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 در مناطق سرزمین آمایش امنیتی و دفاعی سیاسی، تحلیل و بررسی مالحظات

 : استان ایالم(موردمطالعهمرزی کشور )
 2، مظهر احمدی1عباس علي پور

 

 18/12/1397 اریخ پذیرش:ت                                                                        05/06/1397 تاریخ دریافت:

 چکيده
و  یتأ یامن یهأا اسأت یتأثییر را بأر لأس  س    نیشتریو ساختار قدرت و رقابت موجود در آن ب یتیامن طیاز مح حیدرک صح

و  ردایأ پا تیأ بأه امن  دنیرسأ منظأور  ها بأه است که دولت ییهاازجمله روش نیمنظور آمایش سرزمنیهر کشور دارد. بد یدفاع

مأرزی   امنیت منأاق   نیبنیدرا. انددر دستور کار خود قرار داده داتیجامعه در برابر تهد یاتیح یهاهیسرما یریپذبیکاهش آس
 باهأد  حاضأر   ای برخوردار هستند. در این راستا پأژوهش بوده از اهمیت ویژه کشورها بین اصطساک و برخورد منبع که اغلب

ایأن   اسأت.  گرفتأه انجأام ی فضأا  دهأ سأازمان ایالم و نقأش آن در   دفاعی و سیاسی در استان مرزی -امنیتی حظاتلناخت مال

تحلیلأی   -ی. برای انجام پژوهش از روش توصیفلودمیپژوهش بر اساس هد  کاربردی و از نوع تحقیقات لناختی محسوب 
 اخیأر  یهأا دهأه  قأی  ایالم دهد استانست. نتایج نشان میه اصورت اسنادی صورت گرفتها بهآوری دادهلده و جمعبهره گرفته

عی، اقتصأادی، سیاسأی   و با انواع تهدیدات اجتمأا  افتهینتوسعه کشور نقاط سایر همپای و بوده همراه مشسالتی با توسعه درروند

لزله، سی ، فرسأایش بأادی،   اتی از قبی  قرارگیری در معرض مخاقرات قبیعی مانند زرو بوده است. تهدیدمنیتی روبها -و نظامی
-وجود گروهأک  مانندو تهدیدات نظامی  ند نرخ باالی بیساری، قالق، خودکشیاقتصادی مان -سالی، تهدیدات اجتماعیخشک

هأای  نأاامنی در کشأور همسأایه عأراق، گروهأک      ویژه مناق  لمالی استان،ها بههای آنهای تروریستی و معاند نظام و فعالیت

گیأری  ن را برای لس بستری ام تشسی  اند که توسعه استان را بیش از بیش عقب انداخته وگیر این استان بودهتسفیری و... دامن

 اند.با مشس  مواجه ساختهرا های توسعه افزا فعالیت

 
 

 

 فاعی، مناق  مرزی، استان ایالم.د -آمایش سرزمین، مالحظات امنیتی کليدي:کلمات 

                                                                                                                                                    
 ع(، ایران) استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه امام حسین 1

 mazharahmadi@yahoo.com نویسنده مسئول:و  ایران ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران،دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه 2
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 مقدمه

لأده  گرفته کردن آماده و، آراستن مهیاکردناز ریشه آمودن به معنای  «آمایش سرزمین »اصطالح 

های اقتصأادی،  های انسان در یک نگاه کلی لام  فعالیتبندی فعالیت(. قبقه67: 1387است )معین،

ی انسأان در فضأای   هأای گونأاگون و پیدیأده   اجتماعی، سیاسأی و نظأامی اسأت. قبیعتأاا فعالیأت     

وری اسأت.  بهأره  ینهأأأ بیشیأابی بأه حأد    منظور دستته بهأأازی لایسأأجغرافیایی، نیازمند بسترس

دهأد  هأای انسأان را نظأی مأی    اساس، آمایش سأرزمین ارتبأاط میأان انسأان، فضأا و فعالیأت      براین

امنیتأی آن   -یدفأاع ترین ابعاد و مالحظات آمأایش سأرزمین بعأد    (. یسی از مهی29: 1375)آسایش،

ابعأاد   ی مسائلی هسأتند کأه در جهأان کنأونی کلیأه     رنظامیغمی و های دفاع نظازیرا ضرورت؛ است

لأوند  محأدود نمأی   راهبأردی به ایجاد فعالیت و اسأسان در منأاق     و تنهاگیرند زندگی را در برمی

 مالحظأات  درنظرگأرفتن  بأدون  کأه  داده نشأان  مقدس دفاع سال هشت (. تجربه10: 1381)مؤمنی، 

در  معنأادار  ایربخشأی  فاقأد  ملأی  واحأد  در فعالیأت  و معیتج فضایی آمایش هرگونه امنیتی -دفاعی

 پایأدار  رونأد توسأعه   مسلماا. خواهد بود امنیتی هایآسیب سایر و جنگ وقوع ویژهبه بحرانی لرایط

 آن در توسأعه  حرکأت  گیأرد کأه  می قرار خطرات و تهدیدات انواع معرض در سرزمینی و کشور هر

 و موانأع  چنأین  بنابراین،؛ سازدیم بحرانو  مشسالت هنگی،ناهما اختالل، دچار را سرزمین یا کشور

: 1386 پورموسأی، کرد )اقدام  هاآن کاهش یا و رفع مخاقرات به نسبت و لناخت باید را تهدیدهایی

اسأت. در   لأده یسأپر های مختلف آمایش سرزمینی در ایران از اجرای قرح قرنیین(. نزدیک به 21

مختلأف   یهأا قرح در رو بوده است. تاکنونهایی روبهها و موفقیتیها با ناکاماین مدت نتایج قرح

 سأرزمینی  جهت دفاع امنیتی -دفاعی مالحظات به و دالته تثکید توسعه امر برعمدتاا  هادیدگاه آمایش

رزقأانی و  اسأت )  توجأه نشأده   حیأاتی  و حساس امسانات و تثسیسات جمعیتی، مراکز از حفاظت و

ی جمهأوری اسأالمی ایأران،    سوم توسعه ین دلی  بوده است که از برنامه(. به هم71: 1389واعظی، 

: 1381اسأت )رهنمأایی،   قرارگرفتأه ی برنامه آمایش سرزمینی امنیتی در سرلوحه –مالحظات دفاعی 

های آمایشی تابع متغیرهای متعددی است کأه بایأد   امنیتی در قرح –دفاعی  مالحظات(. رعایت 72

نأوع و سأطح تهدیأدات     :انأد از دتوجه قرار گیرند. اهی این متغیرها عبأارت ها مورگونه قرحدر این

تأرین  ی موردنظر، موقعیت جغرافیایی منطقه مأوردنظر، لناسأایی مهأی   نظامی و امنیتی متوجه منطقه
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ناسأب بأا نأوع تهدیأدات و لأرایط خأاه منطقأه        دید و سرانجام ارائه راهسارهای متهمناق  مورد

 (.12: 1386)پورموسوی،

مأرزی  ای برخوردار هستند. مرزها و منأاق  میأان  بین مناق  مرزی کشورها از اهمیت ویژهدراین

اند. مرزها هی بر روی زمین و هی بر روی نقشأه  همواره موضوع موردبحث بسیاری از مطالعات بوده

کنند. در قول خطوط مرزی، کشأورها تعامأ    حدود قانونی و قلمرو قدرت کشورها را مشخص می

سی با همسایگانشان دارند. مرزها اغلب منبع برخورد و اصطساک بین کشأورها بأوده و نأواحی    فیزی

گیرنأد  هأا تحأت تأثییر قأرار مأی     وسیله حضور آنقور عمیقی بهکه مرزها در آن قرار دارند اغلب به

(Glassner and Fahrer, 2004: 72) .   درواقع یسی از مناق  مرزی مهی و حساس خاورمیانأه کأه

های پس از انقالب اسالمی دستخوش حوادث گونأاگونی در ابعأاد نظأامی، سیاسأی،     ژه در سالویبه

تنهأا  بالأد. در قأول تأارین، نأه    امنیتی و ... بوده است، مناق  مرزی ایران با کشورهای همسایه مأی 

وسعت و لس  جغرافیایی ایران پیوسته دچار تحول لده است، بلسه مرزهای سیاسی این کشور نیأز  

المللأی ایأران در حأال حاضأر حأدود      اند، قول مرزهای بینبیش دستخوش تغییر و تحول لدهوکی

کشأور همسأایه )یسأی از پرتعأدادترین      15(. بأا  1378اردسأتانی و همسأاران،  است )کیلومتر  7816

جأوار جأدا   که این منأاق  را از منأاق  هأی    کشورهای همسایه( با جغرافیای متنوع قبیعی و انسانی

تأرین  عنأوان یسأی از نأاامن   هایی از مناق  مرزی ایران از دیرباز به(. قسمت1379ندلیب،سازد )عمی

رفته است، چنانده وجود تهدیدات دائمأی نظأامی علیأه تمامیأت ارضأی توسأط       لمار میمناق  به

های معاند و قاچاقدیان در کنأار  برخی از کشورهای همسایه، ترددهای غیرقانونی اتباع مهاجر، گروه

کشأور مبأدل سأاخته     پأذیر خیز و آسیبعنوان یسی از نقاط بحراننیافتگی، مناق  مرزی را بهتوسعه

ویژه پس از پیأروزی انقأالب اسأالمی را    های ایران در قب  و بهفوق، دولت ت یادلدهاست. مشسال

