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 -1دکتری جغرافیای سیاسی ،مدرس موسسه آموزش عالی دامون فومن ،فومن ،ایران
 -2دانشجوی دکتری روابط بین الملل
 -3کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی ،دبیر آموزش و پرورش شهرستان دزفول
تاریخ دریافت مقاله1398/11/15 :

تاریخ پذیرش مقاله1399/01/15 :

چکیده
روابط کشور -ملت های همسایه حول محور عوامل سرزمینی و غیر سرزمینی همواره بخشی از واقعیت های تاریخ سیاسی جهاان را
به خود اختصاص داده است .در این بین جغرافیا و ژئوپلیتیک هر منطقه نقش مهمی را در کیفیت روابط میان واحادهای سیاسای-
فضایی هم جوار ایفا نموده است.عراق از منظر ژئوپلیتیک ،مهمترین همسایه ایران به شامار مای رود چنانکاه بیشاترین طاول مارز
مشترک ایران با این کشور می باشد و مسائل مرزی یکی از زمینه های ژئوپلیتیکی همیشایی مناساتاد دو کشاور را تشاکیل مای
دهد .لذا نیارندگان در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به گاردآوری اطالعااد پرداختاه و باا
ارائه نقشه های  GISدرصدد تتیین مولفه های تاثیر گذار بر ژئوپلیتیک مرز ایران وعراق بر آمده اند.
یافته های تحقیق که در سه محور "مولفه های طتیعی ،انسانی و اقتصادی" مورد تحلیل قرار گرفته حاکی از آن است ،مولفاه هاای
طتیعی در قالب توپوگرافی و رودخانه های مرزی ،مولفه های انسانی در قالب تااریخ و قادمت،تحو د هاویتی و نا ادی و پاراکنش
مذهب و مولفه های اقتصادی در قالب بازارچه های مرزی ،گمرکاد و توریسم ،بر ژئوپلیتیک مرز ایران و عراق تاثیرگذار می باشند.
واژگان کلیدی  :مرز ،ژئوپلیتیک مرز،ایران،عراق

Zahrasaber96@gmail.com
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مقدمه
واژه ژئوپلیتیک که ابتدا در سال  1899م .توسط دانشمند سوئدی به نام رودولف کیلن وضع شد به بخشی از معلوماد
حاصله ناشی از ارتتاط بین جغرافیا و سیاست اطالق گردید.در فرهنگ روس از ژئوپلیتیک به عنوان "علم" یاد شده
است.این فرهنگ نامه ،ژئوپلیتیک را علم مطالعه روابط میان جغرافیای کشورها و سیاست هایشان تعریف می کند(حافظ
نیا ،1390،ص .)14-13ژئوپلیتیک به مطالعه اثر عوامل جغرافیایی روی سیاست های دگرگون شونده جهانی می پردازند
و از جهتی،عتارد است از مطالعه ترتیب و توالی قدرد در جهان تقسیم شده و از هم گسیخته،مطالعه ای که هم شکل
جهانی است ترتیب و توالی را در نظر دارد و هم اشکال منطقه آن را بررسی می کند .در مطالعه موقعیت های ژئوپلیتیک
در مناطق گوناگون و یا در کشورها،معمو منابع و امکاناتی جلب توجه قدرد ها را می نمایید،همانند منابع طتیعی
معدنی و ثروتی و یا موقیعت جغرافیایی و استرات یک بر سر راههای عمده بازرگانی بین المللی در خشکی یا دریا و یا قرار
گرفتن در کنار تنیه های حساس استرات یک مورد نظر قرار می گیرد(مجتهد زاده و عسیری ، 1392،ص.)66ژئوپلیتیک
یکی از مولفه های مهم در تعیین قدرد کشورهاست.از این رو،توجه به متانی و اصول ژئوپلیتیک موجب کسب قدرد
برای کشورها می شود(.حیدری،انعامی علمداری،فتاحی ، 1391،ص .)119انسان برای مشخص ساختن پیرامون فعالیت
خود  ،آن گونه که با گستره فعالیت همسایه تداخل پیدا نکند ،ناچار به تعیین خطوطی قراردادی در بخش پایانی و
پیرامونی محیط زیست یا قلمرو خود است.گونه گسترش یافته این مفهوم خط پیرامونی است که بخش پایانی گستره یک
ملت را مشخص می سازد و جنته ای سیاسی پیدا می کند که «مرز» خوانده می شود(مجتهد زاده ، 1381 ،ص .)40مرز
از جمله مفاهیمی است که در عرصه های گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،تجاری ،فرهنیی و جغرافیایی کاربردهای متفاوتی
پیدا میکند.مرز به دو مفهوم عینی مانند مرزهای رسمی کشورها ،و یا ذهنی به کار می رود؛ مانند مرزهای عقیدتی .
همچنین می تواند باز ،بسته یا ضعیف و یا قوی باشد.مرز با واژه ها و مفاهیم زیادی شناخته شده است مفهوم اصلی مرز
در مقابل واژه  Borderبه معنی مرز سیاسی و رسمی است .واژة  Boundaryمعنی حدود و محدوده را میرساند .واژه
 Frontierبه معنای جتهه و مرز مقابله و مواجهه نشانیر شرایط ستیز و جنگ در مرزهای کشورها است(صابر، 1393،
ص  .) 4مرز خط فرضی در فضاست که متنایی برای تعریف بییانه و خودی که در تمامی سطوح از سطح فردی تا سطح
ملی و فراملی گسترش می یابد ،قرار می گیرد(.حافظ نیا و همکاران ، 1389،ص .)103مرز مفهومی از درون به بیرون
است و خط مشخصی که جدایی را نشان می دهد(زرقانی ، 1386،ص.)18طول مرزهای کشور ایران  8574کیلومتر می
باشد که از این مقدار  3965کیلومتر مرز خشکی  2045،کیلومتر مرز رودخانه ای ،دریاچه ای و  2564کیلومتر مرز
دریایی است (اختاری و نامی ،1389،ص  .)2همساییان ایران و طول مرزهای مشترک با آنها عتارتند از :جمهوری
آذربایجان  768کیلومتر  ،ارمنستان  40کیلومتر  ،ترکمنستان  1206کیلومتر  ،افغانستان  945کیلومتر  ،پاکستان 978
کیلومتر  ،ترکیه  486کیلومتر و عراق  1609کیلومتر میباشد و طول مرزهای آبی در دریای کاسپین از رودخانه آستارا تا
خلیج حسن قلی خان  784کیلومتر و در جنوب در خلیج فارس از دهانه اروند رود تا بندر عتاس  784کیلومتر و در
دریای عمان تا خلیج گواتر  1259کیلومتر می باشدکه در مجموع طول مرزهای ایران  8731کیلومتر می باشد(اطلس
جامع گیتاشناسی ، 1383،ص  .)18مرز ایران با عراق طو نی ترین مرز این کشور با همساییان خود می باشد و از این
حیث ظرفیت تاثیر گذاری بسزایی در روابط دو کشور را دارا می باشد .کشور عراق با دارا بودن مرزهای طو نی و در عین
حال پیچیده ،همواره تهدیداد و مخاطراد زیادی را برای ایران به همراه داشته است ،از یک سو مسئله مرز و نقش آن ،بر
زندگی مردم مناطق مرزی ،بر فرهنگ و آداب و رسوم ،اقتصاد ،بینش و شرایط اجتماعی آن ها تاثیر گذاشته و آن را به
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یک مخاطره انسانی تتدیل کرده است .و از سوی دییر جنگ تحمیلی ،قاچیان و تروریسم ،به عنوان ارمغان کشور عراق
همواره بر پیشرفت و توسعه اقتصادی و امنیت و ثتاد ایران لطمه زده است که از این جهت نیازمند صرف بودجه های
کالن برای مطالعه دقیق و جامع در جهت ریشه کن کردن و کنترل و مدیریت بیشتر بر آن است(حیدری فر و
پاکهیده ، 1397،ص .)170مرز ایران و عراق از مصب رودخانه اروندرود شروع و در امتداد این رودخانه ،پس از قطع نهر
خین به سوی شمال انحراف مسیر داده و از دال شلمچه تا دال کوشک به صورد خط مستقیم عتور کرده و از داخل
هورالعظیم (هور هویزه) می گذرد .پس از پشت سر گذاشتن عارضه های متعدد جغرافیایی مانند ارتفاعاد حمرین به
جنوب دهلران می رسد و در ناحیه مرزی دهلران از رودخانه میمه تا مسیل پامک (غرب چنیوله) ،خط مرزی از پای
آخرین ارتفاعاد ایالم می گذرد و از آنجا مرز خط الرأس ارتفاعاد و خط میانی آب رودخانه ها را طی نموده تا به قصر
شیرین می رسد .در محدوده قصر شیرین پس از رودخانه قوره تو ،خط الرأس ارتفاعاد را تا کوه دا مپرداغ نقطه مرزی
مشترک سه کشور ایران ،عراق و ترکیه دنتال می نماید .پنج استان ،آذربایجان غربی ،کردستان ،کرمانشاه،ایالم و
خوزستان مرز مشترک ایران با عراق مرز مشترک دارند.همچنین استانهای اربیل ،التصره ،سلیمانیه،دیاله ،میسان و واسط
استانهای عراقی هم مرز با ایران می باشند .شهرستان های سردشت ،پیرانشهر ،اشنویه ،ارومیه ،سلماس ،خوی ،سیه
چشمه در استان آذربایجان غربی و شهرستان های بانه،مریوان،کامیاران در استان کردستان وشهرستان های قصر
شیرین،سرپل ذهاب و سومار در استان کرمانشاه ومهران،دهلران دراستان ایالم،ا و دشت آزادگان و هویزه و آبادان و
خرمشهر از شهرستان های مرزی ایران در غرب کشور است(صابر و همکاران ، 1397،ص  .)57با توجه به مطالب فوق
نیارندگان در این پ وهش درصدد تعیین مولفه های تاثیر گذار بر ژئوپلیتیک مرز ایران و عراق برآمده اند.در ادامه تعدادی
از پیشینه های پ وهش در قالب جدول به نمایش در آمده است :
نویسنده  /گان

