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  بررسي مناطق مرزي استان كرمانشاه با عراق و نقش آن در
  اهداف استراتژيك ايران

  اهللا عزتيعزت
  واحد علوم و تحقيقات تهراناسالمي دانشگاه آزاد  جغرافياي سياسيدانشيار 

  1پورهوشنگ ميرزايي
  تهرانواحد علوم و تحقيقات اسالمي دانشگاه آزاد تخصصي جغرافياي سياسي،  يدانشجوي دكتر

  14/6/1390: تاريخ پذيرش مقاله             25/2/1390:تاريخ دريافت مقاله
  چكيده

داراي مرز مشترك  ،به خط مستقيم ،كيلومتر 1336از داالمپرداغ تا بندر فاو به طول  ،كشور ايران با همسايه غربي خود عراق   
   .عراق را در موضع ضعف قرار داده استكه مرزهاي ايران چه در آب و چه در خشكي به شكلي است كه  ستا

هـا و  واقع شده اسـت و سراسـر آن را قلـه    النهرينست كه بين فالت ايران و جلگه بيناي كوهستاني اكرمانشاه ناحيه استان   
ر باشد و شرايط بسـيا نهرين ميال، مسلط بر جلگه بينارتفاعات زاگرس پوشانده است و ارتفاعات مناطق مرزي استان كرمانشاه

شـود كـه   مشخص مي ،با مشاهده نقشه سياسي ايران در استان كرمانشاه. كندي جهت عمليات نفوذي و آفندي فراهم ميبومطل
جزء مرزهاي محدب ايران بوده و از نظر نظامي و سياسي براي ايران مي تواند وسوسه انگيز  ،مرزهاي قصرشيرين و نفت شهر

در ايـن  . با ايران به شهرهاي مرزي قصر شيرين و نفت شهر حمله نظامي نمود باشد و به همين دليل عراق جهت شروع جنگ
  . داف نظامي و سياسي خواهيم پرداختاهتحقق نقش آن در ، به بررسي مناطق مرزي استان كرمانشاه مقاله ضمن مرور

  
  River -Rough ، ايران، عراق، كرمانشاه، مرز، اهداف نظامي و سياسي :واژگان كليدي

  
  
  
  
  

                                                 
 Mirzaei.hoshang@yahoo.com                             09191668233                                 ) نويسنده مسئول( پورهوشنگ ميرزائي -1
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  دمهقم
منظر، كيلومتر مربع از وسعت قابل مالحظه اي برخوردار است و از اين 1648195كشور ايران با وسعتي در حدود

 مانكشور ي در سرنوشت سياسيدر موراد مختلف ،اين وسعت قلمرو. شودشانزدهمين كشور جهان محسوب مي
   ).46،ص1385قاليباف،( تأثيرگذار بوده است

كيلومتر آن  6055مرز آبي و آن را كيلومتر 2810كيلومتر است كه  8865،ر ايرانمجموعه طول خطوط مرزي كشو
شرق به از  ،جمهوري تركمنستان و ارمنستان ،كشور ايران از شمال به درياي خزر. دهدرا مرز زميني تشكيل مي

بيشترين مرز  .است از جنوب به درياي عمان و خليج فارس و از غرب به عراق و تركيه محدود ،افغانستان و پاكستان
پيشگاهي (كيلومتر مي باشد48كيلومتر و كمترين مرز با كشور ارمنستان به طول 1609ايران با كشور عراق به طول

   ).36،ص1388فرد، 
و از نظر مالحظات ) 369،ص1381،حافظ نيا(در حال حاضر ايران بيشترين مشكالت مرزي را با كشور عراق دارد

 ي خارجي و تراكمها حمايت ،پليتيكق مرزي غرب كشور به دليل حساسيت باالي ژئومناط ،پليتيكامنتيتي و ژئو
   ).107و106،ص1386،پورپويان( بيشترين تأثيرگذاري را بر امنيت ملي كشور دارند ات،و اختالف اتتهديد

ن و ايالم و ي لرستاها جنوب به استان و از سمت شمال به كردستان و از استان كرمانشاه در غرب ايران قرار دارد
ترين مرتفعاي كوهستاني است كه استان كرمانشاه منطقه. از شرق به استان همدان محدود استاز غرب به عراق و 

، باشد و كوه بيستون در رشته ارتفاعات استان كرمانشاه قرار دارد و از لحاظ موقعيت مرزي، پاطاق ميهاي آنرشته
 دارايارزش نظامي اين منطقه  ،كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق 300با برخورداري از حدود  استان كرمانشاه
موقعيت  )اي و موازي با مرزبه طور پله(قرارگيري ارتفاعات اين استان  نوعاز سوي ديگر به دليل  و اهميت است

و موقعيت خوب آفندي را براي كشورمان ايجاد نموده  ،شكل هندسي مرز و محدب بودن آن نيزخوب پدافندي و 
   ).130و121،ص1384،صفوي(از نظر استراتژيك داراي اهميت مي باشد