ی در های گوناگون نموده است. ازآنجاکأه تنأوع منأاق  مأرز    ح ی و ارائه راهأأأاندیشوادار به چاره

صورت یسپارچه درکأ  منأاق    ها نتوانسته است بهح این کشور فراوان است، به این جهت این راه

ای را بأه دسأت آورده اسأت    یادلده به نتیجه و موفقیت کام  دسأت یابأد، لأیسن تجأارب ارزنأده     

یش آمأا  یهأا که در چارچوب برنامأه  شیهاتیانسان و فعال تیاگر امن نی؛ بنابرا(30: 1393)قحانی،

واقأع نشأود    یکشور موردتوجأه اساسأ   یهالود. در برنامهمناسب مطرح می ینیگزو مسان نیسرزم
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 تیأ اهم نیفضا خواهد بود؛ بنابرا یردو عملس یسیزیف دیخطر، تهد نیتریاصل ،ییباتیو ب یداریناپا

اسأتان   .لأود مأی  انینما شیازپشیکشور ب یاتوسعه یهادر قرح یتامنی – یمالحظات دفاع تیرعا

 عأراق  کشور نشینلیعه مناق  با یجوارهی عنوان یسی از مناق  مرزی حساس کشور که دربه ایالم

و  ایأران  مأرز مشأترک   سومکیدارد یعنی بیش از  عراق رکیلومتر مرز مشترک با کشو ۴30 دارد، قرار

 از یسأی  مقأدس  دفأاع  قی در استان است. این لدهواقعاین استان کیلومتر است در  1200عراق که 

 از دفأاع  در فأراوان  هایقهرمانی و هارلادت لاهد دوران همین در و است بوده جنگ درگیر مناق 

تأوان سأؤال اصألی    مأی  لأده مطأرح بنابراین با توجه به مسائ  ؛ اییبوده ایالم استان در کشور خاک

 گونه مطرح کرد:پژوهش را این

مأرزی   نظأامی اسأتان   -صادی، سیاسی و امنیتأی فرهنگی، اقت -محیطی، اجتماعی ن تهدیداتتریمهی

 ؟اندکدمایالم 

 ادبیات نظری

 لأود می فتهگها ریزیبرنامه از دسته آن به سرزمین آمایش یا فضایی ریزیبرنامه: سرزمین آمایش

 خیأراا ا حتأی  یأا  و منطقه یک یک کشور، معادل سرزمین) سرزمین یا فضا حفاظت عمران، بر ناظر که

 ایأران  در حتأی  نأه  و انجهأ  عرصأه  در هاریزیگونه برنامهاین با برخورد. هستند بالد(می قاره یک

 و ورزنأد یم تثکید نواحی و مناق  اجتماعی و اقتصادی به مباحث هاآن از برخی. است نبوده یسسان

 (.1: 138۴توفی ،) پردازندمی سرزمین محیطیزیست و کالبدی به مسائ  ترأأبیش دیگر برخی

 و خأارجی  داخلأی  تهدیأدات  انواع برابر در را استان توسعه فضای که است اقدامی هرگونه: دفاع

 تأرین عمأده  دفأاع نظأامی   اما نیست نظامی دفاع به منحصر مفهوم و معنی این گرچه. سازد دفاع قاب 

 یأا : اسأت  نأوع  دو بأر  دفأاع  .آیدمی حساببه توسعه متوجه تهدیدات و خطرات در برابر دفاع انواع

 پدافنأد  تأدابیر  ماننأد  تأدابیری  کأه بأا   غیرعام  یا و گیردمی صورت ظامین نیروهای توسط که عام 

 .گیأرد مأی  صورت بالقوه خطرات کاهش احتمالی و تهدیدات با مقابله منظوربه مدنی دفاع و غیرعام 

 اسأت  تأدابیری  درنظرگأرفتن  یا و فاعد قاب  قراحی فضاهای صورتبه است ممسن غیرعام  پدافند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 آمأایش  ملأی  مرکأز دهأد ) مأی کأاهش   تهدیأدات  در برابر استان را توسعه فضاهای پذیریآسیب که

 (.1383سرزمین،

 یأا  صأورت جزئأی  به پذیریآسیب دایره بر تهدیدات دایره که یابدمی تحق  هنگامی خطر: خطر

 یأا  و نشأود  تهدیأدات توجأه   بأه  اگأر  استان مایشآ ریزیبرنامه در و مفهوم این در .لود منطب  کلی

 تهدیأدات  اسأت  ممسأن  لناسایی قرار نگیرنأد  و موردمطالعه استان فضای توسعه هایپذیریآسیب

 مواجأه  خسأارت  و خطأر  با را آن توسعه و روند لود استان توسعه فضاهای پذیرآسیب نقاط متوجه

پأور  سازد )علأی  اختالل دچار را استان توسعه فرایند و ناامنی کرده ایجاد است ممسن خطر این .سازد

 (.5: 1395و همساران، 

 زادهامنیتی است )عبأاس  مباحث در نو مفهوم یک متضمن پایدار امنیت مفهوم قرح: پایدار امینت

 دهأه  سأه  در جهأانی  دررونأد تحأوالت   ویژهبه که است ایتازه مفهوم پایداری (.32: 1390کرمی، و

 امنیأت . اسأت  لأده  روروبأه  اقبأال  با یافته وگسترش و لدهقرح نو امیدهای و هابیی برایر و گذلته

 پایأدار  امنیأت  در گردآمأده  هأای ظرفیت به سبب. است یتأامن وجوه تمامیبه توجه تلزمأمس پایدار

 و جهأان  سطح در توسعه موضوع در ویژهبه گوناگون هایدر پهنه مفهوم این آن کوتاه پیشینه باوجود

 پایدار امنیت مانند آن ترکیبی مفاهیی و پایداری. است قرارگرفته بسیار موردتوجه ناگونگو محاف  در

 امنیتأی در  و فرهنگأی  اجتماعی، سیاسی، مؤیر عوام  همه به آن پایه بر که است جامعی بر درک ناظر

 (.82: 138۴نصیری، ) لودمی توجه یسدیگر با تعام  در و یسدیگر کنار

 آسأیب  اقتصأاد اسأتان   بأه  نأوعی  هر به که لودمی تهدیدهایی لام : ناستا اقتصادی تهدیدهای

 بازارهأای  در رقابأت  در فناوری، ناتوانی ضعف مانند دارند اقتصادی ماهیتی تهدیدات این .رسانندمی

 .آن مانند و سرمایه خروج خارجی، و داخلی

 جوامأع  در هنأگ غیرمأادی فر  و مادی عناصر ناهماهنگ رلد و تطاب  عدم: اجتماعی تهدیدهای

 جأوامعی  در چنأین . اسأت  آورده وجودبه اجتماعی سازگاری در را مشسالتی و موانع در حال گذار

 و ازهأأأ ت هأای دگرگونی تغییرات و با و سازگار محیط با را خود توانندمی زحمتبه و سختیبه افراد

-کشأاکش  ناهنجاری و ریهنجاگی، بیأفرهن هایتداخ  دارای حیث این از لذا،. کنند همراه ریعأأس

 اجتمأاعی  گسأیختگی ازهأی  و سازمانیبی ترسطح وسیع در و ازخودبیگانگی اجتماعی، مختلف های
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 لفأمختأ  مقأاقع  در اجتمأاعی  یبأات  و تعادل عدم به های منجرسامانیبی و هانظمیبی این. هستند

 صأورت  در کأه  اسأت  لأده  اجتماعی مختلف هایبحران و تحمی  هاپذیرییبأأآس افزایش زمانی،

 هسأتی  و وجأودی  امنیأت  که اجتماعی - ملی امنیت تنهانه تواندمی حیحأأهای صبرنامه و توجه عدم

 (.55: 1389 صادقی، و یزدانی) کند مواجه جدی با تهدیدی را هاآن لناختی

 کشور وحدت فرهنگی و ملی فرهنگ با تضاد در که است تهدیدهایی لام : فرهنگی تهدیدهای

 کأه  تفسراتأی  یا و ایتوسعه های ضدگرایش و واگرایانه افسار تروریستی، تفسرات ترویج. دکن عم 

 .ازداردبأ  آن در مشأارکت  و توسعه روند جنسی از یا مذهبی قومی، از اعی دالیلی به جامعه از بخشی

 آمأایش  ملأی  رکأز م) آید حساببه تهدیدات این تواند جزومی زنان یا مذهب قوم، به نسبت تبعیض

 (.1383 سرزمین،

 و اجتمأاعی تعریأف   فضأای  از متفأاوت  هأای گأزاره  بأا  سیاسأی  تهدیدهای: سیاسی تهدیدهای

 داپیأ  تحأول  اسأت  ممسأن  مسأانی  و زمانی مقتضیات در پدیده اجتماعی یک .لودمی داده تشخیص

 صأورت ابتأدا بأه   در سیاسی پدیده هر اساساینبر. نماید تجلی تهدید یا و فرصت صورتبه و کرده

 لدن منیتیا فرایند که ظهور نماید غیرامنیتی یا امنیتی صورتبه است ممسن که است اجتماعی پدیده

 یأک  را نآ پدیده یک روی بر ازحدبیش حساسیت بساچه .دارد بستگی اندرکاراندست نگرش به آن

 یتأی نغیرام حأوزه  بأه  را پدیأده  یأک  تواندمی نیز مدیران مدیریت صحیح و نماید تلقی جدی تهدید