عنوان پ وهش

نتایج

صابر و همکاران 1397

تحلیل مولفه های تاثیرگذار
آمایش منطقه مرزی بر
مناستاد ایران و عراق

مناطق مرزی به عنوان مناطق شاخص جغرافیایی در متاحث ملی و بین
المللی از جاییاه وی ه ای برخوردارند ،زیرا این مناطق همواره دستخوش
رخدادهای سیاسی و نظامی بوده اند .مناطق مرزی در ایران به دلیل
برخورداری از حساسیت های ژئوپلیتیکی نیز همواره در معرض این
رخدادها قرار گرفته اند و اهمیت این مناطق ،بر ضرورد آمایش صحه
می گذارد.از آنجا که آمایش مناطق مرزی نوعی برنامه ریزی راهتردی در
فضاهای مرزی کشورها است ،آمایش مناطق مرزی در ایران نیز به دلیل
وجود مرزهای طو نی و قرارگیری بیش از نیمی از استان ها در مجاورد
مرزهای مشترک با کشورهای همجوار ،از جاییاه وی ه ای در نظام برنامه
ریزی ملی برخوردار است.

امیری و همکاران 1393

نقش متغیرهای ژئوپلیتیکی در
چالش مرزی ایران و عراق

روابط میان ایران و عراق از زمان استقالل کشور عراق تحت تاثیر اختالف
مرزی دو کشور،به وی ه در شط العرب بوده است.نویسندگان معتقدند
جغرافیا مهمترین عامل روابط میان ایران و عراق است.نیارندگان در مقا د
خود عوامل ژئوپلیتیکی،ژئو اکونومیکی و ژئو کالچر را به عنوان جغرافیایی
تاثیر گذار در روابط دو کشور بیان می کنند.

نامی و عزتی 1392

تحلیل ژئوپلیتیکی مرز ایران و
عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی

ابتدا به تحو د ژئوپلیتیک مرز در جهان و منطقه و جاییاه مرز در دکترین
های نظامی می پردازند،و در ادامه به بررسی شرایط مرزی ایران و عراق
اشاره می کنند.نویسندگان معتقدند شناخت وی گی های طتیعی،انسانی

96

تبیین مولفه های تاثیر گذار بر ژئوپلیتیک مرز ایران وعراق
،اجتماعی،فرهنیی،سیاسی و نظامی کشورها بوی ه کشورهای همسایه و
منطقه ای جزو اولین و اصلی ترین پیش نیازها جهت حرکت در مسیر
تامین منافع ملی کشور محسوب می شود.با توجه به این مهم ،در این
کتاب به تحلیل ژئوپلیتیکی مرز ایران و عراق و سیاست خارجی دو کشور
پرداخته شده است.

اختاری و نامی 1389

جغرافیای مرز با تاکید بر
مرزهای ایران

نیارندگان در این کتابضمن تعریف مفاهیمی مانند مرز،سرحد و
کارکردهای هر کدام از آنها به تفسیر مرزهای ایران به قتل از اسالم و بعد
از اسالم می پردازند.ایشان در بیان و تشریح مرزهای ایران با کشورهای
مختلف پرداخته است.

