اهميت نقش عشاير مرزنشين در مناطق استراتژيك

(مطالعه موردي :عشاير ايل شاهسون استان اردبيل)
پريچهره شاهسوند
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استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج
تاریخ دریافت مقاله1931/07/03 :

تاریخ پذیرش مقاله1931/ 10 /51 :

چكيده

ي-
يها جا ي ت عام يي يي
يها وشد  ،ار يي يي
در اين مقاله ،نويسنده كوشش كرده است كه حتيالمقدور ،خالي از هرگونه ذهنيات و پيشداور 

اقتصادي ايل مذكور را بررسي نمايد .با توجه به اهميت استراتژيك منطقه ،اين بررسيها ،نه بر سبيل درمان قطعي دردهاي اين ايل،

بلكه به صورت پيشنهاداتي عرضه شده است .مقاله مورد بحث ،يب نمض  اا ااااان خالصهههاي در بررسيييها  طوبرم ي ب هچخيرات ه ا لي     

شاهسون ،گسترشگاه ايل و ويژگيهاي اكولوژي آن ،اشارهاي به مختصات جمعيتشناسي ،تكيه اص يثأت رب يل ر ايس س ييارجا ت      

سآباد در شكنندگي ساختار ايلي ،ت ثأ ير و
دولت قبل و بعد از انقالب در چگونگي ساختار ايل ،اثر شركت كشت و صنعت مغان پار 

ت ثأ ر از كشور همسايه جمهوري آذربايجان در مسايل مختلف ايل شاهسون ،تأسيس پايگاه نظامي آمريكا در جمهوري آذربايجان و

اثر آن بر امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران و بالتبع اهميت مرزشان كه هم مرز با جمهوري آذربايجان مورد بحث قرار گرفته و در

پايان پيشنهادات مربوط به حل معضالت فعلي عرضه شده است .روش تحقيق در اين پژوهشميداني و اسنادي مي باشد و سعي ش هد
با توجه به اهميت استراتژيك منطقه مسئله بررسي گردد.

واژگان كليدي :ايل ـ طوايف كرچرو ـ شاهسون ـ ييالق و قشالق ـ تخته قايو ـ استراتژيك ـ ژئوپولتيك

 -1پریچهره شاهسوند (نویسنده مسئول)

Pari_shahsavand@yahoo.com
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مقدمه
با توجه به گستردگي خاك ايران و هم مرز بودن با كشورهاي مختلف خصوصًاًا بعد از فروپاشي شو بجوم يور
ك تاليا ش رو     

تغيير جغرافيايي سياسي گرديد كه همين مسئله توجه بيشتري را نسبت به جمعيتتته و نيشنزرم يا
يطلبد.
م
ايالت مرزي ايران هم چون ايل شاهسون ـ كرد ـ بلوچ در همس  يگيا كككككشو ذآ ياهر ر جياب ا ـ ن

ارع ـ هيكرت ق ـ 

پاكستان قرار دارند و از منظر استراتژيك نقش مهمي در طي قرون متمادي مرزباني كشور را به عهده داشتهاند.
در حال حاضر نيز با توجه به تغييرات و تحوالت  ،يعامتجا  ت نك ولو  يژ اي داجيا روصت ن        ميشو تاليا هك د    
نميتوانند همانند گذشته كارآئي استراتژيك داشته باشند .اما هنوز هم اف غ دار ي و رو و ب هتسبا ه نطو

يلصا

دوخ   

    

يتوانند نقش مرزباني به عنوان پدافند داشته باشند.
م
با توجه به تغييرات جديد ژئوپولتيك منطقه در كليه مطالب اين پژوهش با تأكيد بر موقعيت استراتژيك ايل مو در
بحث كه شامل مباحثي از قبيل تاريخچه ـ گسترگاه ـ جمعيت ـ معضالت ايل قبل و بع  بالقنا زا د ك هدش ششو     
است كه اهداف اين تحقيق با توجه به شرايط فعلي منطقه منطبق باشد كه جنب نآ يدربراك يعقاو ه

يالمق رود
تح يييي يييي

شفاف نمايانگر شود.
روش تحقيق
روش تحقيق اين مقاله ،در درجه اول بر پايه بررسيهاي ميداني پژوهشگر ،بهعنوان عضوي از اي رارق ،روكذم ل    

دارد .همچنين ،از مراجع و مأخذ و اسناد موجود 1و آرشيو سازمان امور عشايري هم استفاده شده اس ب هك ت ههه ههههطور
شهاي تحقيق به كار رفته در اين پژوهش عبارتند از:
يتوان گفت كه رو 
خالصه م 
)1گردآوري دادههاي موجود
)2مراجعه به منابع ،مأخذ و اسناد
)3پرسشگري (پرسشنامههاي باز و بسته)
)4مشاهده و تحقيقات ميداني
تاندركاران امور عشاير
)5مصاحبه با افراد كوچنده و تخته قاپو ودس 
سبرداري ،ضبط صو ،ت استفاده از فيلم و غيره.
شها :كع 
)6ساير رو 
 1-1تاريخچه :اشارهاي مختصر به تاريخچه ايل شاهسون
كليه نوشتهها و اسناد تاريخي نشانگر آن است كه ريشه ايل شاهسون به طوايف چادرنشين و تركمانان وابس هب هت   

تركهاي غز ) (Ghozاست كه از دوران گذشته در نواحي شرقي درياي خ يشنرداچ يگدنز هب رز ن هراكنابش و ي      
ت(شاهسو دن
مشغول بودهاند .شايد بتوان علت مهاجرت تركان غز را به دو دليل اكولوژيك و سياس ن رد ي ظظ ظظظر گرفت ت
پ، 1370 ،.ص  ، 23 - 24سازمان عشايري).

 1رجوع شود به فهرست منابع
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الف) عامل اكولوژيك :منطقه كه در رابطه با نحوه نظام اقتصاد شباني نقش مهمي داشته است و احتما ًالًال طوايف
ايل به دليل خشكسالي و براي جستجو مراتع جديد بهطرف غرب درياي خزر رهسپار شدند.

1

ب) عامل سياسي :اقوام غز در اثر چالشهاي سياسي منطقه و اختالفات محلي ميان قومي مهاجرت نمودند.
طوايف غز و سلجوقي در دوره جانشينان محمود سر به شورش نهادند و خود را به حوالي كوههاي سبالن در
ينظير اين خطه عدهاي در اردبيل و گروه هايي در دشت مغان
آذربايجان شرقي رساندند و با مشاهده مراتع ب 
يباشد.
سكونت نمودند و با اهالي آنجا در آميختند و زبان تركي (آذري) رايج در اين خط يادگار آن دوران م 
ناالخب لاس زا هدمآ را      018ب ياورنامرف تسد ه ان    
خطه آذربايجان چنانچه در تاريخ گردريزي مؤلف كتاب زين ن
تركمان نژاد اداره شده است به طوري كه از سال  018تا  278خاندان قره قويونلوها ساكنان دي قطانم نآ رد ركب را    
فرمانروا بودند و از سال  278تا  908خان آ ناد ققققويونلوه انكاس ا ن ناو هچايرد لامش 

كح )زورما هيكرت( و تم

      