 هأر  سیاسأی  تهدید از (. منظور30-5: 1385 افتخاری،) نماید تبدی  به فرصت را آن و نموده هدایت

اجأه  مو خطأر  بأا  سیاسأی  ازلحاظ را کشورها ملی امنیت آن منبع درنظرگرفتن بدون که است تهدیدی

 نآ بأا  موضأوعات مأرتبط   لأناخت  کأه  است سیاسی بازیگران برای مهی ایمخاقره تهدید .سازدمی

 (.1: 1392ملسی، و رفعتی) دارد حسومت اداره در مهمی نقش

 لأمن وسأیله د بأه  عمأده  قأور بأه  که است تهدیدهایی لام  نظامی تهدیدهای: نظامی تهدیدات

 حملأه  مربوقأه  کارلناسأان  .لودمی موردنظر منطقه متوجه نظامی آالت و ابزار ازبا استفاده  خارجی

 را الأهره  حسأاس  و حیاتی هایزیرساخت و اقتصادی، جمعیتی نظامی، مهی مراکز بمباران و نظامی

 (.57: 1383 افتخاری،) انددانسته تهدیدهای نظامی مصادی  بارزترین



17                                                1399 بهار ،پنجمشماره  ،سوم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه

 چأارچوب  کأ ،  در مأرزی،  منأاق   توسعه نظری مرزی: چارچوب مناق  آمایش نظری هایپایه

 وبچأارچ  ایأن  اسأت، متفأاوت   مرکأزی  منأاق   با مرزی مناق  کهازآنجایی است. ایمنطقه توسعه

 اصأوالا  .اسأت  اسأتوار  مرکزی مناق  و مرزی مناق  میان ایمنطقه تعادل عدم پدیده تفسیر بر نظری

 محأور  عنأوان بأه  ایمنطقأه  تعأادل  عأدم  پدیأده  پایأه  بأر  ایمنطقأه  توسعه به مربوط هایتمام نظریه

 رفأع  بأرای  یأا  و کندمی یرفست را ایمنطقه تعادل عدم یا پدیده هانظریه این چرخند.می هایشانبحث

 مشأهود  مرکأزی  مناق  و مناق  مرزی نمیا ایمنطقه تعادل عدم کهدهد. ازآنجاییمی ارائه ح راه آن،

. لأود مسأتقر مأی   ایمنطقه توسعه هاینظریه بر مرزی مناق  آمایش نظری هایپایه است، لاخص و

 تأاکنون  ،بأود  1980 دهه در آن نماد یامنطقه توسعه مالی هایکمک که توسعه، اقتصادی هایمشوق

 (.8۴: 1387 کالینگورس،) است بوده گذاریابزار سیاست ترینمهی

 مورداسأتفاده  تأاکنون  مأرزی  منأاق   آمأایش  در کأه  ایمنطقأه  توسأعه  نظأری  هایپایه ترینمهی

ظریأه مرکأز   ، ن۴پیأه رو  3رلأد ، نظریه قطب 2والتر کریستالر 1مرکزی مسان هاینظریه بر متسی ،قرارگرفته

 صأورت بأه  هأا نظریأه  ایأن  ت تمرکز بأوده اسأت. گرچأه   أأیه بازگشنظرو  6جان فریدمن 5پیرامون -

 ایتعادل منطقأه  عدم پدیده با رابطه در نظری هاییدیدگاه اما نپرداختند، مرزی مناق  منظوربه مستقیی

عنأدلیب و  اسأت )  بأوده  تثییرگأذار  مرزی مناق  نظری هایدیدگاه و هانظریه بر که ساختند مطرح را

 (.62-63: 1388مطو ،

در سأه   توسأعه درحأال امنیت مرزی: تجربیات کشورهای  و توسعه با رابطه در حاکی یهانگرش

توانأد  های مقررات و قوانین حقأوقی مأی  دهد که توسعه مبادالت مرزی در قالبدهه اخیر نشان می

-دهی تجارت بأه سأمت مزیأت   هتصورت رسمی و جکاال به مبادالتمحرک خوبی برای افزایش 

-های مرزی بین منطقأه بین مناق  آزاد، توسعه بازارچه جانبههمههای های نسبی، گسترش همساری

و ایجأاد درآمأد،    و تقاضأا ای، ایجاد سودهای تجاری، کاهش قیمت کاالها، همگرایی میأان عرضأه   

ی افتگیأ توسأعه سخن دیگر ه(. ب107و  108: 138۴محمودی،گردد )التغال و امنیت برای مرزنشینان 

                                                                                                                                                    
1 Central Place Theory 
2 Walter Christaller 
3 Growth Pole 
4 Perroux 
5 The Periphery- Core Theory 
6 John Freedman 
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توانأد موجبأات کأاهش برخأی از مشأسالت      اقتصادی مناق  مرزی و رفاه نسبی در این مناق  مأی 

مرزی از قبی  قاچاق کاال، مواد مخدر، سرقت و... را فراهی کرده و از تخلیه جمعیتأی منأاق  مأرزی    

و توسعه در مناق  مأرزی   ، امنیتلدهانجام(. بر اساس تحقیقات ۴: 1381جلوگیری کند )محمدپور،

منأاق    بیأ ترتنیأ ابهبالند. ی مستقیی و دوسویه با یسدیگر میبا ضریب همبستگی باال دارای رابطه

 تأر افتأه ینتوسأعه های بأاالی توسأعه از ضأرایب امنیتأی بأاالتری نسأبت بأه منأاق          دارای لاخص

 (.196: 1380عندلیب،برخوردارند )

هأای مأرز مشأترک ایأران بأا      : خصوصأیات و ویژگأی  مسائ  و مشسالت منأاق  مأرزی ایأران   

تأرین  متنوعی لده است کأه بأه عمأده    فراوان و جوار باعث بروز مسائ  و مشسالتکشورهای هی

صورت عوام  تهدیدزای توسعه و امنیت و مؤیر در قرح آمایش دفأاعی ایأن منأاق  الأاره     ها بهآن

 (:1393قحانی،لود )می

ا فأراهی  هأای نأاامنی، آلأودگی بأه قاچأاق و... ر     شین که زمینهفقر و محرومیت لدید مردم مرزن

 سازد؛

تلفأات   وهای سنگین در ایجاد امنیت مناق  مرزی توأم با بروز مشسالت اجرایأی  تحمی  هزینه

 این مناق ؛ تیامنجانی و کاهش قدرت کنترل 

ای هأ گروه ورار پخش ناامنی از قری  مهاجرین غیرقانونی، پناهندگان، قاچاقدیان مواد مخدر، ال

 معاند؛

 ی در برخی از این مناق ؛فرهنگهای اجتماعی و تبعیضات قومی و لسا  آمدنوجودبه

الت در مناق  مرزی که باعأث بأروز مشأس    کارآمدگیری منسجی، هماهنگ و فقدان نظام تصمیی

 زیادی در توسعه و دفاع این مناق  لده است.
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 تحقيق روش

ای بأر  .لأود یمأ دی و از نوع تحقیقات لناختی محسأوب  پژوهش حاضر بر اساس هد  کاربر

صأورت  هأا بأه  آوری دادهلأده اسأت. جمأع   تحلیلی بهأره گرفتأه   -انجام پژوهش از روش توصیفی

و  1390ی و اسنادی و از قری  آمأار و اقالعأات سرلأماری عمأومی نفأوس و مسأسن       اکتابخانه

ان ایالم صأورت گرفتأه اسأت. جامعأه     است توسعههای سایر قرح 139۴ی آماری هاسالنامههمدنین 

استان ایأالم )ایأالم، آبأدانان، ایأوان، لأیروان و چأرداول، دره لأهر،         لهرستان هشتآماری لام  

هأای کمأی و کیفأی بأرای     انجام پأژوهش حاضأر از روش   در. 1بالدیمدهلران، ملسشاهی و مهران( 

 اسأتان  در احتمأاالتی  و تعینأی  روش لأرزه زمین خطر برآورد است. برای لده استفادهها تحلی  داده

 بنأدی پهنأه  در .رسأد می انجام به هاروش این به لرزهزمین خطر گستره بندیپهنه و لد انتخاب ایالم

 انأد لأده هیته یلناسنیزم و لیب گیاهی، پولش بندیقبقه هایداده از استفاده با خیزی أأأس مناق 

 تهیأه  بأرای  کأار  ایأن  متعاقب. لودیم تعیین  یس 2یخطرپذیر نقشه و لوندمیقرار داده  هییرو و

-منطقأه  مشخصأات  وآمده دستبه تجربیات و مطالعات اساس بر حوضه، خیزیسی  بندیپهنه الیه

لناسأایی منأاق     برای .اندلدهیبندقبقه GIS محیط در کارلناسی نظریات و موردمطالعه مح  ای

 ایماسأه  هایتپه یابیمنشاء روش از های رواناسهبحرانی استان نسبت به فرسایش بادی و حرکت م

 نقأاط  ییلناسأا  در مؤیر عوام  اغلب روش این در. گردید استفاده( احمدی - اختصاصی) ایران در

 یگأذار رسأوب و  حمأ   بردالت، مناق  گامبهگام و منظی روندکی با و لدهگرفته نظر در بردالت

ی، فرهنگأ  –برای بررسأی تهدیأدات اقتصأادی، اجتمأاعی     گردد. همدنین می تعیین ایماسه هایتپه