روش تحقیق
روش تحقیق در این مقاله از نوع مطالعاد توصیفی ،تحلیلی می باشد و به روش کتابخانه ای انجام می پذیرد .اطالعاد
اسنادی و کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب معتتر،مقا د و پ وهش های علمی گردآوری شده است.مطالعاد
کتابخانه ای ،به عنوان محور اصلی و اساسی در زمینه دسترسی به اطالعاد و منابع مورد نظر قرارگرفته است و سعی
گردیده با استفاده از منابع مختلف و تاکید بر منابع مهم کتابخانه ای زمینه قوام یابی اطالعاد تحقیق بیشتر گردد.
اطالعاد به دست آمده بعد از طتقه بندی ،مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته های پژوهش
مولفه های تاثیرگذار بر ژئوپلیتیک مرز ایران و عراق عتارتند از :
-1مولفه های طبیعی
توپوگرافی
موضوع توپوگرافی در واقع ترسیم عوارض جانتی زمین است.از جمله مهترین مولفه های این عامل مرزها می باشد.
موثرترین ابزارهای جدایی و تعیین هویت سرزمینی دولتها و مرزها می باشد.خطوط مرزی همانطور که می تواند عامل
یکپارچیی و ثتاد و امنیت باشند می توانند بی ثتاتی و ناامنی را ایجاد نمایند(جوادی ، 1391،ص .)7قلمرو فضایی-
جغرافیایی یک دولت سرزمین آن است که با مرزهای سیاسی از سرزمین دولتهای دییر منفک می شود (حافظ نیا1391،
 ،ص .) 36هویت و سرشت اصلی هر سرزمینی را عوامل طتیعی و بنیادهای زیستی آن شکل می دهد و رخساره های
طتیعی در تکوین بافت فرهنیی،اجتماعی،اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی آن کشور نقش دارند(نامی و
محمدپور ، 1393،ص .)9رشته کوه های پیرامونی نوار مرزی که مهم ترین عامل را در تأمین امنیت هر کشور از لحاظ
فیزیکی برقرار می سازد ،هم چون دژی محکم کشورایران را دربرگرفته و نفوذ به آن را از راه زمین با مشکل مواجه
ساخته است(زنینه و همکاران ، 1392،ص .)28ایران با قرار گرفتن بر روی فالد ایران یکی از کوهستانیترین و
ناهموارترین کشورهای منطقه به حساب میآید ،.سراسر غرب ایران ،سلسله جتال عظیم دیوار مانندی به صورد موازی از
رشتههای طاقدیسی کشیده شده که از کوه های آذربایجان ،در شمال غرب ایران آغاز میشود و به طرف جنوب و جنوب
شرقی تا سلسله جتال مکران در بلوچستان امتداد مییابد .از نظر طتیعی کشور عراق نیز به چهار منطقه یا واحد طتیعی
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تقسیم می گردد،مناطق بیابانی در غرب و جنوب غرب،سرزمین های مرتفع و هموار در میان دو رودخانه دجله و
فراد،مناطق مرتفع کوهستانی در شمالش رقی و جلیه های آبرفتی در مسیر جریان رودخانه ها .مرتفع ترین منطقه عراق
در شمال شرقی آن واقع است،این منطقه تا مرزهای کشور ایران و ترکیه امتداد دارد  ،همچنین کوهای شرقی کشور
عراق که بین دره و رود دجله و کوههای کردستان ایران واقع شده است و خط مرزی ایران و عراق از خط راس آن می
گذرد و ارتفاع بعضی از آنها مانند کوههای اورامان در خاک عراق به 2548متر می رسد (نامی و محمدپور، 1387،
ص.)12اختالف بر سر مالکیت بعضى ارتفاعاد سرکوب که از نظر نظامى اهمیت بسیارى براى عراق داشت ،از موارد
مناقشه بر انییز بین دو کشور و از علت های جنگ تحمیلی بوده است عمده ى این اختالف ها بر سر حدود 400
کیلومترمربع از ارتفاعاد جتل حمرین ،زین الکش و ارتفاعاد میمک به خصوص در مناطق نزدیک به بغداد در منطقه ى
مرزى غرب ایران بود که عراق براى تسلط بر آن ها تالش مى کرد(عالیی ، 1391،ص .)12موقعیت مرزهای ایران و عراق
از تنوع و گستردگی کم نظیری برخوردار است ،زیرا در این بخش از مرزها ،هم دارای مرزهای محدب و هم مقعر و هم
مستقیم می باشیم و عالوه بر کوهستان های سر به فلک کشیده ی مرزی در قسمت های زیادی از مرز نیز رودخانه ها،
حائل بین دو کشور هستند.
رودخانه های مرزی
مهم ترین نقش مرزها ( چه در مرزهای آبی و خشکی ) ایجاد مانع در برابر حرکت انسان  ،کا و تفکراد است و درجه
ای که هر مرز معین بر روی چنین حرکاتی تأثیر می گذارد  ،نفوذ پذیری آن مرز خطاب می شود .بنابراین هدف از ایجاد
مرزها اعمال حاکمیت دولت ها بر مناطق تحت کنترل خود و مردم ساکن در این مناطق می باشد  .از طرفی تعیین مرز
به وسیله رودخانه در هر سرزمین می تواند در طی زمان تغییر مرز را به دنتال داشته باشد  .تغییر بستر رودخانه های
مرزی می تواند بر عوامل ژئوپلیتیک مانند وی گی های اقتصادی و اجتماعی مرزنشینان  ،ذخایر و منابع طتیعی موجود در
منطقه مرزی و یا سازه های عمرانی و تأسیساد مرزی ( جاده های مرزی و پاسیاه های مرزبانی ) اثر مستقیم داشته
باشد  .آن دسته از رودخانه هایی که به لحاظ نظامی نیز اهمیت دارند(مانند کارون ) و یا گذرگاه های رودخانه ای که
مورد استفاده قاچاقچیان مواد مخدر قرار می گیرند ( مانند هریرود ) مشکالد عدیده ای را در مرزهای کشور به وجود
می آورند  .حتی برخی از رویدادهای بزرگ تاریخی در حاشیه همین رودخانه های مرزی  ،شکل گرفته اند ( بهنیافر و
همکاران ، 1391،ص.)329رودخانه های آب شیرین در مناطق خشک و نیمه خشک جهان که بارش های کافی و
منظمی را دریافت نمی کنند نقش بسیار حیاتی دارندبه وی ه اینکه در مناطق خشک تعداد مناطق خشک رودخانه های
بزرگ بسیارمحدود است(زرقانی ، 1390،ص.)62مهمترین رودخانه ی مرزی ایران و عراق اروند رود می
باشد،رودخانههایی که اروندرود را تشکیل می دهند از خاک ترکیه و ایران سرچشمه می گیرند .رودخانههایی که از خاک
ترکیه سرچشمه میگیرند ،عتارتند از :دجله و فراد؛ و رودخانههایی که از خاک ایران سرچشمه میگیرند ،برخی وارد
خاک عراق شده و به دجله یا اروندرود می ریزند و برخی در خاک ایران مستقیماً به اروندرود میریزند.رودخانه های
زیادی وارد اروند رود یا خاک عراق شده که مهمترین آن ها عتارتند از:
-1رود کارون به رود"دز "پیوسته و مهمترین رود ایران از نظر حجم آب است که به اروند رود می ریزد و از این نظر ،با
هر یک از رودخانه های دجله و فراد قابل مقایسه می باشد  .رود کارون در هر ثانیه به طور متوسط  750متر مکعب آب
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را به اروند رود می ریزد .آب رودخانه کارون به قدری زیاد است که این رودخانه به طول  100کیلومتر ازمصب خود ،قابل
کشتیرانی است و تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران است.
-2رود کرخه  :این رودخانه زمانی به شکل مستقل به خلیج فارس می ریخت ولی هم اکنون در نزدیکی سوسنیرد متوجه
مغرب شده و به رود دجله می ریزد .
-3رودخانه های زاب بزرگ ،زاب کوچک و دیاله نیز به دجله می ریزند  .زاب بزرگ در جنوب موصل ،زاب کوچک در
نزدیک تکریت و دیاله در بغداد به دجله می ریزند،زاب کوچک در ایران به رود سردشت معروف است
 -4رودخانه های کتور ،سیروان و الوند نیز از خاک ایران سرچشمه گرفته و به دجله می ریزند .به طور کلی در مرزهای
ایران و عراق  36رودخانه جریان دارد(جعفری ولدانی ، 1388،ص.)66-65حدود  67درصد آب اروندرود به تنهایی از
ایران تأمین میشود.