كه ،ا
ميكردند و سلطنت آذربايجان را در اختيار خود داشتند و از اين هنگام به بعد تيره هه رت دننام ينوگانوگ يا كككك كككك
مغولها ،قفقازيها و ارامنه در مناطق اردبيل و مغان با هم ميزيستند و فرمانروايان زيادي در اين خطه در ايران زمين
حكومت ميكردند كه مقتدرترين آنها ،اميرنصر ،امينحسن بيك ملقب به اوزن حسن ميباشند كه در م يهاتوك تد   
موفق شدند ايا تال

آذربايجان ،عراق عر ،ب كرمان ،فارس ،ديار بكر ،كردستان و ارمنستان را فتح كن ار ناتسجرگ و د   

ققويونلو در تشكيل ايل شاهسون حائز اهميت است.
خراجگزار خود نمايند .نقش خاندان آ 
فهاي
سياحان بزرگي همچون باربارو)( (Barbaroجوادي،ص  ) 17از قدرت سياسي و اجتماعي آن زمان توصي 
زيادي نموده است.
براي درك چگونگي و شكلگيري كامل و قدرت ايل شاهسون نيازمند به بررس ديدپ ي هه هههه يسايس يعامتجا يا    
است كه باعث بهوجود آمدن آن شد .از جمله نهضتي كه به طرفداري از اوالد علي (ع) ك ب ه هه هههن فورعم شابلزق ما    
ميباشد در ايجاد سلسله صفوي نقش اساسي داشتند .پس از به سلطنت رسيدن شاهزاده عباس ميرزززا ش داحتا هدولا   
طوايفي كه بعدها به عنوان ايل شاهسون معروف شد شكل گرفت.
با توجه به تحليل جامعهشناختي روحيه پادشاهان ميتوان نتيجه گرفت ك تردق رد ليدعت يارب سابع هاش ه      
قزلباشها از اختالفات دائمي و ناسازگاري كه بين طوايف موجود نموده و از طوايف قزلب فياوط و شا   

قوجابيگ

ينصر پاشا اتحاديه ايجاد نمود و اصطالحات قزلباش و شاهسون بر خالف نامهاي طوايف ديگر كه زائيده ي ماظن ك   
يباشد و در حقيقت ي لكشت ك   
اقتصادي شباني يا نيمه شباني است نامگذاري ايل شاهسون يك نامگذاري سياسي م 
سياسي است از اقوام مختلف (گرجي ـ كرجسي ـ ارمبي ـ تركان عثماني ـ سلجوقيان امپراطوري روم شرقي)

 1ميزان متوسط بارندگي ساليانه از غرب سواحل درياي مازندران  1340ميليمتر (آستارا در سالهاي  ) 55 - 56و به طرف شرق كاهش ميييياب ات( د    427
كس نيا يلا   
ميليمتر در استان گلستان سالهاي  ) 55 - 56در اين صور ،ت اين ميزان در بيابانهاي شرق درياي مذكور ب  رتمك بتارم ه و شخ لامتحا  ككككك ككككك
نواحي زيادتر است.
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گسترشگاه ايل شاهسون
با توجه به سابقه تاريخي اين ايل كه طوايف آن حداقل به مدت  2قرن در ايران فرمانروائي نمودند ،طبيع تسا ي   
كه داراي گسترشگاههاي متعددي بودهاند .چنانچه در فرهنگ دهخدا صحبت از طواي ب هك نوسهاش ف ه     خ زا جرا
ايران رفتهاند نيز شده است .مقر اصلي اين ايل بعد از مهاجرت به ايران منطقه آذربايجان بو رضاح لاح رد هك ،هد     
يباشد كه در اين استان نيز به ش خا هههه ميسقت يددعتم يا    
ميتوان گفت كه هسته مركزي اين ايل در استان اردبيل م 
نشهر)
شدهاند (مانند  -1شاهسونهاي اردبيل  -2شاهسونهاي مشكي 
از زمان صفويه ،خصوصًاًا شاهعباس ايل مورد نظر قدرت دولتي و نظامي بيشتري در دست داشتند و نقش مهم اين
ايل در مسائل امنيتي ،خصوصًاًا مرزباني بعد از صفويه خصوصًاًا از دوران قاجاريه و سپس پهلوي با توجه ب طيارش ه   
اجتماعي و سياسي به نقاط مختلف ايران كوچانده شدهاند كه امروزه اين ايل در چند نقطه ايران تخته قاپو شدهاند كه
مهمترين آنها  )1شاهسونهاي استان اردبيل و  )2شاهسونهاي ساوه و همدان ميباشند كه عدهاي از آن هب زونه نا    
يدهند .بنابراين شاهسونها در دو گسترشگاه مهم تقسيم شدهاند.
زندگي كوچندگي خود ادامه م 
گسترشگاه شاهسونهاي مغان از نظر استراتژيك اهميت بهسزايي دارد .اين زيستگاه در قسمت شمال شرقي استان
اردبيل تقريبًاًا به شكل يك مثلث كه راس آن در پارسآباد قرار دارد و قاعده مثلث آن بين اردبيل و اه زا هك تسا ر   
نظر استراتژيكي حائز اهميت ميباشد .قسمت اصلي اين منطقه تقريبًاًا به ش تشد رد يعلض جنپ كي لك ناغم

و     

حدودًاًا در عرض جغرافيايي  93درجه شمالي و طولي جغرافيايي  48درجه به مبدأ گرينويچ قرار دارد .ض يبونج عل   
يگذرد و از جنوب گرمي به مرز اي روش( نار و )قباس ي     و
آن به صورت يك نيم دايره تقريبًاًا از زيوه ـ دام داباجا م يي
يآورد و ب لامش علض هرخالا    
آذربايجان ميرسد .ضلع شرقي آن خط مرزي از شرق گرمي تا پيلهسوار را بهوجود م 
سسسآب ريا زرم ات دا ا قباس يوروش و ن
غربي آن خطي است مستقيم كه از پيله سوار به طرف ش ر اي لام سس 

روشك(

      

آذربايجان فعلي) ادامه دارد و مساحت تقريبي كل اين منطقه در حدود  70 × 50 = 053/ 000هكتار ميشود كه از نظر
يباشد.
جغرافياي سياسي بسيار حائز اهميت م 
از دید جوامع گیاه ،ی به طوری که از مطالب مربوط به ویژگیهای خاک و اقلیم این منطقه بر میآید ،این جوامع
بیشتر از گیاهان خش یک پسند و گرما پسند تش یک ل شده است که میتوانند با خش یک نسبی منطقه (  405 - 280میلیمتر
باران) و به ویژه خش یک تابستانه مقاومت نمایند و چون حداقل مطل ارح ق ر یلاس ت ا زا هن     -5درج تردن و ه   ًاًا - 10
درجه سانتیگراد پائینتر نمیرود این گونهها طبعًاًا باید جزء گیاهان گرماپسند باشند که امید زیست آنها در اقالیم سرد
وجود ندارد( .ثابت ،ی ح .بررسی اقالیم حیاتی ایران ـ انتشارات دانشگاه تهران)
منطقه یی القی ایل شاهسون استان اردبیل (آذربا جی ان شرقی) قسمت اصلی ا وسهاش عتارم هک هقطنم نی ننننن ننننننه یا
یدهد ،عبارت است از دامنهها و ارتفاعات کوه سبالن که به شکل نواری غربی ـ ش غ زا یقر رر ررررب
اردبیل را تش یک ل م 
اردبیل آغاز میگردد و تا کرد قوشه ادام  نیا .دراد ه ن بیرقت راو ًاًا ضرع رد  غج ر
جغرافیا یی