 افأزار نأرم لده و با اسأتفاده از  ها و اسناد تاریخی بهره گرفتهامنیتی از واکاوی داده –سیاسی و نظامی 

Arc GIS است. لدههیتهی بندسطحهای فضایی و نقشه 

از  درصأد  ۴/1 کأه حأدود   لومترمربأع یک 190۴۴استان ایالم در جنوب غربی ایران بأا مسأاحت   

 10درجأه و   ۴8تأا  دقیقأه   ۴5درجأه و   ۴5دهد، در غرب کشور بأین  مساحت کشور را تشسی  می

                                                                                                                                                    
است،  داکردهیپشهرستان افزایش  10شهرستان بر اساس تقسیمات جدید کشوری و اداری به  8استان ایالم از  93از سال  کهییازآنجااست  ذکرقابل 1

بوده  90های موجود بر اساس سرشماری سال آمار شهرستان موجود بررسی گردد، لیکن به دلیل اینکه بسیاری از 10بایستی سطوح توسعه بین می قاعدتاً

شهرستان به تحلیل بپردازد. در  8محقق مجبور بوده است بر اساس همان  ناچاربهشهرستان جدید موجود نیست،  آمار دوها است و در بسیاری از شاخص

 .شهر تفکیک شده است شهرستان سیروان، از شهرستان شیروان و چرداول و شهرستان بدره از شهرستان دره 93سال 
2 Risk
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لأده اسأت.   دقیقه عأرض لأمالی واقأع    15درجه و  ۴8دقیقه تا  58درجه و  3و قول لرقی  قهیدق

م . لمال و لمال لأرقی اسأتان ایأال   قرارگرفته است زاگرس در غرب دامنه سلسله جبال ایالم ستانا

ی بلند تشسی  یافته و نیمه غربی و جنوب و جنوب غأرب آن از نأواحی   هاکوهستاناز ارتفاعات و 

 جنأوب  کرمانشأاه، از  استان با لمال از استان این است. گرفتهلس غرب  قر بهکی ارتفاع با لیبی 

 مأرز  کیلأومتر  ۴25 بأا  غربأی  بخأش  اسأت، در  همسایه لرستان استان با لرق خوزستان، از استان با

مأرز  کیلومتر است( هأی  1200و عراق که  ایران مرز مشترک سومکی)بیش از  عراق کشور با مشترک

 نشأین عهلأی  منأاق   بأا  یجأوار هی در که است کشور مرزی یهااستان از یسی ایالم . استانبالدیم

 همأین  در و است بوده جنگ درگیر مناق  از یسی مقدس دفاع دوران قی در .دارد قرار عراق کشور

 .اییبوده ایالم استان در کشور خاک از دفاع در فراوان هایقهرمانی و هارلادت لاهد دوران

 های تحقیقیافته

 تهدیدات بستر طبیعي

فأاع غیرعامأ  در برابأر مخأاقرات محیطأی      صورت دی استان بهسازمنیادر این پژوهش هد  

عنأوان یأک اسأتان مأرزی و     های حاص  از تحقی  اسأتان ایأالم بأه   بوده است. براساس یافته مدنظر

در معرض انواع مخاقرات محیطی قرار دارد که در این پژوهش مخأاقراتی همدأون زلزلأه،     محروم

ی قرار گرفأت  موردبررسیابانی است، ی فرسایش بادی که نالی از مناق  بو پدیده لغزشنیزمسی ، 

کنأد.  سالی و آلودگی هوا همیشه این استان را تهدید میاگرچه مخاقرات دیگری نیز همدون خشک

و مهأران   وانیا های ایالم،ی لمال غربی استان ایالم لام  لهرستانهاقسمتدهد که نتایج نشان می

. انأد دادهرخدر این منأاق    هالغزشنیزمرین قرار دارند و بیشت لغزشنیزمی در معرض پدیده بیشتر

 ریتحأت تأثی   منطقأه  یأک  تنهأا  وجود بیانگر ایالم استان در هابررسی و مطالعات این از حاص  نتایج

 تحأت  آن از کأه  بأادی  فرسأایش  تأثییر  تحت منطقه این. بالدمی استان این سطح در بادی فرسایش

 در لأود مأی بأرده  نأام  قنأدی  حسن - ابوغویر - خوش عین بادی فرسایش ریتحت تثی منطقه عنوان

 دارای آن درصأد  ۴7.3 ایأالم؛  اسأتان  کأ   همدنأین در  .اسأت قرارگرفته  دهلران لهرستان محدوده

 درجأه  دارای آن درصد 12.3 متوسط، خیزیسی  درجه دارای آن درصد 28.9 کی، یزیخ یس درجه

 مهأی  از قرفی مراکأز  .بالدمی زیاد یخیل یزیخ یس درجه دارای آن درصد 11.6 زیاد و خیزیسی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 عبأاس  دلأت  محأدوده  تنهأا  و دالته قرار خیزیمتوسط لرزه خطر پهنه در استان صنعتی و جمعیتی

 انأد. لأده واقأع  لرزه،زمین زیاد خطر پهنه در پیازآباد لرق در محدوده کوچسی و پایین خطر پهنه در

 کشأورهای  وسأیع  پهنأه  در دیربأاز  از ،ریاپأذ ناجتنأاب  ایپدیده و قبیعی بالی عنوانبه سالیخشک

 قأی . یابأد مأی  و یافتأه  وقوعکرات به خشک و گرم مناق  در مستقر کشورهایخصوه به مختلف

 ایأالم  اسأتان  پیسأره  به سنگینی خسارات سالیخشک جاری سال درخصوه به و گذلته هایسال

 زمینأه  در کشأور  یهأا سأتان ا اول ردیأف  در اسأتان  ایأن  کارلناسأان  گفتأه  قب  و است کرده وارد

 .دارد قرار لدید رنج در و سالیخشک

 
لرزه در سطح بندی خطر زمینپهنه .1 شماره شکل

 استان ایالم

 
خیزی در سطح بندی خطر سیل. پهنه2 شماره شکل

 استان ایالم
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ی سطح استان هالغزشنیزم. پراکنش 3 شماره شکل

 ایالم

 
رسایش های بحرانی فی کانونبندپهنه. 4 شماره شکل

 بادی استان ایالم

 
 1391سال ماهه در  24ش برای سری بار استانداردشدهسالی بر اساس شاخص ی خشکبندپهنه. 5 شماره شکل

 
 

 تهدیدات اقتصادی

ای کشأور بأه لحأاظ    هأای مأرزی و حالأیه   عنأوان یسأی از اسأتان   در حالت کلی استان ایالم به

ترین تهدیدات و مشسالت اقتصأادی وضأعیت   دارد. یسی از مهی وضعیت اقتصادی لرایط نامناسبی

درصأد جمعیأت ایأن اسأتان      9/36 از بأیش آمار و اقالعات  بر اساس فعالیت و نرخ بیساری است.
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درصد بأوده اسأت.    31در این استان بیش از  1390ازنظر اقتصادی فعال بوده و نرخ بیساری در سال 

درصأد از ایأن    16در حأدود   وبوده این استان بسیار پایین همدنین سطح فعالیت اقتصادی زنان در 

اند و در میأان زنأان   بخش عمده زنان فعال نیز جذب بازار کار نشده حالنیباا .اندفعال بودهجمعیت 

 نرخ بیساری مناق  لهری و روستایی در این استان بأاهی  لود.مشاهده می درصد 1/27نرخ بیساری 

درصد در نوسان است. همدنین نأرخ بیسأاری در میأان     10و  18 دودااح و بین مقادیر هبودمتفاوت 

همأین نأرخ در    کهیدرحال( است، درصد 13) شتریب( از مردان لهری بسیار درصد ۴1) یلهر زنان

روستایی تقریباا نزدیک به هأی یعنأی    وزنانمناق  روستایی از لهری کمتر بوده و البته در بین مردان 

ی دسترسأی  هأا لأاخص . لهرهای استان ایالم بر اساس بالدیمدرصد  8و  11به ترتیب در حدود 

دسترسأی   ازنظأر ی لهرهای استان ایأالم  بندرتبه. وضعیت اندلدهی بندرتبهی، هوایی و ریلی اجاده

د وضأعیت  الهر ایالم سایر لهرها وضعیت متوسط یأا ضأعیف دارنأد. تعأد     جزبهمناسب نیست و 

دسترسأی و ارتباقأات    ازنظأر ن از اوضاع نامطلوب استان ایأالم  ضعیف در مورد لهرهای استان نشا

 دهد.می

 
در  یفعال اقتصاد یتجمع ییفضا یعتوز. 6 شماره شکل

 1390 در سال یالماستان ا سطح

 
استان  نرخ بیکاری در . توزیع فضایی7 شماره شکل

 1390ایالم در سال 
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استان به انواع  یشهرها یدسترس یزانم. 8 شماره شکل

 یارتباط یهاراه

 

  

  

  

  

  

  

        

         

            

های سنی مختلف در نرخ بیکاری گروه. 9 شماره شکل

 1390)درصد(،  نقاط شهری و روستایی

 

 :برلمرد چنین توانیم را استان اقتصادی تهدیدات نیترمهیی قورکلبه

 یهسأرما  نهاده کمبود دلی  به بخصوه ضعف این. خدمات و معدن صنعت، در یآورفن ضعف -

 نیأز  تباقأات ار لبسه و اقالعات یآورفن ضعف. است استان در گسترده بیساری نهاده بودن زیاد و