شکل :1حوضه آبریز مشترک دو کشور ایران و عراق
منتع ( :نقشه  GISترسیم از نیارندگان)

جدول  : 1رودخانه های مرزی مشترک ایران و عراق
ردیف

مرز مشترک ایران و عراق
(کیلومتر)

درازا در ایران
(کیلومتر)

موقعیت جغرافیایی

نام رود

1

45

155

آذربایجان غربی

زاب کوچک

2

15

28

کردستان

قزلجه سو
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3

75

79

کرمانشاه

کنیاگوش

4

55

117

کرمانشاه

الوند

5

34

45

کرمانشاه

قوره تو

6

-

10

کرمانشاه

زیمکان

7

42

95

کرمانشاه

سیروان

8

-

82

ایالم

چنیوله

9

4

50

ایالم

تلخاب

10

205

69

ایالم

کنجان چم

11

25

202

ایالم

دویرج

12

25

161

ایالم

میمه

منتع ( :خلیلی و همکاران ، 1392،ص)29

-2مولفه های انسانی
تاریخ و قدمت
فرهنگ های بزرگ بین النهرین -عراق امروز -از دوران های بسیار کهن یعنی هنیامی که ایرانیان در مجاورد امپراطوری
های کهن بابل و آشور می زیستند بر ایااران تاااثیر گذاشااتند.بعدها هنیااامی کااه فااتح معااروف ایراناای کااوروش کتیاار و
جانشینانش در میانه قرن ششم قتل از میالد،نخستین"امپراطوری جهانی" را بنیان نهادنااد،امپراطوری پهناااور هخامنشاای
که زمانی از یونان تا هند را در بر می گرفت،سرزمینی که امروز عراق نامیده می شود زیر سیطره ایران در آمد.یکهزار سال
بعد،در نتیجه واقعه خرد کننده هم از نظر سیاسی هم از نظر روان شااناختی شکساات سلسااله باازرگ ساسااانی بااه دساات
نیروهای عرب /اسالمی اعراب و ایرانیان یکتار دییر در چارچوب نوعی همزیستی دوباره قرار گرفتند،در ایاان واقعااه ،ایااران
تسخیر شده سرانجام چنان خود را بر فرهنگ اسالمی و عربی در حال نضج گیری تحمیاال کاارد کااه بساایاری از ایرانیااان
احساس سربلندی می کنند که در پایان این فرهنگ ایرانی بود که خالفت ایرانی-عرب عتاسیان را فتح کرد( .فااولر1390،
 ،ص .)41قلمرو عراق کنونی از قرن شانزدهم به بعد در ترکیب حکومت عثمانی قرار داشت و از کشااورهای عرباای جدیااد
التأسیسی است که پس از خاتمه جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی و در قالب حکومتی ساالطنتی از ترکیااب
سه و یت سابق حکومت عثمانی به نامهای «بغداد» و «بصره» و «موصل» تشکیل شااده اساات.در سااال  1958بااا پایااان
دادن به حکومت سلطنتی،در این قلمرو حکومت جمهوری برقرار شد (شهتازی ، 1383،ص.)5مهمترین مساله تاریخی فی
مابین دو کشور مساله مرزها و عالمت گذاری مرزها بوده است،به طوریکه در جریااان جنااگ جهااانی دوم و اشااغال ایااران
توسط انیلیس،دولت عراق نیز از موقعیت استفاده نموده،چندین پاسیاه مرزی ایران را تصرف کرد و سااپس باارای تثتیات
،اصرار میورزید که کار کمیسیون تحدید حدود دو کشور برای نصب عالئم مرزی هرچه زودتاار تشااکیل شااود و پیشاانهاد
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میکرد که نمایندهء دولت انیلیس نیز بهعنوان حکم در آن عضویت داشته باشد.لیکن دولت ایااران کااه گرفتااار مشااکالد
ناشی از جنگ و عدم امنیت در مرزهای غربی کشور بود،با اعزام هیئت نمایندگی خود به مرز موافقت نکرد و این امر را به
پس از اتمام جنگ موکول نمود.دولت ایران پیشنهاد کرد که استاتوکوی پیش از شروع جنگ جهانی دوم همچنااان حفااظ
گردد تا در زمان مناسب نصب عالئم مرزی از سر گرفته شود.دولت ایران حکمیت دولت ثالث را نیز به آینده و آن هاام بااه
حکمیاات نمایناادهء یااک دولاات بیطاارف،و نااه دولاات انیلیس،موکااول نمااود(.جعفری ولاادانی ، 1388،ص.)672از منظاار
تاریخی،اختالفاد مرزی میان ایران و عراق به دوران حکومت صفویان و امپراطوری عثمانی بر می گردد .مرز میان ایاان دو
کشور موضوع معاهداد مختلفی بوده است.در سال  1975این دو دولت موافقت کردند که خط تالوگ اروند رود به عنااوان
مرز دو کشور باشد ،اما دولت عراق در سال  1980موافقت نامه ماارزی را باطاال کاارد و دو کشااور وارد جنااگ شاادند کااه
سرانجام با پذیرش قطعنامه  598سازمان ملل ،جنگ به پایان رسید(.اختاری و نامی ،1389،ص.)170بنابراین ،از زمانهااای
قدیم تا اکنون،اختالفاد مرزی میان ایران و دولت تازه تأسیس عراق که ماهیتی شیعه دارد ،همواره بااه عنااوان موضااوعی
روابط حسنه ی میان دو کشور را تهدید می کندو همین اختالفاد تاریخی بر مرزها و روابط مرز دو کشور تاثیر گذار بوده
است.
تحوالت هویتی و نژادی
اگر چه تعریف مشخصی از قومیت وجود ندارد که همه جامعه شناسان با آن موافق باشند ،اما همه آنها بر این اعتقادند که
قومیت هم دارای مولفه های ذهنی Iو هم عینی  I Iاست که عتارتند از عالقه و آگاهی ذهنی از هویت ،تعلق ،منافع
مشترک و عالیق مشترک و اشتراکاد عینی فرهنیی در زبان ،پیشینه تاریخی ،دین و سرزمین مشترک .قومیت عتارد