  جغرافياي طبيعي استان كرمانشاه 
باشد و كوه بيستون در اين رشته ي آن پاطاق ميها مرتفع ترين رشتهكه  ،استان كرمانشاه منطقه اي است كوهستاني

ي حاصلخيز و مراتع ها كرمانشاه داراي جنگل .دنمي باش نها پوشيده از جنگل و داراي معاداين كوه .قرار دارد
استان  ).6،ص1386،سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح(و يكي از مراكز دامداري ايران مي باشداست سرسبز 

ي مختلف زمين ها متر از سطح دريا بخشي از رشته كوه زاگرس است كه در دوران1200كرمانشاه با ارتفاع متوسط
و در نتيجه پيدايش چين خوردگي رسوبات  ،آفريقا ـ عربستان به سوي صفحه ايرانشناسي بر اثر حركت صفحه ي 

ها را  آن ،عوامل فرسايشي ،هاپس از تشكيل ارتفاعات و چاله. دوران دوم و اوايل دوران سوم تشكيل شده است
هاي نباشته شده و دشتاز عمل فرسايش ااز مواد آبرفتي ناشي  ها يا ناوديس ها چاله ،تحت تأثير خود قرار داده است

   ).3،ص1388،اسماعيلي و ديگران( امروز استان را به وجود آورده است
منطقه كرمانشاه يك منطقه نيمه كوهستاني بين فالت ايران و جلگه بين النهرين محسوب مي شود كه مرتفع ترين 

شود و گه بين النهرين سرازير ميطرف جل پس از گردنه اسدآباد با شيب ماليمي بهكه نقاط آن ارتفاعات الوند است 
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 21 ...بررسي مناطق مرزي استان كرمانشاه

كه قله آن در الوند و رشته آن تا چهل به طور كلي اين منطقه نسبت به فالت مركزي در يك پشته و شيبي واقع شده 
در منطقه كرمانشاه كليه رشته ارتفاعات موازي با يكديگر و تقريباً داراي يك جهت شمال غربي به . باشدچشمه مي

شود و چون امتدادشان شمال غربي ـ جنوب ر مرزهاي استان كرمانشاه ارتفاع آنها كمتر ميد .جنوب شرقي مي باشد
رزم ( نمايدشماري را تهيه ميورودي بيهاي بنابراين راه ،رودهاي بين آنها تا خاك عراق پيش ميدره ،شرقي است

  : ندباشل توجه به شرح زير ميرتفاعات قابهاي مهم و اشتهدر بين ارتفاعات كرمانشاه ر ).13 ،ص1322 ،آرا
اين رشته ارتفاعات در غرب استان كرمانشاه قرار گرفته و ارتفاعاتي مشجر است كه داراي  :ـ ارتفاعات داالهو1

را تحت گيري اين ارتفاعات به نحوي است كه از يك طرف جلگه بين النهرين و طرز قرار قلل پر برفي است
 ،ص1368،عزتي(ي كرند غرب و اسالم آباد غرب داراي ديد ممتد استها گهحاكميت دارند و از سوي ديگر به جل

62.(   
تنگه . اين رشته ارتفاعات در جنوب ارتفاعات داالهو قرار گرفته و جنس آن از سنگ است :ـ ارتفاعات نوح2

د و به طرف پاطاق نيز بين اين دو رشته كوه واقع شده است و منطبق با يكي از مواضع پدافندي كرمانشاه مي باش
   ).62 ،ص1384 ،صفوي( داراي ديد بسيار ممتدي است ،جلگه بين النهرين

وهستاني و مرتفع و ممتد بوده كه از يك طرف تا ارتفاعات چهل چشمه كردستان ادامه ك :ـ ارتفاعات الوند3
قدر از  هر ).62،ص1368،عزتي(بروجرد و بختياري ادامه مي دهد ،داشته و از طرف ديگر زاگرس را به طرف نهاوند

آورد كه از لحاظ تودة بسيار عظيمي را به وجود مي در منطقه سنقر كليايي ،گرددتر ميرويم منظمغرب به شرق مي
   ).135،ص1386،سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح( دهدتشكيل ميارتفاع تشكيل سدهاي غير قابل نفوذ را 

ارتفاعات اين  .است قرار گرفته كرمانشاهمال و شرق شهر اين ارتفاعات در ش :ـ ارتفاعات بيستون و پرآو4
   ).62،ص1368،عزتي( است كه امتداد آنها تا سيمره ادامه دارد يسنگي و غير مشجر بوده و داراي معابر محدود

البته به . كرمانشاه، معتدل و كوهستاني استاستان ، آب و هواي ثبت شده و تجربيات محلي با توجه به آمارهاي
 يه مناطق استان از نظر آب و هوا،ز حاشيه غرب نوار مرزي كه در مجاورت كشور عراق قرار گرفته است بقغير ا
از يك طرف به علت وجود ارتفاعات و  ).125،ص1382،صفوي( باشدتأثير دو عامل مهم جغرافيايي مي تحت