ییایفا       

 38درج و یلامش ه

یگردد و تا بلن ید
 48درجه به مبدأ گرینویچ قرار دارد و دامنههای آن را بلندیهای کم آغاز م 

لوط    
 00 48متر

یکند (قله ارسباران که در قسمت شرقی این ارتفاعات وجود دارد) مجموع این ارتفا زا تاع
از سطح دریا ادامه پیدا م 
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شمال تا حوالی رود قره سو و از جنوب تا سراب قرار دارد و در قسمت شمالی و جنوبی آن ،به ترت بی
یگذرد .مساحت این قسمت با تقر بی
نشهر ـ اردبیل و جاده سراب ـ اردبیل م 
ـ مش یک 

از جاده اهر

زیاد عبارت است از:

هکتار 90 km ×20 km = 00 18 km2 = 00 1800

علل پراکنش ایل شاهسون
علل پراکنش این ایل را اگر بخواهیم با توجه به ورود اولیه آن (ترکان غز) که حدود هزار سال پیش میباش هک د   
از زیستگاه که در شرق دریای خزر در اثر عوامل مختلف (سیاس ،ی اکولو ،کیژ اجتما ،یع ناسازگاری درون ایل هب )ی   
طرف ایران گسیل شدهاند را در نظر بگیریم ،تمام مؤلفههای کذ ر شده در ا جی اد این فرایند دخالت داشتهاند عبط هک   ًاًا
در ساختار فرهنگی و اجتما یع ایل اثرگذار بوده است.
با بررسیهای انجام شده شاید علت پراکنش این ایل به نسبت بیشتر از دیگر ایالت به دلیل عوامل سیاس هدوب ی   
است که الاقل از دوران آققویونلو که در ایران حکومت داشتند و طبیعتًاًا برای سلسلهههه وصخ رگید یا ص ًاًا زا دعب 

  

صفویه مشکلساز بود و از آنان فرمانبرداری نمیکردند و همیشه ترس  نیا زا ی ن  مجسنم یوری و یارب روشحلس       
پادشاهان وقت وجود داشته و خصوصًاًا این خصومت بعد از عهدنامههای ترکمانچای و گلستان که اراض و یلصا ی
مقر ایل شاهسون بود از دست دادند به گونهای که این ایل تقریبًاًا به حالت متالشی شده تبدیل گردید و از آن ت خیرا
به بعد شاهد مهاجرتهای اجباری این ایل میباشیم که آخرین کو صان نامز رد یرابجا چ رررر رررررال دروم رد هاش نید    
تلو( شاهسوند پ ، 137 0 .ص  37 - 38سازمان عشايري) انجام شد که به ط و دنرز فر
طوایف راح 

هدناچوک هواس     

شدهاند.
در زمان سلسله پهلوی نیز با توجه به سیاست تخته قاپو کردن ایالت ایل شاهسون نیز از این مورد مس هدوبن ینثت   
است و از سال  1328به بعد منطقه با توجه به هم مرز بودن با اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد توجه خاص دولت
قرار میگیرد و دولت مزبور سعی داشته ساختار ایلی آنجا را در هم بش قطنم تردق زا و دنک ههه ههههای ا و هتساک تالی
همچنین پایگاه امنی در مرز داشته باشد و در این دوره عالوه بر تضعیف قدرت عشایر اشتباهات عم هک یرگید هد    
یگیرد که این اصالحات ن آدوس اهنت ه ور    
شاید عمدی یا یغ رعمدی بوده از طرف طراحان اصالحات اراضی انجام م 
نبود بلکه یکی از پایههای اساسی فروپاشی سلسله پهلوی را از بعد اقتصادی و اجتما یع ا و دومن داجی
جامعه از کی

یقح رد قت    

عدم توازن در جهت توسعه متأثر گردید و اختالفات فاحشی بین طبقات عشایری ـ روستا یی ـ ش یره

بوجود آمد و در حقیقت از بعد سیاس ،ی کشور عشایر مرزنشین خود را که وابستگی به سرزمین نیاکانش دنتشاد ار نا   
از دست داده و بعد از فروپاشي شوروي سابق و ايجاد كشورهاي كوچك از جمله كشور آذربايجان ،مسئله امنيتي نيز
به آن افزوده شده است .موقعيت بسيار حساس استراتژيك منطقه و عدم توجه به بهبود وضعيت ساكنان آن و پراكنده
شدن عشاير مرزبان همانطور كه تاپر محقق و عشاير شناس انگليسي متعقداست يكي از مهمت ليا ياهراتخاس نير ي    
ايران فرو ريخت و مناطق استراتژيك تقريبا خالي از سكنه وابسته به آن سرزمين شد.
از بعد اقتصادي نيز شاهد ركود فعاليت هاي دامداري بوده كه باعث کاهش پروتئین حیوانی کشور شد و متأس هناف
باری بر بار مشکالت اقتصادی کشور افزوده گردید.
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طبق بررسي هاي انجام شده در سال  1388توسط سازمان عشايري استان اردبيل اغلب مس و يلصا ياهري

يعرف    

ايلراههاي عشاير با استفاده از دستگاه GPSتهيه گرديد كه اين مسيرها برحسب شهرستان در جدول ذيل ارائ هدش ه   
است.
جدول شماره  -1مسير ايلراه هاي اصلي و فرعي برحسب شهرستان با استفاده از ( GPSواحد به كيلومتر)
شهرستان

ايلراه اصلي

ايلراه فرعي

مجموع

اردبيل

3و561

6و 251

9و614

خلخال

8و 209

8و51

6و522

* پارس آباد

3و 109

9و761

2و772

* گ رج ي

9و 40

6و03

5و 71

94

96

190

مشگين

3و 76

9و66

2و341

مجموع

6و 695

8و826

4و 1324

* بيله سوار

يباشند.
كه مناطق پارس آباد – گرجي – پيله سوار از نظر استراتژيك حائز اهميت م 

نقشه شماره  1منبع  :سازمان برنامه و بودجه ،مركز آمار ايران
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نقشه شماره 2
منبع  :سازمان امور عشايري استان اردبيل
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ساختار اجتماعی ایل شاهسون
کترین واحد سازمانی ایل است زا هک
اصو ًالًال در طوایف کوچروی ایل مورد مطالعه مانند ایالت دیگر خانوار کوچ 
دیدگاه اقتصاد ،ی واحدی است که بر پایههای تولید ،ی توزیعی و مصرفی بن  تسا هتشگ ا و هیاپ رب راتخاس نیا 

     

تولیدات دامی قرار دارد و ازدواج عالوه بر جنبههای عرف ،ی غریز ،ی دینی و اجتما یع به عنوان مهمترین هسته تول دی
ایلی حائز اهمیت بسیار است ،اما شاید ب ببه طو هم هاگآدوخان ر م مم ممممت  مازلا لیلد نیر ا جسنا انامه جاودز ا  م و ادت  وم       
اساسیترین واحد تولیدی ایل و زندگی افراد ابهها و در نت جی ه بقای تیرهها و طوایف که به آن بستگی ت دشاب دراد ما   
و کثرت اوالد در خانوار عالوه بر نو یع مباهات سنت ،ی جنبه اقتصادی نیز دارد ،زیرا طی بازدیدهای به عمل آم رد هد
محل ،کودکان از سن  7سالگی و حتی کمتر به کار اشتغال دارن ناخ تقیقح رد و د وا  هد د راک یورین یارا