است از«دنیای هویت شخصی که مورد تأئید اجتماعی قرار گرفته و به صورد عمومی بیان میشود»گیرتز  I I Iقومیت را
«هویت شخصی دارای تأیید اجتماعی» میداند(Geertz,1973:268).
ادگار بورگانا I Vمعتقد است که مفیدترین تعریف از قومیت همان تعریف کالسیکی است که ماکس وبر Vدر کتاب اقتصاد و
جامعه ارائه کرده است .به نظر وی برخالف اختالف نظرهایی که بین اندیشمندان بر سر تعریف مفهومی قومیت وجود
دارد ،آنان راجع به وی گیها و شاخصهای نشان دهنده قومیت اتفاق نظر دارند ،برخورداری اعضای گروه از ریشه
جغرافیایی ،زبان ،مذهب ،الیوهای سکونت مشترک ،آداب و رسوم ،برخورداری از مالحظاد سیاسی مشابه به وی ه در
رابطه با سرزمین و نهادهای سیاسی و برخورداری از نوعی از احساس متمایز بودن از دییران از آن جملهاند( .ربیعی،
 ،1383ص.)308فالد ایران ناحیه جغرافیایی  -منطقه ای و فرهنیی است که همواره باعث تنوع ن ادی و قومی شده
است  .در این میان تنوع و تکثر اقوام تشکیل دهنده جامعه ایران به نحوی است که اطالق واژه های کثیرالقوم و جامعه
چند قومی به ترکیب جمعیتی آن ،از ترکیب و واقعیتی انکار ناپذیر ختر می دهد .حضور و زندگی قومیت های مختلف
چون ،فارس ها ،ترک ها ،کردها ،بلوچ ها ،ترکمن ها ،عرب ها در کنار یکدییر و در چارچوب جغرافیای سیاسی واحد،
بیانیر موزاییک قومی – فرهنیی هویت و تمدن ایرانی است(.احمدی پور و همکاران  ،1389،ص.)36در خاورمیانه،
مطالتاد قومی برای کسب حقوق سیاسی ،همواره تحت لوای ناسیونالیسم عرب سرکوبشدهاست؛ بنابراین مناقشاد
I - subjective
II - objective
III - Geertz
5- Edgar Borgara
6- Max veber
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قومی در فضای پس از جنگهای جهانی ،هنوز هم مسئلهای اساسی محسوب میشود.مناقشه اصلی در مرزهای ایران و
عراق مربوط به قوم کرد می باشد،کردها از آغاز ،همواره بهعنوان وسیله فشار دولتهای همسایه بر دولت عراق مورد
استفاده قرارگرفتهاند .ازجمله مهمترین بهرهگیری کشورهای همسایه را میتوان در حمایت دولت ایران از شورشیان کرد
عراق در دهه  1970دانست که درنهایت ،دولت عراق را مجتورکرد معاهده  1975الجزایر با ایران را بپذیرد که براساس
آن ،خط مرزی دو کشور در اروندرود بهگونهای تنظیمشدکه رضایت دولت ایران را بههمراهداشتهباشد ،ادامه رقابت ایران و
عراق پس از سال 1357بر کردهای هر دو کشور تأثیرگذاشت.تحول ژئوپلیتیک دهه پایانی قرن بیستم و جنگهای اول و
دوم خلیج فارس در  1991و  2003که به سقوط صدام منجرشد ،همراه با آرزوی دیرینه کردها برای نیل به استقالل،
زمینه را برای ایجاد خودگردانی کردها و تأسیس حکومت منطقه ای فدرال در شمال عراق فراهمکرد .شکلگیری این
حکومت خودمختار که بهظاهر با حمایت گفتمان غالب نظام بینالملل بوده،باتثتیت موقعیت آن در قانون اساسی عراق،
کسب امتیازهای برجسته ازجمله بهرسمیتشناختهشدن حکومت منطقهای آنها و اصل فدرالیسم ،قانونی اعالم شدن
نیروی نظامی کردها و رسمیشدن زبان کردی در کنار مشارکت گسترده کردها در هرم قدرد حکومت مرکزی عراق
جدید ،باعث شدهاست که دولت منطقه ای کردستان به مرکز سیستم کردستان و همچنین به کانون تحول و تأثیرگذاری
بر دییر عناصر این سیستم تتدیلشود (خلیلی و همکاران ،1392،ص.)25یکی از عوامل تاثیر گذار منطقه مرزی مرزهاو
مناستاد دو کشوروجود گروهای قومی مشترک ایران و عراق می باشد،باید حس اعتماد و تقویت همیرایی ،همتستیی
ملی ،جاییزین همتستیی محلی در مرزها شود.نقشه زیر گروه قومی مشترک در مرز دو کشور را نشان می دهد :

شکل  : 2پراکنش قومی و زبانی منطقه مرزی ایران و عراق
منتع ( :نقشه  GISترسیم از نیارندگان)

102

تبیین مولفه های تاثیر گذار بر ژئوپلیتیک مرز ایران وعراق

پراکنش مذهب
اگرچه در نیاه برخی از اندیشمندان،مذهب ظاهرا مفهومی در جهان الهیاد یا احساساد و تاثراد است،در قرون گذشته
همواره یکی از عوامل موثر در تفکیک مرزهای جغرافیایی بوده است .در قرن بیستم نیز کم و بیش نقش آفرینی عوامل
مذهتی در تصمیم گیری های سیاسی و پدیده های ناشی از آن تداوم داشته است(.احمدی ،1390،ص.)33اکثریت قریب
به اتفاق مردم ایران پیرو دین اسالمند و از این حیث جزئی از قلمروی جغرافیایی وسیعتری به نام جهان اسالم محسوب
می شوند.از آنجایی که عقیده مشترک دینی و مذهتی نقش بنیادین در ایجاد همتستیی میان پیروان هر دین ایفا می
کنند،یکی از عوامل بنیادین ملت سازی در دین مذهب شیعه است(حافظ نیا ، 1391،ص.)20از نظر جغرافیایی بیشتر
شیعیان در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس زندگی می کنند.در این منطقه ،کشوری که هم از نظر کل جمعیت و هم از
نظر درصد ،ب یشترین میزان را به خود اختصاص داده است ،ایران می باشد .بر اساس بیشتر آمارها 90 ،درصد از جمعیت
 70میلیونی ایران را شیعیان تشکیل می دهند(مصلی ن اد ، 1391،ص.)125