 .آورد لمار به فناوری خصوصی در عمده تهدیدات از یسی عنوانبه تواندمی

 یهأا بخأش  رد وریبهأره  بأودن  پایین درمسئله  این. استان در تولید عوام  وریبهره بودن پایین -

-مأی توجأه  قاب  زراعی یهاتیفعال در زمین وریبهره بودن پایین بخصوه و است ایاننم مختلف

 .بالد

 و ضأعف . اسأت  استان اقتصادی تهدیدات از دیگر یسی نیز اقتصادی یهاتیفعال تنوع بودن کی -

 یافتگیأ توسأعه  ارتباقأات،  یافتگینتوسعه مالی، بازارهای ضعف صنعتی، یهاتیفعال در تنوع فقدان

 از لأیالت  و یریگیمأاه  ضأعف  و فلأزی  معأادن  ذخایر فقدان گردلگری، خدمات و برتر خدمات

 دامأداری،  و کشأاورزی  هأای زمینأه  در اسأتان  حاضر حال در. است هاتیفعال تنوع فقدان یهانشانه

 ایأن  بأا  مأرتبط  صأنایع  نیأز  صنعت بخش در و است پتانسی  دارای ساختمانی معادن و گاز و نفت

 نیأز  عمومی بخش. دارند وجود استان در( منسوجات و غیرفلزی کانی غذایی، عصنای نظیرها )بخش

 سأوی  از. است عمومی بخش حوزه در خدماتی یهاتیفعال عمده و است بزرگ نسبت به استان در
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 ایالم لأهرهای  استان در حالی در دانند،می بزرگ لهرهای ظهور نتایجازجمله  را فعالیتی تنوع دیگر

 .رودنمی لمار به بزرگی لهر نیز استان مرکز و ندارد وجود بزرگ

 عمأدتاا  را اسأتان  یریپذرقابت در ضعف. تولید عوام  بر مبتنی اقتصاد و یریپذرقابت در ضعف -

 :دانست زیر عوام  از نالی توانیم

 ارتباقأأأات لأأأبسه وونقأأأ  حمأأأ  نظیأأأر زیرسأأأاخت هأأأایلأأأبسه برخأأأی ضأأأعف 

 کالن اقتصاد محیط یباتیبی 

 پأایین  سأطح  اقتصأادی،  هأای فعالیأت  با آموزش این تناسب عدم عالی، آموزش کاند ایربخشی 

 اقتصادی یهاتیفعال با عالی آموزش ضعیف ارتباط و آموزش

 استان در بازرگانی و فرولیعمده یهاتیفعال و کاال بازار یافتگینتوسعه 

 کار بازار اندک کارایی 

 استان مالی بازارهای یافتگینتوسعه 

 استان در یآورفن اندک سطح 

 عراق بازار و کشور غرب بازار به جغرافیایی دسترسی رغییعل بازارها تصاحب عدم 

 بأودن  کوچأک  دلی  به) لهری اقتصاد کارکردهای ضعف ووکار کسب یهالبسه یافتگینتوسعه 

 اقتصادی هایفعالیت در نوآوری ضعف لهرها(

 کشور سیبان لبسه علیه هاییتحر و جانبهکی هایتحریی وجود 

 و دولتأی  منأابع  بأه  اسأتان  در یگأذار هیاتسأا سأرما   استان، در خصوصی سرمایه تشسی  ضعف 

 صأنعت،  در یگأذار هیسأرما  رقیأب  کأه  ارز و قأال  مسأتغالت،  بازارهای و وجود بانسی تسهیالت

 .روندمی لمار به کشاورزی و خدمات

 یالماستان ا فرهنگی – یاجتماع یداتتهد

ی ادهیأ دیپ ابعأاد  دارای و داکردهیأ پ یاندهیفزا اهمیت که اجتماعیائ  مس از یسی حاضر زمان در

 معاصأر  در زمأان  قأالق  تبعأات  و عأوارض  .است خانوادگی زندگی فروپالی و قالقمسئله  لده،

 نیأز  از آن منبعث اجتماعی یهابیآس و نامطلوب نتایج سبب همین به و لده تردهیدیپ وتر گسترده

برابأر   لدهیبتدر ک  کشور نسبت ازدواج به قالق  1390در سال  .است دهل تردهیدیپ وتر گسترده
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ازدواج یأک   1۴ی بأه ازای هأر   عنأ ی؛ بالأد مأی  1/1۴بوده که این نسبت در استان ایالم برابر  1/6با 

قأالق مربأوط بأه     380لده در اسأتان  قالق یبت 537از میان  1390لده است. در سال قالق یبت

قالق مربأوط بأه لهرسأتان دهلأران      ۴9و  لهر درهق مربوط به لهرستان قال 108لهرستان ایالم، 

هأای آبأدانان، ایأوان، لأیروان و     توجه است در این سال هیچ قالقأی در لهرسأتان  بوده است. قاب 

دهأد در بسأیاری منأاق  اسأتان قأالق      نشده است کأه نشأان مأی   چرداول، ملسشاهی و مهران یبت

گیأر اسأتان   لأدت دامأن  . از دیگر مسائ  مهی اجتماعی که بأه قورجدی یک تابو استهمدنان و به

اسأتان ایأالم    1390مطاب  سرلماری عمأومی   کهیدرحالایالم بوده و هست پدیده خودکشی است. 

در « اقدام بأه خودکشأی  »های درصدی از جمعیت کشور دارد سهی استان ایالم از پرونده 77/0سهی 

درصأد اسأت.    3/3ان نالی از خودکشی از کأ  کشأور   لدگهای فوتدرصد و از پرونده 13کشور 

این آمارها نشان از وضعیت وخیی استان در این زمینه دارد. همدنین اگرچه در استان ایالم و کشأور  

تعداد زنان در اقدام به خودکشی و خودکشی نالی از مرگ کمتأر از مأردان اسأت، امأا سأهی زنأان       

لأدگان نالأی از   درصد و سهی زنان استان از فوت 6/22استان ایالم از اقدام به خودکشی در کشور 

درصد است. لذا رولن است که به نسبت وضعیت زنأان از مأردان اسأتان     9/3خودکشی در کشور 

درصأد   0.2های اجتمأاعی سأرقت در حأدود    نیز ناگوارتر است. همدنین سهی استان ایالم از پدیده

 حأال نیدرعأ بوده است. عالوه بأر ایأن مسأائ     درصد  2.15های جنایی ک  کشور و از انواع پرونده

 - اجتمأاعی  بنأدی صأورت  به یافهیقا سنتی بافت از گذار حال در ایالم استان که توجه دالت باید

 توانأد یمأ  نپذیرد انجام آن اجزاء میان هماهنگی در کهیدرصورت گذار این که است جدیدی فرهنگی

 و سأنتی  بافأت  .اسأت  فرهنگأی  گسأیختگی ا هأ آن همگی مشترک نقطه که بالد تهدیدهایی حاوی

 اجتمأاعی  نأوین  بافأت  بأا  بایأد مرورزمأان  بأه  امأا  اسأت  کهنه اجتماعی نظی حافظ اگرچه یافهیقا

 سأنتی  نظام در. دهدمی رخ فرهنگی و اجتماعی گسیختگی تحوالت جریان در اگرنه لود، جایگزین

 تقویأت  ملأت  أ   دولأت  رابطه جدید نظام در کهیدرحال دارد، پررنگ نقش قومی و ایقایفه هویت

 همبسأتگی  بیشترین کهنه نظی در. ابدییم برتری هاتیهو خرده سایر بر لهروندی هویت ولود می

 اجتمأاعی  جدیأد  یهأا یبنأد گأروه  جدید نظی در کهیدرحال است، خویشاوندان و قایفه افراد میان

 بأر  هیأ تس فأرد  کهنأه  نظأی  در. ددهنأ یمأ  گسترش را خود روابط جیتدر...( به و دوستان همساران،)
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 جامعأه  که ییهافرصت و جامعه بر هیتس خانواده با همبستگی علیرغی جدید، نظی در و دارد خانواده

 باگذلأت . اسأت  جنسأیتی  تاتعارضأ مسئله  کهنه نظی عمده مسائ  از یسی. گذاردیم اختیارش در

؛ کننأد  کسأب  اقتصادی استقالل و دکنن ایفا جامعه در پررنگی نقش که هستند آن خواهان زنان زمان

 بأا  زنان مشارکت آنان برای کافی لغلی یهافرصت ندالتن و زنان بیساری باالی نرخ با متثسفانه اما

 افأزایش  سازنهیزم و بالد مطرح جدی چالش یکعنوان به تواندیمسئله م این. است روبرو دلواری

 اعتمأاد  ایأن  ایأالم،  استان در خانوار اعضای میان در اعتماد وجود رغیی. عللود جنسیتی تعارضات

 یابأد، مأی  انتقأال  نیأز هأا  خأانواده  درون بأه  جنسیتی تعارضات گریدعبارتبه است، کمتر زنان میان

 مشأخص  نتایج از تواندیم زنان میان در اجتماعی یهابیآس سایر و زنان در خودکشی نرخ باالرفتن

 .بالد اجتماعی تعارضات به یتوجهیب

 

 

 
 

 
. توزیع فضایی طالق )نسبت به ازدواج 10 شماره شکل

 1394سال استان ایالم در  صورت گرفته( در

 
. توزیع فضایی اقدام به خودکشی در 11 شمارهشکل 

 1394سال درصد نسبت به جمعیت( در ) المیاسطح استان 
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. توزیع فضایی انواع سرقت در سطح 12 شماره شکل

