ج.ا.ا نیروهای مسلح 

ساعی هار دو   »)هاا  و فرصت( «ی و انعکار ای  م م به کشور ترکیهزترک و کرد مناط  مر

بار  ( «های دوجانبه نظاامی توسعه همکاری»و  «کشور در حفظ ثبات مرز و روابط دو کشور

 آفرینی دارد. مالحظات دفاعی امنیتی مرز ج.ا.ایران ترکیه ناش

 ا و ترکیهپیش برنده دهم: توسعه دیپلماسی دفاعی بی  ج.ا.

هاای  انعاااد قراردادهاا و موافاتناماه   «)ها در پنل خبرگی ای  پیش برنده از ترکیب قوت

و  جم اور تاا اساتانداری   مرزی میان دو کشاور در بُعاد امنیتای و مارزی از ساطح ریایس      

و فرصات  ( «خوداتکایی ایران در عرصه دفااع » و« های همجوار مرزیهای استانفرمانداری

امنیتی ج.ا.ا موثر و ناش آفاری   -بر مالحظه دفاعی( «های دوجانبه نظامیتوسعه همکاری»)

 تشخیص داده شد.
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   هاپيشنهاد. ب

هاای  ها و قابلیات سازی  رفیتی مرتبط نسبت به فعا هاخانهوزارتدولت از طری   -

 ج.ا.ایران در راستای ب بود و عیت معیشت ساکنی  مرز ج.ا.ایران و ترکیه اقدام نمایند. 

های تقای  سازماندهی و بکارگیری نیروهاای بسایج مردمی)باومی(    یکی از پیشبرنده -

در راستای برقراری امنیت مرزی می باشد بنابرای  الزم است ستاد کل نیروهاای مسالح باا    

های ذی ربط ساختارها، الزاماات و بساترهای بکاارگیری نیاروی مردمای در      تعامل سازمان

 یدتامی  امینت مرز را فراهم نما

 

 

***** 
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