شکل  : 3پراکش مذهبی در منطقه مرزی ایران و عراق
منتع ( :نقشه  GISترسیم از نیارندگان)

کشور عراق ب عد از ایران دومین کشور منطقه خلیج فارس است که در آن شیعیان اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند.
شیعیان عراق از نظر سرزمینی به دو دسته تقسیم می شوند .شیعیانی که بومی این سرزمین بوده و از عشایر عرب
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هستند و شیعیان مهاجر (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،1389،ص.)56در تقسیم بندی عراق از لحاظ ساختار قومی
– مذهتی این کشور به دو بخش تقسیم می شود :
الف :نیمه جنوبی که اکثریت عرب و شیعه هستند.
ب :نیمه شمالی عراق که سنی مذهب هستند و اعراب سنی در بخش غربی و کردهای سنی مذهب در بخش شرقی این
کشور ساکن هستند،نقشه زیر گروههای مذهتی کشور ایران و عراق را نشان می دهد.
مؤلفه های ژئوپلتیکی نشان می دهد که عراق بحرانی ترین کشور خلیج فارس است .گراهام فولر معتقد است که
تضادهای تاریخی ،ژئوپلتیکی و سیاسی ایران و عراق تحت تأثیر شاخصهای فرهنیی ،قومی و هنجاری بوده و عراق در
طی دهه های تاریخی مختلف یکی از چالشهای سیاسی و امنیتی ایران محسوب شده و بر این اساس برنامه ریزی امنیتی
و منافع ملی جغرافیایی همجوار ایران را تحت تأثیر قرار داده است .به طور کلی» عراق از نظر ژئوپلتیکی در خط مقدم
میان دنیای ایرانی و عرب قرار گرفته است .و به رغم تأثیراد عمیق این دو فرهنگ بر یکدییر طی دوره های تاریخی
مختلف ،احساساد قومی و فرهنیی خصومت آمیز میان آنها هنوز عمیق است .و تزریق ایدئولوژی رادیکال رقابت میان
این دو کشور را تشدید کرده است و رقابت دائمی و مستمر میان دو حوزه فرهنیی ،و در نتیجه منازعه بر سر مسائل
مربوط به رهتری و یا تأمین امنیت خلیج فارس و سیاستهای تداوم خواهد یافت و در هم تنیدگی فرهنیی غالتاً تعارض
فرهنیی موجود را تشدید و پیچیده نموده است(پاشاپور ،امرایی،فتحی ، 1393،ص.)6
-3مولفه های اقتصادی
بازارچه های مرزی
رشد و توسعه و پیشرفت مناطق مرزی و همچنین ارتقاء سطح امنیت مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق کا و مواد مخدر
و مهاجرد مرزنشینان به شهرها و همچنین با بردن ضریب امنیت در مرزها که از اهداف بازارچه های مرزی
است(.کامران و همکاران ،1388،ص.)7بازارچههای مرزی که در پایانههای مواصالتی کشور با کشورهای همسایه تشکیل
شده است یکی از درگاههای تجاری کشور و ابزاری برای توسعه تجارد منطقهای است .مرزهای اکثر کشورهای در حال
توسعه از جمله ایران ،سطح قابل توجهی از نیاز مردم مرزنشین را از طریق متاد د مرزی تأمین می کنند .این گونه
متاد د علی رغم غیر رسمی بودن و محلی بودن آنها نقش پر اهمیتی را در متاد د میان کشورهای همسایه ایفاء نموده
و باعث بهتود زندگی ساکنان نقاط مرزی می شود .این گونه تعامالد اقتصادی در نوع خود توسعه همکاری و تعاون
متقابل اقتصادی ،ایجاد صلح و ثتاد در مناطق مرزنشین و گسترش بازارهای مرزی محلی را موجب می شود.
(عتدالرحمانی و جلیلی ، 1394،ص .)53راه اندازی بازارچه های مرزی مشترک به وی ه در غرب و شرق کشور،که سالهای
متمادی به واسطه مشکالد منطقه ای،اعتتار و امنیت تجاری خود را از دست داده بودند،مانند مشعلی مجددا این مناطق
را روشن نمود و موجب گردید تا تجار غیر بومی به واسطه حضور و بهره مندی از تسهیالد بازارچه ای از مناطق مذکور
دیدن کنندو از قابلیت های اقتصادی و توانمندی های کشاورزی،صنعتی و معدنی استان های همجوارو همچنین مرزهای
کشور مقابل اطالع حاصل نمایند .مناطق مرزی کشور به د یل متعدد از جمله موقعیت جغرافیایی ،جنگ هشت ساله
ایران و عراق ،دوری از مراکز قدرد و تصمیم گیری از جمله مناطق محروم کشور محسوب می گردند و دولت برای
جتران محرومیت و توسعه این مناطق دست به فعال نمودن بازارچه های مرزی در جهت رونق بخشیدن به فعالیت های
اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،ایجاد انییزه برای تداوم اسکان مرزنشینان در مناطق مرزی و تأمین امنیت مرزها نموده
است(.خورسندی ، 1392،ص.)1جدول زیر نحوه پراکندگی جغرافیایی بازارچه های مرزی ایران با عراق را نشان می دهد.
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جدول  : 2نحوه پراکندگی جغرافیایی بازارچه های مرزی ایران
ردیف