 1394در سال ر شهرستان استان ایالم به نسبت جمعیت ه

 
 ییقضاهایی . توزیع فضایی پرونده13 شماره شکل

ت معیی و...( در سطح استان ایالم به نسبت جچاقوکش قتل،)

 1394در سال هر شهرستان 

 

 نمود؛ بندیجمع چنین را سیاسی و فرهنگی اجتماعی، تهدیدات انواع توانیم درنهایت 

 التتحأو  آینأده  در. نمأود  توصأیف  بایبأات  تأوان یمأ  را ناستا وضعیت قومیتی مسائ  زاویه از

 بأر  اسأت  ممسن( همسایه کشورهای کردنشین مناق  وضعیت در تغییرات)ازجمله  خصوهدراین

 .بود خواهد اندک تثییرات لدت همدنان اما بالد، تثییرگذار استان

 و مثبأت  عأراق  نشأین لأیعه  یهأا اسأتان  بخصوه و عراق کشور با استان تعام  حاضردرحال

 بأر  منفأی  تأثییرات  اسأت  ممسأن  عأراق  کشأور  سیاسی احتمالی ییباتیب آینده در اما است، مناسب

 .بالد دالته استان سیاسی و فرهنگی وضعیت

 بأروز  هنگأام  در یافأه یقا بافأت  اما است، اندک استان یافهیقا سنتی بافت در تعارضات اگرچه

 .لود تعارضات تعمی  موجب ممسن است ممسن تعارضات

 اناسأت  فرهنگأی  تثییرپأذیری  اقالعأات  جریأان  و ارتباقأات  افأزایش  بأا  و اخیأر  یهاسال قی

 و فرهنگأی  یهأا لأسا   ایجأاد  موجأب  اسأت  ممسنمسئله  این به یتوجهیب و است افتهیشیافزا

 ضأروری  خصأوه  این در فرهنگی مدیریت جهت ریزیبرنامه. لود استان در فرهنگی گسیختگی

 .است
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 را...( ونهأاد  مأردم  یهأا سأازمان  ،هاانجمن احزاب، نظیر) سیاسی و مدنی مدرن نهادهای ضعف

 افأزایش  بأه  نهادهأا  ایأن  تقویت. آورد لمار به استان سیاسی و اجتماعی عمده تهدیدات از توانیم

 لود.می منجر اجتماعی و سیاسی یبات

 از تأوان یمأ  را بیسأاری  و تأورم  نامناسأب  وضأعیت  همأه  ازتأر  مهأی  و اقتصادی یهاینابسامان

 .آورد لمار به استان سیاسی و اجتماعی عمده تهدیدات

 گسأأترش اسأأتان، اقتصأأادی حیأأات در زنأأان مشأأارکت افأأزایش لهرنشأأینی، گسأأترش

 نظیأأر جدیأأد اجتمأأاعی نهادهأای  ایجأأاد اسأأتان، در عأأالی آمأوزش  و گسأأترشوپأأرورش آمأوزش 

هأای اخیأر از   و اقالعات در سأال و گسترش جریان ارتباقات  هارسانه نقش غیردولتی، یهاسازمان

روند. استان ایالم در حأال گأذار از بافأت    می به لمارترین روندهای اجتماعی أ فرهنگی استان  مهی

در  کأه یدرصأورت صورت بندی اجتماعی أ فرهنگی جدیدی است کأه ایأن گأذار     ای بهسنتی قایفه

هأا  بالأد کأه نقطأه مشأترک آن     توانأد حأاوی تهدیأدهایی   هماهنگی میان اجزاء آن انجام نپذیرد می

 گسیخته فرهنگی است.

 تهدیدات نظامي ـ امنیتي

 کشأور  نشأین لأیعه  منأاق   با یجوارهی در که است کشور مرزی یهااستان از یسی ایالم استان

 همأین  در و اسأت  بأوده  جنگ درگیر مناق  از یسی مقدس دفاع قی در استان این .دارد قرار عراق

 اگرچأه  .اییبوده ایالم استان در کشور خاک از دفاع در فراوان هایقهرمانی و هارلادت لاهد دوران

 نظأامی  تهدیأدهای  بررسأی  در امأا  اسأت  کأرده  متحول را منطقه کنونی وضعیت رویدادها چرخش

 .اسأت  ایأالم  استان نظامی تهدیدات بررسی در موضوع نیترمهی همدنان عراق با کشور یجوارهی

 تأا  آبادان لرقی جنوب از کشور دو مرزی خطوط 31/6/1359در  اقعر رسمی و سراسری هجوم با

 ژهیأ وبأه  کشأور  غأرب  ارتفاعأات  بأه  دسترسأی . لد تبدی  سنگین نبرد صحنه به قصرلیرین لمال

 تصأر   نظیأر  اهأدافی  با فیردهی و ایران به حمله در عراق اصلی اهدا  از یسی توانیم را میمک

جهأت اسأت کأه ایأن     این منطقه ازآن راهبردیموقعیت  .دانست خوزستان تصر  وگانه سه جزایر

وسأیعی تأا عمأ      یباندهیلود و دهای عراق ختی میارتفاعات، آخرین ارتفاعاتی است که به دلت

خاک عراق خواهد دالت و برای عراق هی از آن بابت دارای اهمیت بود کأه اولأین ارتفأاعی اسأت     
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آبأاد  های مواصالتی مهأران و صأالح  ا افتاد تمامی جادههکه به ایران الرا  دارد و وقتی به دست آن

های مرزی مختأ  لأده بأود.    وآمدهای نظامی در جادهو... را تا سومار تحت نظر گرفتند و ک  رفت

رعأب و   مالا الأرا  دالأتند و بأا الأغال آن    معرو  بودنأد کأا   یقندهایی که به نام کلههپچون به ت

 وحشت خاصی ایجاد لد.

 طقأه من در غأرب  نظامی نیروی حضور جغرافیای به توجه با از کشورهای غربی:تهدیدات نالی 

 مشأابه  محورهأای  از تهدیأدات گونأه  ایأن  تهدیأدات،  بروز صورت در که است محتم  خاورمیانه،

 سأواح   بخصأوه  جنأوبی  سأواح   و غربأی  جنوب ایران، غرب) عراق و ایران سالههشت جنگ

وابط حسأنه کنأونی   ررغی در این زمینه استان ایالم نیز علی نبنابرای؛ بالد کشور متوجه( فارسجیخل

 با دولت عراق باید راهبردهای مناسب برای مقابله با این تهدیدات را اتخاذ نماید.

هأای گذلأته بأه الأسال مختلأف بأا تهدیأدات        تهدیدات تروریستی و ایرات آن: ایران در دهأه 

-گذاری، ترور لخصأیت بمب ازجملهمختلف  تروریستی مواجه بوده است. این تهدیدات به السال

 لأرق  جنأوب  منطقأه ازجملأه   مختلأف  نقأاط  در...  و قومی های سیاسی، جنگ چریسی در مناق 

 و کردسأتان  نظیأر ) غأرب  قومی مناق  ،(لیراز و تهران نظیر) لهری مناق  ،(بلوچستان و سیستان)

 اخیأر  یهأا سأال  در کأه  تروریسأتی  اتتهدید عمده نیز ایالم استان در. است بوده روبرو...  و( ایالم

برلأمرد.   گروهأک منأافقین و گأروه پأژاک را     هأای تأوان فعالیأت  است می بوده مواجه آن با استان

 سأاختار  کأه  اسأت  سیاسأی  سأازمان ( ایأران  خلأ   مجاهدین سازمان رسمی بانام) منافقین گروهک

 نظأام  بأا  مسألحانه  مقابلأه  بأه  علنأی  قأور بأه  و رسأماا  1360 خرداد در سازمان این. دارد ینظاملبه

 بأه  لأروع  عأراق،  بأه  انتقأال  بأا  گأروه  این ایران از خروج از پس. پرداخت ایران اسالمی جمهوری

 منأافقین  فرانسأه  دولت میالدی 1986 سال در. نمود عراقی بعث ارتش همساری با ایران علیه مبارزه

. لأد  عأراق  پایتخأت  بغأداد  هرلأ هأا  آن استقرار مرکزپس ازآن و کرد مجبور پاریس از خروج به را

 لأهر  کأه  لأهر  ایأن . کردند اقدام دیاله استان در بغداد، لمال در لهری تثسیس بهازآن پس منافقین

 سأال  از ائأتال   نیروهای توسط عراق الغال از پس و بود منافقین اقامت مرکز ،لدیم نامیده الر 

 2009 سأال  ژانویه اول از عراق ولتد. لدیم حفاظت هایسائیآمر توسط 2009 ژانویه اول تا 2003

آخرین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلأ     گرفت. دست به را الر  اردوگاه کنترل تیمسئول
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همدنأان لأمار انأدکی     حالنیباا .میالدی از قرارگاه الر  خارج لدند 2012سپتامبر  16در تارین 

قأور کامأ    این اردوگأاه بأه   2013سپتامبر ای در از اعضا در اردوگاه ماندند تا درنهایت در پی حمله

 .تخلیه لد

 ایأران  کردسأتان  در ینظأام لبه گروه حیات آزاد کردستان( یک حزب مخفف:) PJAK1 پژاک یا

 گأروه  ایأن  فعالیأت . «کندیم مبارزه ایران در کرد ملت حقوق احقاق برای» خودش گفته به که است