جم ا ین       

یباشد که از دید اقتصادی حائز اهمیت است.
م
نمای سازمانی ایالتی ایل شاهسون
ایل

طایفه

طایفه
د

طایفه

ج

طایفه
الف

ب

طایفه

طایفه

الف

الف

ج

ب

د

الف

ج

ب

الف

ترسيم :نگارنده

جمعیت
با توجه به این که تحقیق درباره ساخت جمعیت کی

ایل میتواند پایه محکمی در جه  یدربراک تاعلاطم ت در   

ابعاد مختلف باشد ،اما مسئله آمار و سرشماری جمعیتی در مورد عشایر شاید فاق نامزاس و ،دشاب مزال تیعماج د     
آمار کشور در این زمینه با مشکالت فراوانی روبرو بوده است .آمارهای سرشماری گذش  هت ( ( ) 13 45 – 335 1درب هرا

عشایر ،اغلب مقطعی بوده و از روش سرشماری حاضر 1استافده نموده بدین خاطر باید گفت فاق ،تسا تیعماج د    

اما از سال  1366سازمان آمار کشور به روش قانونی 2و با دقت بیشتری آمارگیری نموده است که این آمار مربوط به
 1در این روش از تمام کسانی که در محل حاضر هستند آمار گرفته شد.
یشود
 2در این روش جمعیت طایفهها ولو این که وجود نداشته باشند در نظر گرفته م 
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یگ د ریاشع اریز دری ر حر سه تک ت  دن و هب 
یهادر یی الق انجام م 
کل عشایر کوچنده کشور میباشد .اغلب آمارگیر 

  

يتوان زا زین رامآ نیا د
تصور اینکه اکثریت اغلب به یی الق میآیند در این زمان آمارگیری انجام م یییگ من اما ،دری ييي ييي
قاطعیت کامل برخوردار باشد.
طبق آمار رسمی (مراکز آمار ایران در سال  1366کل ایالت ایران  000 2 115نفر میباش و ادص( د  یامیس ا ری ان     
 ) 1367 /9/ 23ایل شاهسون مقام سوم را احراز میکند که فقط جمعیت کوچنده ا  ناتسا رد لیا نی ا زا لیبدر

خانوار یا  46873هزار نفر تش یک ل میشود که تعداد  53 4 24نفر تقریبًاًا  ٪ 54مرد و تع داد  02422نف ینعی ر   

  

5840

 ٪ 48زن

میباشند و نسبت جنسی آن  ٪1 09میباشد که رقم محاسبه شده توسط سازمان آمار ب ریا ریاشع لک یار ان     

٪ 108

یهای میدان نویسنده بعضی از ابهههه نام ا ن نارمع جاح هبا د      
یباشد (در بررس 
است و بعد خانوار در حدود  8نفر م 
طایفه مغانلو خانواری به بعد  12نفر دیده شد).
نرخ رشد سالیانه جمعیت
با در نظر گرفتن مسایلی از قبیل تخته قاپوشدن ،شهرگرائی و نوسانات فاحش در جمعیت ایل مذکور تع خرن نیی
رشد سالیانه دقیق کار دشواری است و در این بررسی روند کاهش تعداد طوایف کوچرو و در نت جی ه تقلیل افرادی که
به زندگی کوچروی ادامه میدهند ،مساله اصلی را تش یک ل میدهد ،نه نرخ رشد سالیانه جمعیت ،زیرا کم شدن یا زیاد
شدن تعداد جمعیت طوایف کوچرو از منظر نیروی انسانی تولید کننده فرآورده دامی مطرح است.
جمعیت فعلی استان اردبیل
با توجه به وجه تمایزی که جامع عشایری نسبت به سایر جوامع (شهری و روستا یی ) دارند سرشماری این جامعه
یگیرد .براساس نتایج سرشماری اجتم و یعا
به لحاظ شرایط اکولو یکیژ و منحصر به فرد در مناطق یی القی صورت م 
اقتصادی عشایر کوچنده در مقاطع آماری  1377 ، 1366و  1387جمعیت عشایر اس هب یقالشق هرود رد لیبدرا نات
ترت بی

   

 13 2 72 ، 63 7 42و  66521نفر بوده است همچنین جمعیت عشایر استان اردبیل در هم هد رد هرود نی هههههه یا

آماری فوق به ترت بی

 5/5 ، 3/7و  5/6درصد جمعیت عشایر کل کشور را شامل میگردد .جدول صفحه بع دنور د   

یدهد.
تغ یی رات جمعیتی استان را براساس سرشماری عشایری  1387 - 1377 - 1366را نشان م 
- 1377 - 1387

روند تغ یی رات تعداد خانوار و جمعیت عشایری استان اردبیل براساس نت تتایج سرش یریاشع یرام   
1366
جدول شماره  – 2روند تغييرات جمعيت استان اردبيل
سال انجام سرشماری

دوره

تعداد

تعداد

بعد

نسبت

نرخ

درصد

نرخ رشد

عشایری

استقرار

خانوار

جمعیت

خانوار

جنسی

باسوادی

ب کی اری

دوسرشماری

1366

یی الق

3482

68 6 28

8/2

411

-

-

-

قشالق

5284

63 7 42

8/1

109

-

-

-

یی الق

6633

38 6 45

6/8

109

59 / 04

33

5/ 92

قشالق

78 7 10

13 2 72

6/7

107

55 /8

15

6/9

یی الق

8186

96 234

5/ 29

011

69

1/4

-/15

قشالق

12818

66521

5/ 19

108

67

1/1

-/8

1377
1387
منبع :مرکز آمار ایران
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 77- 87س یلوزن ری   

براین اساس میزان با سوادی سیر صعودی داشته ولی نرخ رشد جمعیت در فاصله ساله یا
داشته است.
تغ یی ر و تحوالت جمعیت عشایری

استان اردبیل در فاصله دو سرشماری  1366و  1377با انتزاع قسمتها یی از استان آذربا جی ان ش جیا یقر ا هدش د    
له ناتسا یا   
است .لذا آمار دقیق سرشماری سال  1366را ندارد بلکه با بررسی جمعیت شهرستانها و طوایف و ایل ل
آذربا جی ان شرقی و تجزیه و تحلیل دورههای استقرار عشایر در یی الق و قشالق اقدام به تهیه آم لاس را   

 1366ب یار

استان اردبیل نموده است.
طی دوره آماری  1377 -66جمعیت عشایر استان در قلمرو قشالقی از  63 7 42نفر در سال  1366ب هنالاس دشر ا    
 4/9درصد به  13 2 72نفر در سال  1377افزایش یافته است.
افزایش رشد طبیعی جمعیت:
در دهه  1387 – 77جمعیت عشایر استان در دوره قشالقی از  13 2 72نفر در سال  1377با رشد منفی س هنالا 0/8
یدهد( .این روند در جمعیت عشایر کل کشو  قافتا مه ر ا تف ا هد     
درصد به  66521نفر در سال  1387کاهش نشان م 
ته لرتنک یا   
است) کاهش جمعیت عشایری استان و کل کشور حا یک از کنترل رشد جمعیت در نت جی ه اعمال سیاس 
جمعیت و همچنین افزایش روند مهاجرتهای جامعه عشایری به شهرها و روستا در اثر پ دناتسا ندوب نییا ارد یاه    
زندگی در مناطق عشایری به همراه مسائل و مشکالت اجتما یع ـ اقتصادی از عمد هترین د و ترجاهم لیال