نام بازارچه

کشور هم مرز

محل بازارچه

نام استان

1

تمرچین

پیرانشهر

آذربایجان غربی

عراق

2

قاسم رش

سردشت

آذربایجان غربی

عراق

6

اشنویه

اشنویه

آذربایجان غربی

عراق

7

سیران بند

بانه

کردستان

عراق

8

باشماق

مریوان

کردستان

عراق

9

سیف

سقز

کردستان

عراق

10

شوشمی

پاوه

کرمانشاه

عراق

11

شیخ صالح

جوانرود

کرمانشاه

عراق

12

پرویزخان

قصرشیرین

کرمانشاه

عراق

13

تیله کوه

سرپل ذهاب

کرمانشاه

عراق

14

خسروی

خسروی

کرمانشاه

عراق

24

آبادان

آبادان

خوزستان

عراق

25

خرمشهر

خرمشهر

خوزستان

عراق

26

مهران

مهران

ایالم

عراق

منتع ( :صابر ،1393،ص)9

با توجه به اهمیتی که بازارچه های مرزی از نظر حفظ و امنیت و جلااوگیری از تغییاار بافاات جمعیتاای در مناااطق ماارزی
دارند،معمو تمایل دولت ها به تشکیل این بازارچه ها به منظور گسترش مناستاد فرهنیی و اقتصادی زیاد است.با توجااه
به تعداد زیاد بازارچه های مرزی در غرب کشور به خصوص در مرز ایران و عراق وجااود چنااین بازارچااه هااایی ماای توانااد
موجب کاهش بحران در این مناطق باشد و توسعه اقتصادی مرزنشینان را به دنتال آورد.
گمرکات
استرات ی تجارد خارجی به کلیه تدابیر و روش هایی اطالق می شود کااه کشااور ،باارای تنظاایم و ادارة روابااط اقتصااادی
ساکنین قلمرو ملی خود در چارچوب اهدافی معین با ساکنین سایر کشورها ،به تناسااب اتخاااذ و بااه صااورد مطلااق یااا
نستی اعمال می کند .بافت استرات ی تجارد خارجی یک کشور ،از نظام سیاسی و اقتصادی حاکم و مقتضاایاد زمااانی آن
تتعیت می کند؛ بنابراین درجة باز بودن یا تحدیااد متاااد د در میااان کشااورها متفاااود اساات،ایران نیااز ،هماننااد اغلااب
کشورهای در حال توسعه ،از فعالیتهای گسترده تجارد خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشااورها متاااد د بااین
الملل ،غالتاً قیمت پذیر است(دانش پ وهان ،1384،ص.)5همساییی غرب مناطق کشورمان بااا عااراق و وجااود مشااترکاد
دینی ،فرهنیی و تاریخی ،موقعیت ممتازی را برای منطقه فراهم کرده است ،که بسط روابط اقتصادی و سیاساای بااا سااایر
کشورهای دییر از طریق عراق را تسهیل میکند و با استفاده از این موقعیت میتوان در توسعه روابط تجاااری و توریسااتی
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حداکثر بهره را برد،یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی در این قسمت از مرز،فعالیت های گمرکاااد میتاشااد ،گماارک
خسروی و گمرک مهران،گمرک پرویزخان از گمرکاد ایران با عراق می باشد.
جدول  : 3ارزش ریالی و دالری صادرات و واردات ایران و عراق از مبادی گمرکی
سال

وارداد

صادراد
ارزش به د ر

وزن به کیلوگرم

ارزش به د ر

وزن به کیلوگرم

90

5,179,199,005

10,723,204,326

124,350,860

142,220,672

91

6,336,996,611

14,641,829,028

82,694,903

64,765,103

92

5,949,038,602

16,918,032,897

68,465,898

55,763,286

93

6,484,527,352

17,448,574,565

54,641,106

47,358,341

94

6,205,640,549

14,447,529,172

47,625,643

50,046,357

95

6,110,294,019

14,272,427,949

63,728,944

52,923,455

96

6,425,016,196

13,091,458,524

77,443,069

80,429,021

97

8,960,694,423

19,768,256,919

58,691,380

73,563,607

منتع )http://www.tccim.ir) :