 منطقأه  و غربأی  آذربایجأان  اسأتان  در رش قلعأه  منطقأه  و ترکیأه  و عأراق  ایران، بین مرز در بیشتر

 توابأع  از چشأمه  چهأ   منطقأه  و مریأوان  و ایالم استان از ایوان و کرمانشاه استان توابع از اورامانات

 رهبأری  و هأدایت  تحأت  و است عراق کردستان در قندی  کوهستان لرقی بخش و کردستان استان

 2003 آوریأ   ۴ در پأژاک  گروهأک . کنأد مأی  فعالیأت ( ترکیه کرد کارگران حزب) ک.ک.پ حزب

 کأه  منأافقین  گروهأک . بأرخال   لأد  سیتثسأ  ک.ک.پ گأروه  رهبأر  اوجاالن عبداهلل تولد سالروز

 در بهتأری  وضأعیت  قومی یهالاخصه دلی  به پژاک گروهک لد، ارزیابی افول به رو آن وضعیت

 در تروریسأتی  یأت فعال انجأام  نسبی امسانات حاضر حال در گروهک این. دارد غرب حمایت جلب

 جمهأوری  اگرچأه  وانأد(  دادهازدسأت  را امسانات این که منافقین)برخال   داراست را کشور غرب

 ایأن  قأومی،  مناسأبات  دلیأ   بأه  امأا  دارد یاحسأنه  مناسأبات  عأراق  کردستان اقلیی با ایران اسالمی

 .بالدیم دارا را کردستان اقلیی خاک در گرفتن پناه امسان گروهک

 

 
 ی در مناطق غربی و استان ایالمضدانقالبهای تروریستی و وجود گروهک خطر .16 رهشما شکل

                                                                                                                                                    
1 Partiya Jiyana Azad a Kurdistane 
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 وتأرین تهدیأدات نظأامی خأارجی غأرب کشأور       تأوان مهأی  ی که بیان لد میبه مطالب با توجه

 –یأدات خأارجی   اسأت در مقابأ  تهد   ذکأر قابأ  در نقشه زیر نشان داد. استان ایالم را  خصوهبه

حأیط  دهد تهدیدات داخلأی کأه هأی مخأاقرات م    را در معرض خطر قرار مینظامی که استان ایالم 

 دهد کأه در یی استان را در معرض خطر قرار مگیرد، پهنهقبیعی و هی مخاقرات انسانی را در برمی

و  ی اسأتان بأه لأس  لأماتیک    لأ تهدیدات و مخأاقرات داخ  نیترمهیی از ( برخ18) لماره لس 

 لأده دادههأای مختلأف اسأتان، نشأان     ن فراوانی در لهرسأتان بیشتری بر اساسموقعیت و  برحسب

 است.

 
 ظامی احتمالی در مناطق مرزی استان ایالمن-. تهدیدات خارجی امنیتی17 شمارهشکل 
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 طبیعی و انسانی( داخلی استان ایالممخاطرات ). تهدیدات و 18 شمارهشکل 

 نمود؛ بندیجمع چنین توانمی را دفاعی و امنیتی تهدیدات انواع

 یهأا دولأت  میأان  خوبی رابطه کشور، این اخیر سیاسی تحوالت با و عراق بعث رژیی سقوط با

 از نالأی  تروریسأتی  و نظأامی  تهدیأدات لأود  می موجبمسئله  همین و است برقرار عراق و ایران

 در اسأت  نیأاز  لأد  ذکأر  چنانسأه  امأا ؛ یابأد  کأاهش  اسأتان  ایأن  در عراق با ایالم استان یجوارهی

 تعمیأ   و ایجأاد  از جلأوگیری  جهأت  پیشأگیرانه  راهبردهأای  جغرافیأایی،  و راهبأردی  یزیرمهبرنا

 .لود اتخاذ تهدیدها

 مختلأف  منازعأات  قأی  عراق کشور، این بر حاکی بعث رژیی ماجراجویی دلی  به دهه چند قی

 یهأا دولت میان یاحسنه رابطه حاضر حال در اگرچه. لد تبدی  الغال تحت و ضعیف کشوری به

 دهأه  چند از نالی فرسودگی دلی  به عراق کشور دالت اظهار توانمی اما است برقرار عراق و ایران

 توانأد ینمأ  مسأتقالا  ایأران،  با روابط لدن تیره صورت در حتی که است ضعیف کشوری منازعات،

 .ستین دارا را ایران با رویارویی توانایی و رود لمار به ایران ارضی تمامیت برای تهدیدی

 در کأه  اسأت  محتمأ   خاورمیانأه،  منطقأه  در غأرب  نظامی نیروی حضور جغرافیای به توجه با

 عأراق  و ایأران سأاله  هشأت  جنأگ  مشأابه  محورهای از تهدیداتگونه این تهدیدات، بروز صورت
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؛ بالأد  کشأور  متوجأه ( فارسجیخل سواح  بخصوه جنوبی سواح  و غربی جنوب ایران، غرب)

 راهبردهأای  بایأد  عأراق  دولأت  بأا  کنونی حسنه روابط علیرغی نیز ایالم تاناس زمینه این در بنابراین

 .اتخاذ نماید را تهدیدات این با مقابله برای مناسب

 و لأد  بررسأی  پأژاک  و منأافقین  گروهأک  دو وضأعیت  تروریستی، یهاگروه فعالیت زمینه در

 یقأورکل بأه  و اسأت اده دازدست را عراق در خود فعالیت امسانات منافقین گروهک ذکر لد چنانسه

 منأاق   این و ایران یهایهمسار و عراق نینشعهیل یهااستان با ایالم استان بودن مرزهی دلی به نیز

-درایأن . دارد دوجو تروریستی یهاتیفعال برای کمتری فعالیت زمینه ایالم استان در تروریسی، علیه

 هویأت  تقویأت  قریأ   از راهأا  هأک گرو با همساری اجتماعی یهانهیزم باید که لد ذکر خصوه

 و نلأهروندا  سیاسی مشارکت افزایش قری  از سیاسی استان، توسعه اقتصادی توسعه لهروندی،

 .داد کاهش...  و مدنی نهادهای تقویت

 هأای فأره ح اسأتان  در اینسأه  به توجه با دفاعی و امنیتی تهدیداتبرحسب  استان بندیپهنه برای

 دچأار  پیوسأته قأور  بأه  کأه  منأاققی و ( کنأد ینم حاکمیت اعمالها آن در دولت که مناققی) دولت

 .ندارد وجود بالند بوده امنیتی چالشی

 عملأی  پیشأروی  دح» از استفاده با منظور این به. است لدههیته استان دفاعی تهدیدات بندیپهنه

ر حضأو  ،«عأراق  نظأامی  مواضأع  در لدهینیبشیپ پیشروی حد» ،«سالهدر جنگ هشت بعثی دلمن

ی تروریسأتی، مواضأع حسأاس امنیتأی و     هأا گروهأک تهدیدات خارجی در مرزهای غربی کشور، 

خطأر زیأاد،   و استان در سه سأطح )  لده هیتههای نفت و ... نقشه زیر در سطح استان، چاه راهبردی

 است. لدهیبندقبقهخطر متوسط و خطر کی( 
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 استان در دفاعی - امنیتی تتهدیدا انواعبرحسب  استان بندی. پهنه19 شماره شکل

 

 گیرینتیجه

هأای آمایشأی قبأ  از پیأروزی انقأالب اسأالمی، تنهأا در        امنیتی در برنامأه  –مالحظات دفاعی 

لأده اسأت. پأس از     آوردهصأورت مالحظأات سیاسأی    چهارچوب اهدا  کالن رژیی پهلأوی بأه  

 شیآمأا رسأی قأرح   فراینأد بر  لأده نیأی تعپیروزی انقالب اسالمی نیز در چارچوب لرح خدمات 

پیگیری گردید که در آن به مالحظات دفاعی و امنیتی پرداخته نشده است. تدوین مالحظات دفأاعی  

ی آن، کارهأای مقابلأه  های آمایش، مستلزم لناخت انواع تهدیدات و راهو امنیتی در چارچوب برنامه

منظأور حفأظ   یأدات، بأه  پذیر و مستعد بحران کشور در برابر انأواع تهد درک درستی از مناق  آسیب

وحدت ملی، یسپارچگی سرزمین و حراست از امنیت کشأور و ایجأاد بسأتر امأن و مناسأب بأرای       
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ای، تأراکی  ی و منطقأه افرامنطقأه تهدیأدات   تعأدد بالد. به همین دلی  بأه دلیأ    ی پایدار، میتوسعه

جأوار،  شأورهای هأی  هأا بأا ک  همسایگان، تنوع قومی و زبانی در کشور و ارتباط قومیتی برخی از آن

های لدید محیطی در فضای ملی کشور، لزوم تأدوین مالحظأات دفأاعی    گستردگی فضایی، تفاوت

بالأد. اسأتان   ترین عملسرد نهادهای اجرایی کشور میهای آمایش سرزمین از بنیادیامنیتی در قرح–

یسأی از   کأه نیأ ار کنأار  ویژه بعد از انقالب اسالمی دعنوان یسی از مناق  مرزی کشور بهبه زینایالم 

یافتگی است، با انأواع تهدیأدات اجتمأاعی، اقتصأادی، سیاسأی و      های محروم به لحاظ توسعهاستان

رو بوده است. مشسالتی از قبی  قرارگیری در معأرض مخأاقرات قبیعأی ماننأد     امنیتی روبه -نظامی