شهاک    

جمعیت عشایری در کنار کاهش طبیعی رشد جمعیت است.
با بررسی تغ یی ر و تحو تال

جمعیت عشایری استان به این نت جی ه میرسیم که جمعیت عش  ناتسا یریا ن  تبس به    

جمعیت عشایری کل کشور در سه دهه اخیر افزایش یافته است و در مقایس لک تیعمج اب ه

هرود رد ناتسا      -66

 1377افزایش نشان میدهد ،اما در دهه 1387 -77کاهش یافته است .به نظر میرسد علت یریاشع تیعمج شهاک    
تهای محیط اجتما یع
همانند جمعیت روستا یی ان که در بخش بررسی اجمالی استان اشاره شد محدودی 

ـ اقتصادی و

یباشد.
مهاجرت روستائیان و عشایر به شهرها در این مناطق م 
تهای اجرا یی دولت در قبل و بعد از انقالب در چگونگی ساختار عشایر منطقه
تأثیر سیاس 
در طول تاریخ ایران مسئله مهمی که باعث دلمشغولی دولتمردان بود ،ق و لیا ترد

تخاس ا  ر ا نورد داحتا ،یلی     

گروهی جمعیت کوچرو و سلحشور به شمار میرفت که قرون متمادی این ن هوقلاب یوری    همیش م ه یییییتوانس هب ت   
صورت بالفعل در جهت کع س خواستههای دولتمردان عمل کند .بنابراین قدرت ایالت همیشه م یییتوانس ینارگن ت   
برای فرمانروایان ا جی اد نماید و همین مسئله موجب آن گردید که پادشاهان و فرمانروایان سیاستهای مختلف رد ار ی
جهت کم کردن قدرت ایالت بکار برند از جمله جابجا یی جامع ر نانآ هک ریاشع ه ا یلصا نطوم زا 
میکردند تا پایههای قدرت آنان مستحکمتر نشود زیرا ریشه محلی داشتند و در حقیقت کی

ادج دوخ    

    

حالت ملو یفیاوطلا ک   

یکردند .اما در زمان رضاش ها
وجود داشت و به خاطر علقهای که به موطن خود داشتند منطقه را به شدت محافظت م 
با شروع مدرن شدن جامعه جهان ،ی بدین دلیل که ایران نیز باید به طرف مدرنیته برود و س ت دیاب هعماج راتخا غغغ غغغغ ریی
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فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

پیدا کند اسکان اجباری عشایر شروع میشود و تا حدودی نیز موفق میشوند و کماکان این سیاست ادامه دارد ش دیا
نه به صورت قهرآمیز آن ولی اسکان عشایر بنا به دلیل توسعه جامعه در رأس سیاستگذاری دولت قرار دارد که ا نی
مسئله از سال  1 34 1با شروع اصالحات ارضی و مدنی نمودن منابع طبیعی بار دیگر با توجه ب یداصتقا تالکشم ه    
که به وجود آمد ،ساختار ایالت درهم ریخت.
در این دوره چون سیاست کلی دولت برمبنای نوسازی و تغ یی ر ساختار سنتی قرار داشت ،ناگزیر مسئله شهرگرائی
  

ته رد تلود ییارجا یا
و توجه بیشتر به این پدیده طبعًاًا عشایر را ن  تحت زی ت ق ریثأ ر د را اد     و تم سایس نیا ما تتت تتت
شکنندگی ساختار عشایر تأثیر فراوان داشت ،در این صورت یکی از مشکالت اجتما یع طوایف کو گرهش ورچ ر یئا   
بود که هنوز هم ادامه دارد و این انگیزه نه تنها در طوایف کوچرو بلکه در بین روس ید زین نایئات د م ه یییییییییشو هتبلا د   
نمیتوان منکر پویائی جامعه گردید ولی کی

جامعه سالم همیشه سعی براین دارد که نیروهای تولید کننده را حمایت

کند و اگر بر جمعیت مصرفی شهرها افزوده گردد ،زیان شهرگرائی دو برابر خواهد شد.
کنکاش در مورد ریشهیابی انگیزه سیاسی عمران دشت مغان قابل بررسی است .تا سال  1328دشت مغان منحصرًاًا
یافت یقح رد هک د قت    
متعلق به طوایف شاهسون بود و از آن سال به بعد دولت به فکر تأسیس شرکتهای دولتی م 
دولت نظر استراتژ کی
امنیتی و استراتژ کی

به این منطقه داشته است .با توجه به هم مرز بودن ب لئاسم قباس یوروش ریهامج داحتا ا       
برای دولت بیشتر اهمیت داشته و دولتی کردن منطقه هدف اصلی آن بود .بنابراین در سال 1328

شرکت شیار آذربا جی ان جهت کشاورزی تأسیس میگردد و برای ح آ لکشم ل بببببرس لاناک ود ینا     Tو  Aتوسط
یشود .باالخره در سال  1350اولین ش دودح یتحاسم رد ناغم یعارز یماهس تکر
شرکتهای فرانسوی تعبیه م 

     

 4000هکتار به وجود میآید و در عرض دو سال تا پایان  9 ، 1352شرکت زرا یع دیگر تش یک ل م یییگ در د ثادحا .
این شرکتها ساختار و شیوه معیشتی منطقه را دگرگون میکند .مناطقی که سابقًاًا مرات هب دوب یریاشع یرادماد ع

   

یتوان به دو دسته تقسیم کرد:
یگردد که مشکالت موجود را م 
متراکمترین واحدهای سرمایهگذاری تبدیل م 
یکردند.
 -1مشکالت طوایف مانند اجیرو و یغ ره که سابقًاًا در محدوده شرکت مذکور زندگی م 
 -2عدم تناسب شرایط رفاهی بین کارکنان شرکت و عشایر ساکن
تأثیر و تأثر از کشور همسایه آذربایجان
جمهوری مستقل آذربا جی ان در غرب دریای خزر و در همسایگی شمالغربی ایران واقع شده است.
قلمرواین جمهوری قسمت جنوب شرقی کوههای قفقاز بزرگ ،قسمتهای بزرگی از قفقاز کوچک و جلگه ـ رک
ارس (بین دو رشته کوه مزبور واقع شده) و نیز قسمتها یی از کوههای تالش را در جنوب در بر میگ تحاسم .دری   
یباشد.
این منطقه  86هزار یک لومتر مربع و جمعیت آن  .000 4 7.57نفر م 
استقالل آذربا جی ان در مجاورت ایران دارای دو پیامد است:
 )1پیامد مثبت که همانا روابط اقتصادی است که بعد از استقالل ،رشد چشمگیری نموده است.
 )2پیامدهای منفی که ریشه درتاریخ گذشته دارد،از جمله جریانات منفی است خصوصًاًا از دید امنیتی که میتوان
آن را از دو بعد سیاسی و فرهنگی مورد بررسی دقیق قرار داد.
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استان آذربا جی ان ایران ،همانند کردستان و بلوچستان شاهد ظهور و س اما ،هدوب دنمتردق تالیا طوق تلع هب   
پراکنش گروههای ایل ،ی نفوذ اجتما یع