توریسم
وجود شهرهای مذهتی چون ،کاظمین ،سامرا ،نجف ،کوفه و کربال در عراق ستب شده تا این کشور مورد توجه شیعیان
سایر نقاط جهان قرار بییرد .امروزه شیعیان از سراسر جهان ،علی الخصوص ایران ،برای زیارد اماکن متترکه به عراق
سفر می کنند به طوری که در حال حاضر این کشور به یکی از کانون های مهم گردشیری مذهتی تتدیل شده است .در
سالهای اخیر ،رابطه دوستانة ایران و عراق باعث افزایش میزان زائران ایرانی به این کشور گردیده است(احمدی،1390،
ص.)225سا نه بیش از  4میلیون نفر بین دو کشور تردد می کنند 2 ،میلیون و  200هزار نفر ایرانی سا نه برای زیارد
عتتاد عالیاد به عراق سفر می کنند و نزدیک به دو میلیون عراقی هم هر سال برای استفاده از جاذبه های مذهتی،
طتیعی و گردشکری سالمت به جمهوری اسالمی ایران سفر می کنند( .)http://dolat.irمطابق آمارها روزانه  6000نفر
زائر ایرانی فقط از مرز مهران به زیارد عتتاد عالیاد در عراق مشرف می شوند مرز مهران در استان ایالم که 430
کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و سا نه  500هزار گردشیر از طریق این مرز وارد کشور میشوند ،نقش عمدهای
در ورود و خروج و ساماندهی زائران ایرانی و عراقی دارد(.)http://donya-e-eqtesad.com
بحث و نتیجه گیری
مرزها به طورکلی تعیین کننده حدود و قلمرو حاکمیت و مالکیت یک دولت یااا نظااام سیاساای هسااتند و تااامین امنیاات
مرزها همواره از مهم ترین دغدغه های حکومت ها بوده است(قتادی و مداحی.)1: 1397،مرز سیاسی به پدیدهای فضااایی
اطالق میشود که منعکس کنندة قلمرو حاکمیت یک دولت بوده و مطابق قواعد خاص در مقاباال حرکاات انسااان ،انتقااال
کا یا نشر افکار و  ....مانع ایجاد میکند(زرقانی و همکاران .)83 : 1392،باگذر زمااان کااارکرد مرزهااا متاااثر از مفاااهیم و
مصادیق مرتتط با سیاست و قدرد تغییریافته و اکنون دچارنوعی سیالیت و شناوری مفهااومی شااده اساات مرزهااای بااین
المللی ضمن برقراری امنیت یک سرزمین درشکل دهی مناستاد سیاسی و اقتصادی میان دولت ها نقش مهماای برعهااده
دارند(محمدی .)1 : 1393،مرز مشترک ایران با عراق طو نیترین مرز مشترک این کشور با کشااورهای همسااایه خااود را
تشکیل میدهد که شاهد طو نیترین جنگ قاارن بیسااتم نیااز بااوده اساات(قنتری.)16: 1391،مهمتاارین واقعیاات هااای
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ژئوپلیتیکی و جغرافیایی مثتت و پیوند دهنده در روابط جمهوری اسالمی ایران بااا عااراق را ماای تااوان در مااورادی نظیاار
همساییی،اشتراک مذهتی(اکثریت شیعه) ،تجانس فرهنیاای و تاااریخی ،اشااتراک منااافع و وابسااتیی هااای جغرافیااایی و
ژئوپلیتیک دانست(خسروی ،1390،ص.)119لذا نیارندگان در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بااه شاایوه
کتابخانه ای به گردآوری اطالعاد پرداخته و با ارائه نقشه های  GISدرصدد تتیین مولفه های تاثیر گااذار باار ژئوپلیتیااک
مرز ایران وعراق بر آمده اند.یافته های تحقیق که در سه محور "مولفه های طتیعی ،انسانی و اقتصادی" مورد تحلیل قاارار
گرفته حاکی از آن است ،مولفه های طتیعی در قالب توپوگرافی و رودخانه های مرزی ،مولفه های انسانی در قالااب تاااریخ
و قدمت،تحو د هویتی و ن ادی و پراکنش مذهب و مولفااه هااای اقتصااادی در قالااب بازارچااه هااای ماارزی ،گمرکاااد و
توریسم ،بر ژئوپلیتیک مرز ایران و عراق تاثیرگذار می باشند.
منابع
 )1احمدی،سید عتاااس ( « )1390ایااران ،انقااالب اسااالمی و ژئوپلیتیااک شیعه،مؤسسااه مطالعاااد اندیشااه سااازان
نو،تهران
 )2احمدی پور،زهرا،حیدری موصلو،طهمورث،حیدری موصلو،طیته( )1389تحلیل قومیت و هویت قااومی در ایااران؛
جهت امنیت پایدار،فصلنامه انتظام اجتماعی،دوره ،2شماره،1بهار و تابستان
 )3اختاری ،محمد و محمد حسن نامی (« )1389جغرافیای مرز با تاکید باار مرزهااای ایااران» انتشاااراد سااازمان
جغرافیایی نیروهای مسلح
 )4اطلس جامع گیتاشناسی( )1383انتشاراد موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی،چاپ اول
 )5امیری،علی،مستجابی ساارهنیی،حمید،محمدی اطهر،علیرضااا( )1393نقااش متغیرهااای ژئااوپلیتیکی در چااالش
مرزی ایران و عراق،فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی،دوره ،3شماره ،10پاییز
 )6بهنیافر،ابوالفضل و دییران ( )1391مکانیزم های تأثیرگذار بر تغییر بستر رودخانه مرزی هریرود در شمال شاارق
کشورمطالعه موردی  :مرز پل خاتون تا سرخس،مجموعه مقا د پنجمین کنیره انجمن ژئوپلیتیک ایران
 )7پاشاپور،حجت اهلل ،امرایی،منظر،فتحی،محمدحسین ()1390الیوی امنیتی ج.ا.ایااران در شااهرهای ماارزی غاارب
کشور (با تاکید بر مرز ایران و عراق)،مجموعااه مقااا د هفتمااین کنیااره انجماان ژئوپلیتیااک ایااران (جغرافیااای
سیاسی شهر) ،انجمن ژئوپلیتیک ایران ،دانشیاه خوارزمی،تهران
 )8جعفری ولدانی،اصغر( )1388استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین الملل پ وهش حقوق
و سیاست/سال یازدهم ،شماره  ،26بهارو تابستان
 )9جوادی،ربابه( )1391تأثیر جغرافیابر امنیت داخلی شهرهای مرزی در جنگ عراق علیااه ایران،مجموعااه همااایش
ملی شهرهای مرزی و امنیت؛چالشها؛رهیافت ها،دانشیاه سیستان و بلوچستان 31و30فروردین
 )10حااافظ نیا،محمدرضااا،احمدی پور،زهرا،قااادری حاجت،مصااطفی ( )1389سیاساات وفضااا،چاپ اول،انتشاااراد
پاپلی،تهران
 )11حافظ نیا،محمد رضا()1390اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،چاپ سوم نشرپاپلی،مشهد
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 )12حافظ نیا محمدرضا (« ،)1391جغرافیای سیاسی ایران ،انتشاراد سازمان مطالعه و تاادوین کتااب علااوم انسااانی
دانشیاه ها» (سمت)
 )13حیدری ،محمد  ،انعامی علمداری ،سهراب ،فرهاد فتاااحی()1391ژئوپلیتیااک ماارز و الیااوی ماادیریت و کنتاارل
مرزهای شرقی ایران ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،دوره  ،8شماره  ،27پاییز
 )14حیدری فر،محمد رئوف،پاکهیده،اقتال()1397ارزیابی عوامل ژئااوپلیتیکی ،تهدیاادها و مخاااطراد مناااطق ماارزی
استان کرمانشاه  ،جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای ،شماره  ،27تابستان
 )15خسروی،غالمرضا()1390چشم انداز عراق آینده،بررسی روندهای داخلی و خارجی ،پ وهشکده مطالعاد
 )16خلیلی،محسن،حیدری،جهانییر،یاری،منیر( ")1392آینده پ وهی سیاست خارجی :کد ژنااوم هااای ژئوپلیتیااک
ایران و همساییان"فصلنامه ،مطالعاد آینده پ وهی ,دوره  ,1شماره .3
 )17خورسندی،سید محمد( )1392بررسی مؤلفه های توسعه پایدار مناطق مرزی با تأکید بر نقااش متاااد د ماارزی
(نمونه موردی :شهرمریوان)اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار،مشهد
 )18دانش پ وهان ( )1384اثر تجارد خارجی ( صادراد و وارداد ,به تفکیک وارداد کا های سرمایه ای ,واسطه ای
و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران(،)1380-1338شماره ،7بهار و تابستان
 )19ربیعی ،علی( )1383مطالعاد امنیت ملی ،تهران ،دفتر مطالعاد سیاسی و بین المللی.
 )20زرقانی،سید هادی:)1386(،مقدمه ای بر شناخت مرزهای بین المللی،چاپ اول ،دانشیاه علااوم انتظااامی معاوناات
پ وهش.،تهران،
 )21زرقانی،سیدهادی()1390نفش رودهای ماارزی در همکاااری و همیرایاای منطقااه ای"نمونااه مااوردی هریااررود و
دوستی"مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای،شماره،16بهارو تابستان
 )22زرقانی،سیدهادی،اعظمی،هادی ،لطفی،امیر ( )1392بررسی شیوه ها و سیاست های مدیریت مرزهااا و نقااش آن
در مدیریت مرز ،نمونه موردی  :مرزهای شرقی ایران (خراسان رضوی-افغانستان) ،مجله جغرافیا و توسعه ناحیااه
ای،شماره بیستم،بهار و تابستان
 )23زنینه اسدی،علی،رضایی عارفی،محسن،رضایی عارفی،مرتضی،نورمحمدی،علی محمد()1392نقااش پدیااده هااای
ژئومورفولوژی در مسائل دفاعی و امنیتی نواحی مرزی جنوب شرقی کشور با استفاده از مدل تحلیلاای SWOT
 ،دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران،سال اول،شماره اول،بهار و تابستان
 )24صابر،زهرا( )1393تحلیل مقایسه ی اهمیت ژئوپلیتیک مرزهای شرقی و غربی ایران بااسااتفاده از ماادل ساانجش
ماتریس ،مجموعه مقا د همایش مرزنشینی و توسعه پایدار،دانشیاه آزاد واحدپارس آباد
 )25صاااابر،زهرا،اختاری،محمد،فرجی راد،عتدالرضاااا( )1397تحلیل مولفه های تاثیرگذار آمایش منطقه مرزی بر
مناستاد ایران و عراق،پ وهش نامه مطالعاد مرزی،سال ششم،شماره اول،بهار
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