نأرخ بأاالی بیسأاری،     اقتصادی ماننأد  -سالی، تهدیدات اجتماعیزلزله، سی ، فرسایش بادی، خشک

هأای  وجأود گروهأک   ماننأد و تهدیأدات نظأامی    هأای جنأایی  قالق، خودکشی، بأاالبودن پرونأده  

نأاامنی در   ویژه مناق  لأمالی اسأتان،  ها در مناق  غربی بههای آنتروریستی و معاند نظام و فعالیت

انأد کأه   استان بوده گیر اینهای تسفیری و... دامنگیری داعش، گروهککشور همسایه عراق و لس 

های توسعه افأزا  گیری فعالیتتوسعه استان را بیش از بیش عقب انداخته و بستری امن را برای لس 

 دفأاعی  و امنیتأی  سیاسأی،  فرهنگأی،  اجتماعی، تهدیدات انواع نیازاشیپاند. با مشس  مواجه ساخته

 و وضأعیت  لأد  بررسأی  بحأث  بأا  مأرتبط  تروریستی هایگروه وضعیت. گرفتند قرار یموردبررس

 - دفأاعی  مالحظأات  قسأمت  این در. گرفت قرار یموردبررس نیز خارجی تهدیدات و عراق کشور

 ؛گرددیم ارائه کلی رئوس در فضا یدهسازمان تثییر بر و امنیتی

 بأا  سأتان ا توسأعه  روند اخیر یهادهه قی است، دیده هاییآسیب تحمیلی جنگ قی ایالم استان

 فراینأد  قأور نی. همأ اسأت  افتهینتوسعه کشور نقاط سایر همپای استان و است بوده همراه مشسالتی

 و لأهر ) اسأتان  مرکزیأت  بخصأوه  و لأرقی  و لأمالی  ناحیأه  در و بأوده  قطبی استان در توسعه

 بأوده  نأامطلوب  یتیامن - دفاعیازنظر  توسعه در توازن عدم این. است دالته تمرکز( ایالم لهرستان

 بخصأوه  و سأتان ا نقأاط  سایر توسعه برای یاهیناح یهاتوان به اتسا. لود برقر  آینده در باید و

 .دانست زمینه این در راهبرد نیترمهی توانمی را استان جنوبی و غربی ناحیه

 جمعیأت  تراکی افزایش و مناق  این در جمعیت ارادی اسسان. ایالم استان غرب مرزهای آمایش

 دالیأ   بأه  اسأتان  غربأی  منأاق   دهلران، و مهران یهالهرستان ایالم، لهرستان غرب در بخصوه
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 بالأد یم اندک جمعیت تراکی دارای جغرافیایی، انزوای و تحمیلی جنگ یهابیازجمله آس مختلف

 و صأنعت  تقویأت  و منأاق   ایأن  در انأرژی  وونق  حم  هایلبسه تقویت با است الزم رونیازا و

 .لود فراهی مناق  این در جمعیت ارادی تقراراس لرایط التغال افزایش آنتبع به و بازرگانی

 ایأن  عأراق،  کشور و ایالم استان میان بخصوه و عراق کشور با هایهمسار و مبادالت افزایش

 مبأادالت  افزایش عراق، به کاال صادرات توسعه: لود لام  را یاگسترده قیف توانندیم هایهمسار

 تقویأت  بأا  عراق با بازرگانی افزایش ،(برق تبادل و عراق به برق صادرات) ایالم و عراق میان انرژی

 و فرهنگأی  مبأادالت  افأزایش  ترانزیتأی،  کریأدورهای  تعریأف  و انبارداری لبسه ی،ونقلحم  لبسه

 عالیأات  عتبأات  بأه  نزدیسأی  و مذهبی قرابت دلی  به که مذهبی توریسی بخصوه) توریسی توسعه

 توسأعه  عأراق،  کشأور  از دانشأجو  نظیر پأذیرش  ییهاروش با علمی مبادالت افزایش ،(است فراهی

 ... و ایالم استان در پزلسی توریسی

تقویت رابطه دولت أ ملت و تقویأت هویأت لأهروندی از قریأ  تأثمین حقأوق لأهروندی،         

 های در استان ایالم.مدنی و فعالیت یهاگسترش مشارکت سیاسی و لبسه

 تقویت پدافند غیرعام  در استان.

 )بخصوه در حوزه انرژی( با مرزهای غربی استان. اهبردیرحفظ فاصله صنایع 

های اقتصادی استان و بخصأوه دو معضأ  اساسأی    تمرکز بر رفع و کاهش عوارض نابسامانی

 بیساری و تورم.
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 م نور.ای، انتشارات دانشگاه پیای ناحیهزیربرنامههای (. اصول و روش1375آسایش، حسن )

در آمایش سرزمینی جمهأوری اسأالمی    منیتیا -(. مالحظات دفاعی1386پورموسوی، سید موسی )

 .15لماره فاعی، سال پنجی، د -ایران، فصلنامه راهبردی

 رکأز تهأران: م  ایأران،  وضأع  بأا  آن انطبأاق  و جهأانی  تجربأه  سرزمین شیآما (.138۴) روزیف توفی ،

 .ایران معماری و لهرسازی تحقیقات و مطالعات

 ینأ یگزمسأان  و آمأایش  در امنیتی -نظامی تمالحظا (. تحلی 1390) هادی اعظمی، و هادی رزقانی،

 و ریأزی برنامأه  -انسانی علوم مدرسه رضوی، خراسان استان بر تثکید با نظامی هایاستقرارگاه و مراکز

 .2لماره آمایش فضا، دوره پانزدهی، 

 امأ ، غیرع پدافنأد  رویسأرد  بأا  سیاسأی  تهدیدات برآورد ،(1392عباس ) ملسی، حمیدرضا و رفعتی،

: تهأران  ،فریأب  و اختفأاء  اسأتتار،  بأر  تثکید با مهندسی علوم در غیرعام  پدافند و اسریسر همایش

 (.ع) نیامام حس جامعدانشگاه 

دفأاع   و(. آمایش سرزمین و کاربردهای دفاعی، مجموعه مقاالت آمأایش  1381) یمحمدتقرهنمایی، 

 ع(.) نیحسسرزمینی، تهران: انتشارات دانشگاه امام 

صألنامه  ف(. بررسی نقش آمایش سرزمین در امنیت جمهوری اسالمی ایران، 1393رضا )قحانی، غالم

 .27 لماره علی و فنون نظامی، سال دهی،

نشأسده  (. نظریه پایه و اصأول آمأایش منأاق  مأرزی، تهأران، انتشأارات دا      1380) رضایعلعندلیب، 

 فرماندهی ستاد سپاه.

مطالعأات   امهفصألن  پایدار، ملی امنیت و تماعیاج سرمایه ،(1390کامران ) کرمی، هادی و زاده،عباس

 .51راهبردی، لماره 

 - سیاسأی  مالحظأات  (. بررسأی 1395ی و حسین فرهادی خأواه ) مصطف پور، عباس؛ هالمی،علی

 و هگیلویأه ک اسأتان : مأوردی  مطالعأه ) SWOT مأدل  ازبا اسأتفاده   سرزمین آمایش دفاعی - امنیتی

 .15می، سال چهارم، لماره ، پژوهشنامه جغرافیای انتظا(بویراحمد

جله بأا   (. توسعه و امنیت در آمایش مناق  مرزی ایران، م1388) فیلرمطو   و عندلیب، علیرضا

 نظر، سال لشی، لماره دوازده.



39                                                1399 بهار ،پنجمشماره  ،سوم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه

، ایمنطقأه  و لأهری  یگأذار اسأت یس سأال  پنجأاه : بریتانیایی ریزی(. برنامه1387) بریکالینگورس، 

 .تهران ،آذرخش اقوامی مقدم، انتشارات عار 

و  اقتصأادی  امأور  معاونت کشور، ریزیبرنامه و مدیریت سازمان ،(1383) نیسرزم آمایش ملی مرکز

 (.دوم ویرایشاستان ) آمایش برنامه مطالعات انجام راهنمای ،وبودجهبرنامه هماهنگی

در  بر منأاق  مأرزی؛ مأورد: بأاجگیران     آن ریتثی(. بازگشایی مرزها و 1381) یعلمحمدپور فیلشور، 

 کارلناسی ارلد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس. نامهانیپا، ترکمنستانمرز ایران و 

هأای مأرزی و نقأش آن در بازرگأانی و اقتصأاد      (. ساختار مبادالت بازارچأه 138۴محمودی، علی )

 های بازرگانی.مناق  مرزنشین، موسسه مطالعات و پژوهش

 تهران، انتشارات امیرکبیر. (. فرهنگ لغات معین،1387محمد ) معین،

سرزمینی )بأه کولأش(    و دفاع(. جایگاه دفاع نظامی و غیرنظامی در آمایش 1381) یمصطفمؤمنی، 

 محمدباقرچوخانی زاده مقدم، تهران، دانشگاه امام حسین )ع(.

 .216 لماره اقتصادی، و سیاسی اقالعات پایدار، ملی امنیت ،(138۴) نیحس ،ریینص

 قالأب  در) رانیا ملی امنیت بر آن تثییر و اجتماعی امنیت ،(1389زهرا ) صادقی، و لها تیعنا یزدانی،

 .۴0 و 39 لماره چهارم، سال فرهنگی، مهندسی ماهنامه ،(اجتماعی – فرهنگی تهدیدات
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