    

ـ سیاسی و اعمال قدرت سیاسی رهبران ایالت ا زا رتمک هقطنم نی اسؤر ی ییییییییی

ایالت کرد و بلوچ بوده است ،اما با تمام این مطال ،ب باید دانست که آذربا جی ان نق اعف یسایس ش للل للللت خیرات رد یر   
شهای ا ناری
ایران ایفاء نموده و در مقایسه با آن دو منطقه از نظر توسعه اجتما یع ـ سیاس ،ی یکی از پیشرفتههترین بخ 
است و شاید علت آن نزد یکی و در مسیر راه اروپا بودن باشد که طبعًاًا تحت ت ایس و یعامتجا گنهرف ریثأ س نآ ی
منطقه قرار گرفته و جنبشهای اجتما یع و سیاس ،ی از تحو تال

  

فکری مغرب زم ومن و هدش رثأتم نی ن ینادرم نآ ه      

یکردند.
است که برای آزادی و مشروطه خواهی مبارزه م 
همچنین در گذشته ،سلسلههای اثرگذاری در تاریخ مانند صفویه و قاجاریه اساس ًاًا ذآ زا  ر جیاب ا ک روهظ ن ر و دند   
حتی نادرشاه افشار ،برای این که از اتحاد ایالت آن خطه خصوصًاًا ا رهب نوسهاش لی ه هه ههههمن ناغم تشد رد ،ددرگ د     
جگذاری نمود تا وفاداری آنان را برای خود بدست آورد.
تا 
طبق نظریه دیرینه گراها ،مسئله قومیت حائز اهمیت بسیار است و میتواند در شرایط حساس با و یگتسویپ ثع
کی پارچگی اقوام هم نژاد که دارای ریشه تاریخی مشتر یک هستند بشود .بدین خاطر نظری کوتاه بر اقو هک هقطنم ما    
یافکنیم(احمدی ح 1378 .ص .) 204 – 205
دارای ریشه تاریخی مشترک هستند م 
یه ریظن ،ناریا یا    
مردم قفقاز و آذربا جی ان از نظر ریشه قوم ،ی آلبانیائی و یغ رترک و تر یک بی از اقوام بیش از آریائ 
اورارتوها و آریائیها نظیر مادها میباشند .این اقوام در آذربا جی ان پس از مهاجرت تدر یجی اقوام ترک آسیای مرکزی
یها و سپس تهاجم مغوالن تحت تأثیر ایشان زبان تر یک را برگزیدن نابز اب هک ،د     
مانند غزها و به خصوص سلجوق 
تر یک آسیای مرکزی تفاوت داشت و این اقوام عالوه بر زبان و ریشه نژادی از نظ  یسانش لکش ر و بهذم یتح      
متفاوت هستند و این تفاوت بین مردم آذربا جی ان و تر یک ه از نظر مذهب و زبان و حتی با برخی از ترکهای تر یک ه ،از
نظر ریشه قومی وجود دارد( .اميراحمديان ب) 1388 .
یباشند
یکی از اقوامی که دارای مشترکات تاریخی با آذریها هستند و معمو ًالًال با کی دیگر همزیستی داشتند ارامنه م 
و تعارض عمده ارامنه با آذریها از زمانی آغاز شد که روسها قفقاز را فتح کردند و روسها به علت کمبود اراضی
زرا یع ارامنه را در قره باغ ساکن کردند .بدین ترت بی

یخو دحم و در ود تی   
بافت جمعیتی منطقه و فرهنگ آن بهم م 

یها
زمین باعث درگیریهای موجود بیشتر جنبه اراضی داشته و فاقد انگیزه مذهبی است ،که امروزه شاهد این درگیر 
هستیم .زیرا هر دو کشور تازه به استقالل رسیده به مدت  70سال تحت ت کح ریثأ و حتا یتسینومک تم ا ریهامج د      
یشود.
شوروی سابق بودند و در نت جی ه تعصبات مذهبی بسیار اندک دیده م 
شه و ا
یباشند ،مانند لزگ یییه لاط ،ا شش شش
مورد دیگر که قابل بحث است ،اقوام دیگری که در آذربا جی ان وجود دارند م 
کردها.
لزگیها با جمعیتی حدود کی صد و هشتاد هزار نفر از اقوام داغستانی هستند که در راستای سیاسته  یا ممرزبن ید
جمهوریها تحت حاکمیت آذربا جی ان قرار گرفتند ،لزگ یییه ناجیابرذآ فالخرب ا یییییییه زا یگزل نابز یاراد ا
یباشند.
زبانهای یغ رتر یک قفقاز و مذهب حنفی م 

هخاش     
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مشابه این مسئله قومی ولی با شدت کمتری در بین طالشها و کردهای یغ رترک است و فرهنگ و زبان فارسی در
بین آنان مشهود میباشد .کردها در درگیری ارمنستان و آذربا جی ان در منطقه الچین در اردیبهشت س لا

 73ب فالخر

وعدهای که به آذربا جی انیها داده بودند نه تنها در مقابل ارامنه مقاومت نکردند و چنین اد م اع یییییشو هنمارا هب هک د     
شها نیز تجمعهای
کمک کردهاند .همین مسئله حا یک از کمی تعلق خاطر ایشان نسبت به آذریها است و در بین طال 
جهت اجتما ،یع با هویت فرهنگی طالشی تش یک ل شده است.
جناحهای روشنفکر آذربا جی ان و برخی از دولتمردان آن نظیر ابوالفضل ایلچی ب کی

با توجه به داشتن تفکرات پ نا

تورانیستی در جهت احیای هویت فرهنگی و ملی تر یک در آذربا جی ان هستند و چنین برآورد میشود که این مواضع
بیشتر برای بدست آوردن موقعیت سیاسی است.
البته باید در نظر گرفت که نوع نگرش و نقشها یی که ایرانیان در تاریخ سیاس لباق ،دنتشاد ناریا یگنهرف و ی      
مالحظه است و خصوصًاًا در مورد ظهور گرایشهای سیاسی محلی در آذربا جی ان ایران در طی  100سال اخیر ش دها
ظهور فرقههای مختلف بودیم که حتی اعالم تش یک ل جمهوری دموکرات کی

آذربا جی ان قدمی در جه یئادج ریسم ت    

بود.
اکنون با توجه به تغ یی راتی که در نظام بینالملل به وجود آمده و ساختار ژئوپولت یکی منطقه تغ یی ر کرده اس دیاب ،ت   
نکات زیر را در نظر گرفت:
)1موقعیت دریای خزر به عنوان کی

نظام فر یع ژئوپولت یکی بینالمللی مهم تثبیت شده و خصوصًاًا با من رایسب عبا   

غنی که در دریای خزر وجود دارد.
)2فروپاشی شوروی و مشکالت اقتصادی روسیه ،موجب عقب ماندن این کشور و حتی م اج عنا هه هههطلب یییه نآ یا
شده است .ولی موقعیت ژئوپولت یکی روسیه در دریای خزر به تنها یی قدرت کافی دراختیار این کشور ق م رار یییییدهد
که ادعای برتری نماید.
)3کشورهای دیگر از جمله ایران نیز باید با توجه به حضور طبیعی خود در حوزه دریای خزر مد یع داشتن س مه
عمدهای در تجارت انر یژ و ژئوپولت یکی منطقه باشند.
یتواند بر روابط خارجی اثر گذارد.
)4موقعیت جغرافیا یی ممتاز ایران به صورت عامل مهمی است که م 
بنابراین ایران باید برای تثبیت موقعیت ژئوپولت کی

و جایگاه خود سعی کند که تمام موانع را از پ درادرب یور شی   

و در جهت تثبیت بیشتر موقعیت خود باشد.
جوتاچی و همکاران در مورد پایگاه نظامی آمر کی ا در جمهوری آذربا جی ان به بررسی پرداخت ار عناوم تیمها و ه
دقیقًاًا نمایان ساختهاند.
هم چنین در مجله جغرافیا :کاربردهای دفا یع دانشگاه امام حسین  271-371 1379تأ یک د دارد که آمر  وتان ،اکی و
اسرائیل سعی در ا جی اد منابع تهدید منطقهای ایران دارند و یکی از این منابع آذربا جی ان اس شرتسگ قیرط زا هک ت     
ناتو و ا جی اد پیوندهای سه گانه ،آمر کی ا  ،تر یک ه و اسرائیل سعی در کشاندن ناتو به پش ار ناریا یاهزرم ت دا و دنر   
آذربا جی ان به لحاظ شرایط انزوای ژئوپولت یکی از این مسئله استقبال کرده و به نظر میرس و اکیرمآ د زا لیئارسا
یکنند.
پشتیبانی م 

نآ   
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آمریکا با برنامههای پیشبینی شده در نظر دارد دریای خزر را به کی

منطقه نظ ب رطاخ نیدب ،دنک لیدبت یما ا       

قراردادها یی که اسرائیل با تر یک ه بسته راه را برای مشارکت ترتیبات نظامی که ناتو ممکن اس یایرد هقطنم یارب ت     
خزر در نظر بگیرد هموار کرده است و د یال ل آن ،دو رزمایش است که در تابس نات

 1998 - 1997در منطق اب رزخ ه    

شرکت یگانهای نظامی آمر کی ا ،قزاقستان ،ترکمنستان ،روسیه ،جمهوری آذربا جی ان و تر جنا هیک ا  تفرگ م و اکیرمآ      
سعی دارد روسیه را در تر یک بات نظامی جهان با خود هماهنگ و همگام نماید .مسئله قابل توجه این که تر دب هیک ون   
داشتن حضور جغرافیا یی در منطقه دارای نقش است و متأسفانه ایران با وجود این که حضور جغراف یاراد دراد ییای
نقش چندانی نیست (بدین خاطر اکنون مسئله ر یژ م حقوقی دریای خزر مطرح است)
مجتهدزاده ب در مجله آسیای مرکزی  1380مقالهای تحت عنوان دورنمائی از ژئوپولت کی

یدارد:
خزر بیان م 

ژانویه  1999پایگاه نظامی آمر کی ا که در جنوب شرقی تر یک ه بود به جمهوری آذربا جی ان (جز یایرد ناروشبآ هری    
خزر) منتقل شد در  20فوریه  1999رئیس جمهور آذربا جی ان اعالم کرد کشورش از وجود پایگاههای نظ اکیرمآ یما   
استقبال میکند و بدین ترت بی

  

اگر آذربا جی ان به ناتو بپیوندد تمام مرزه ریا یبرغ لامش یا ا وتان هرصاحم رد ن رد    

خواهد آمد.
نتیجهگیری
شروع قرن بيستم با يك سري تحو تال

مهم اجتماعي سياسي در كل جامعه جهاني آغاز گرديد .ايران ني نيا رد ز   

گذار تاريخي دچار تحول مهم سياسي ـ اجتماعي شد و ساختار سياسي آن تغيير نمود .ق كرمتم يترد زز ززز و اقت گراد رررا
جايگزين قدرت غيرمتمركز نسبي گرديد.
تنها نتيجه آن متالشي شدن ساختارهاي سنتي منبع توانمندي جهت حفظ منطقه محسوب ميشد گردي تلود و د   
متمركز شبه مدرن بدون داشتن فرهنگ مدرنيته و ايجاد پيششرطهاي الزم جهت روند تحول يك جامعهي سنتي به
يهاي تاريخي ـ اجتماعي ـ سياسي
جامعهي مدرن با ناكارآمدي روبرو گرديد .زيرا اين روند مبتني بر شناخت ويژگ 
مناسب جامعه مورد نظر برنامهريزي نشده بود.
ريچارد تاپر در كتاب تاريخ سياسي اجتماعي شاهسون مينويسد" :اين كتاب روايتگر تاريخ يكي از اتحاديه ه يا
بزرگ ايلي ايران يعني شاهسونهاي آذربايجان است كه در ميانه قرن بيستم عمر اتحاديهي ايل شاهسون به سر آم ،د
تغييري كه تقريبًاًا برگشتناپذير بود".
حال با توجه به پژوهش انجام گرفته به طوري كه در متن مقاله اشاره ش  رگنايامن يخيرات قباوس تسا هد ا ني

    

حقيقت است كه عشاير در دفاع از كشور نقش تعيين كننده داشته اند و موقعيت جغرافياي انساني ايران ني نوچمه ز   
موزائيكي از قبايل و اقوام مختلف شكل گرفته كه اكثر ًاًا ارتسا قطانم رد  ت و يتسپ و دنراد تنوكس تكلمم كيژ      
يهاي ايران زمين را به خاطر وابستگي و ريشهداشتن در مناطق با تمام قوا حفظ نمودند.
بلند 
حال با توجه به تغييراتي كه در نظام بينالملل به وجود آمده و جغرافياي سياسي منطقه نيز تغيير كرده است ،ي يك
از كشورهاي پيراموني جمهوري اسالمي ايران ،جمهوري آذربايجان مي باشد كه به لحاظ جغرافيايي ،تاريخي ،دين ،ي
فرهنگي ،زباني و غيره داراي اشتراكات زيادي يا كشور ايران مي باشد و همچن ار يبسانم رتسب كرتشم هوجو ني   
براي حضور سياسي ،فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسالمي اي تسا هتخاس مهارف نار  ..... ....علي يروهمج هكنيا مغر    
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اسالمي ايران از جمله اولين كشورهايي بود كه استقالل سياسي ،اقتصادي و غيره جمهور ي آذربايجان را به رس تيم
شناخت و تالش هاي خود را در جهت ايجاد و گسترش مناسبات با آذربايجان آغاز ك هلاس لوط رد و در ا  ي ا ريخ     
قراردادهاي مهم سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي بين مقامات دو كشور ردو بدل شده ،اما به نظر مي رسد كه يك نوع بي
اعتمادي نسبت به يكديگر در دو طرف وجود دارد و همين بي اعتمادي باعث شده است با وجود مشتركات ف ناوار
بين دو كشور و تمايل ظاهري به ايجاد روابط در  33جوالي  2001درگيري نظامي ايران و آذربايجان براي اولين ب را
در درياي خزر در  150كيلومتري جنوب شرقي كه طي آن يك كشتي جنگي ايراني از ادامه حركت يك شناور كه در
حال عمليات اكتشاف نفت بود جلوگيري كرده .در 20آگوست ژنرال حسين كيوريك اوغلو رئ يهدنامرف زكرم سي    
ارتش تركيه به باكو براي يك ديدار رسمي سفر كرد ،اين عمل در رسانه هاي تركيه به عنوان اثبات حمايت تركي زا ه
جمهوري آذربايجان انعكاس يافت و موجب آن شد كه تهران از دخالت تركيه در روابط دو جانبه ايران و آذربايجاان
انتقاد كند .اين رويداد دليلي است بر وجود فضاي بي اعتمادي در روابط سران دو كشور كه س جو يدامتم نايلا ود    
داشته از جمله ( )1وجوه اختالفات ايدئولوژيك.
( )2اختالفات در زمينه بهره برداري از منابع هيدرو كربوري درياي خزر كه پايه حقوقي دارد.
به هر حال از بعد امنيتي سياست هاي جمهوري آذربايجان در قوم گرايي دو سويه ارس مهمترين مسئله تاثيرگ راذ
بر امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران مي باشد .در حالي كه مقامات آذربايجاني پي يتسيكرت ناپ ياه تسايس ور      
سخت از اين موضوع حمايت مي كنند و در رفتار سياسي خود به دنب لا

عملي اكفا ندومن يتا ررر رررر خو ما دنتسه د ا    

واقعيت حكايت ار اين دارد كه ما (آذربايجانيان دو سوي ارس) هرچند زبانمان يكي است و تاريخ مشتركي را پشت
سر گذاشته ايم ،اما دنياهامان سخت با يكديگر بيگانه است).(Swietochowski, 1985: 223
بايد در نظر داشت در صورت تبديل آذربايجان به كشوري پيشرفته با توجه به توانمندي هاي طبيعي گسترده اش،
اين دولت كانون جا بذ
هاي ايا تال

اقتصادي براي تقويت همگرايي جمعيت هاي جنوب ارس خواهد شد .و همچن تيامح ني   

متحده ،اروپا و تركيه و همچنين وابستگي آذربايجان به فناوري رژيم صيهونيستي باعث شده ت همه رد ا   

سطوح روابط دو كشور هر ساله توسعه يابد و اين همكاريها براي باكو ارزش به حساب مي آيد و تل آويو به دنب لا

اهداف ديگري است و جمهوري آذربايجان را صرفا" از مقوله اقتصادي و همكاري صنعتي نگاه نم دنك ي  ... ..عموماا"
توجه اين كشور به آذربايجان امنيتي است ،زيرا آذربايجان در شمال ايران واقع شده و رژيم صهيونيستي با توج هب ه   

همجواري آذربايجان با ايران به اين مسئله به صورت ويژه اي توجه دارد).(www.arannews.ir, 1390

با جمع بندي از داليل ذكر شده جاي دارد كه اي نار ب خ كيتلوپوئژ تيعقوم تيبثت يار ود  رظنرداب و د نتشا
هممرزي با جمهوري آذربايجان و تحو تال

      

شگي .در
تگذاري دقيق و همهجانبه را پيش ش
موجود در آن كشور بايد سياس 

از جمله برنامهريزيهاي منسجم در جهت تقويت عشايركه وفاداري خود رابه مرز و بوم در طو بثا هب خيرات ل ات     
رساندهاند و از ايجاد هرگونه تبعيض در ابعاد مختلف جلوگيري كند .دراين خصوص سواالتي پيش ميآيد ك لباق ه   
بررسي و تعمق است:
يباشد.
 -1سياست دولت فقط بر پايهي اهداف اقتصادي در منطقه است يا مالحظات سياسي نيز در كار م 

اهميت نقش عشاير مرزنشين 95 ...

 -2آيا سياست دولت دو قطبي بودن شرايط اجتماعي يعني همجواري بهترين و بدترين شرايط زندگي در منطقه
يشود.
را پذيرا م 
تمامي اين سوا تال

و بيجواب ماندن آنها باعث شده ك هتشذگ زا رتشيب يليا ماظن يعامتجا راتخاس ه

راچد         

شكنندگي و از هم پاشيدگي شود.
با يك بررسي دقيق از منطقه موقعيت استراتژيك بسيار حساس آن نمايان ميگردد .بدين لحاظ اهميت دارفا هك ي    
شجاع به عنوان عوامل غيرپدافندي داراي نقش پدافندي قوي در مسايل مرزي دارند ،آشكار مي گردد .ب نيد

ت
جهت ت

يطلبد.
يهاي خاص خود را م 
يك برنامهريزي دقيق در راستاي حفظ و حراست مناطق مورد نظر با ويژگ 
يدهد.
لذا پيشنهاداتي را نويسنده ارائه م 
پیشنهادات
مسلمًاًا تاکنون پیشنهادات بسیاری جهت حل معضالت موجود در منطقه ارائه گردیده است که به نظر نویس هار هدن
حلهای منحصر به فرد نیستند ؛ اما برای حل مشکالت با توجه به اولویتهای منطقه از ابعاد مختلف ،مانن لئاسم د   
یپردازیم.
لها م 
استراتژ ،کی امنیت ،ی اقتصادی و یغ ره باید اقدام کرد که اجما ًالًال به کذ ر بعضی از راه ح 
پیشنهادات بر  3محور اقتصاد ،ی امنیتی و اجتما یع است که هر س هب هجوت اب هقطنم تفرشیپ یارب روحم ه         
حساسیت موضوع از نظر استراتژ کی

حائز اهمیت است و سازمانهای اجرا یی ب  دیاب عوضوم هب هجوت ا ا ناکم ات       

اعتبار ،ی پرسنلی در جهت فوریت حل مسئله به انجام برنامهریزی دقیق بپردازند.
)1با توجه به عدم اعتمادی که در سالهای متمادی گذشته بین عشایر منطقه و دولتتته جو تقو یا و هتشاد د     
است باید برای حل معضالت روش مشارکت مردمی را پایهگذاری نمو لح رد ریاشع ناگدنیامن دوجو و د

   

معضالت شاید رهگشائی سودمند باشد (مانند سهیم کردن کارگران عشایری در کشت و صنعت)
 )2با توجه به حاد بودن مشکال ،ت پیشنهادات باید بر محورهای اقتصاد منطقهای و هماهنگی آن ب لیا داصتقا ا    
فراموش نگردد.
 )3جنبههای اجتما یع

ـ فرهنگی که خود باعث معضالت فراوان در منطقه شده است نیز باید ب یسررب تقد ه    

گردد و با استفاده از صاحبنظران و عشایر شناسان ،باید برنامههای فرهنگی دقیق پیریزی شود که قابلیت دفع
از برنامههای فرهنگی که از آن طرف مرز از طریق  6کانال ب نابش روط ه ههه ههههروزی پخ م ش یییییکن دراد یعس و د   
فرهنگ خود را بر جامعه شهری ـ روستا یی ـ عشایری منطقه که هنوز پایبند فرهنگ خود هستند و حتی آداب و
فرهنگ شهرهای بزرگ را هضم نکردهاند تحمیل نمایند ،داشته باشد .با توجه به برنامهریزیه رد هک یقیقد یا   
آن طرف مرز انجام میشود و با توجه به خواستههای جوانان و کمبودهای موجود ،جدًاًا میتواند قش ار ناوج ر   
متأثر از فرهنگ خود بنماید.
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فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
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