 ،النهرينيك بودن به جلگه بينبه دليل نزد داراي آب و هواي معتدل است و از طرف ديگر ،جنگلي و پوشش گياهي
هم  هاي گرم و خشكي دارد ولي روياستان كرمانشاه، تابستان. استتحت تأثير بادهاي گرم و سوزان قرار گرفته 

خواهد بود و به همين دليل اختالف درجه  ي رويم آب و هوا مساعدترهر اندازه از غرب به سمت شرق م ،رفته
   ).62،ص1368،عزتي(مي باشد ) -20و + 40(درجه سانتيگراد  60 حرارت ساالنه اين منطقه نزديك به

  جغرافياي استراتژيك استان كرمانشاه 
حدود . گرفته استمنطقه كرمانشاه در غرب ايران واقع شده و بخش مهمي از مرز غربي ايران با عراق را در 

را ارتفاعات  يشرققسمت . شوندميكه به دره دياله ختم است شامل ارتفاعات بين گاورود  ،منطقهاين نظامي 
طول منطقه در حدود . كندمنطقه غرب را مرز عراق مشخص ميجنوب را ارتفاعات كلهر و لرستان و بخش  ،كنگاور

وضعيت  و اي است نيمه كوهستانيمنطقه كرمانشاه منطقه ).61،ص1368،عزتي(كيلومتر است100و عرض آن 150
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. زمين ارتفاعات كمتري پيدا مي كندهر اندازه از شرق به غرب برويم لحاظ عملياتي به نحوي است كه  زازمين 
 ،عزتي( مواضع پاطاق است ،در غرب ترين نقطهو پست بلندترين نقطه را الوند در مواضع پدافندي اسدآباد دربردارد

   ).62،ص1368
 13گرفتن پروتكل الحاقي الجزاير و با در نظر 1975دادي ايران با كشور عراق در پي قرارمرزهاي جمهوري اسالم

در همين زمان تعيين حدود مرزهاي استان كرمانشاه هم  گرديد وتحديد حدود 1975دسامبر21در تاريخ 1975ژوئن
درجه شمالي در  175/37درجه شرقي تا 000/57اصلي در مختصات36مرزهاي استان كرمانشاه از ميله مرزي .اندشده

در فرعي  2/83شروع و به ميله مرزي )ه و شروع مرزهاي استان ايالمحد نهايي استان كرمانشا(رودخانه تلخاب 
حد نهايي استان كرمانشاه و شروع (درجه شمالي ارتفاعات تخت هورامان  053/39درجه شرقي تا 241/60مختصات

كيلومتري جمهوري 1336كيلومتر از مرزهاي 346مرزهاي استان كرمانشاه . ختم مي گردد) مرزهاي استان كردستان
انشاه به دو دسته تقسيم مرزهاي استان كرم) جزوه درسي:1385،عزتي(سالمي ايران با عراق را تشكيل مي دهد ا

   :شوند مي
  ) مرزي هبا احتساب شش رودخان(است كيلومتر  5/117اي با طولمرزهاي رودخانه: الف 
  . كيلومتر 5/228ولط بامرزهاي خشكي استان : ب 

هاي مرزي  هنگ ،ساماندهي واحدهاي مرزي و انتظامي متعاقبناجا و مرزباني ر در اجراي تصميمات اتخاذ شده د
 ،استان كرمانشاه داراي سه هنگ مرزي سومار ،اين تصميمات اتخاذ شدهاز مناطق انتظامي تفكيك گرديدند كه در پي 

ي از نظر تقسيمات كشوري بخش سومار هم جزء شهرستان مرز(هنگ مرزي پاوه و شيرينهنگ مرزي قصر
مرزي سومار كه در محدودة جغرافيايي  هنگ مرزي قصرشيرين با احتساب هنگ. است) باشد قصرشيرين مي

 ،)رود تلخاب تا بيزل(فرعي  10/69اصلي تا ميله مرزي36از ميله مرزي ،كيلومتر مرز261داراي ،قصرشيرين قرار دارد
كيلومتر مرز از ميله 85ث باباجاني دارايهنگ مرزي پاوه در محدودة جغرافيايي شهرستان پاوه و جوانرود و ثال

كيلومتر مرز مشترك استان 346در مجموع از و فرعي در منطقه بي درواز است 2/83تا ميله مرزي 10/69مرزي
كيلومتر با دولت مركزي  150كيلومتر در محدودة فدرالي كردستان عراق و مابقي به ميزان196كرمانشاه با كشور عراق

   ).1 ،ص1385،رزباني استان كرمانشاهفرماندهي م(عراق است
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  موقعيت جغرافيايي استان كرمانشاه در ايران: 1نقشه شماره 

  منبع جغرافياي استان كرمانشاه                       

  نقش ارتفاعات مرزي استان كرمانشاه در اهداف سياسي و امنيتي 
امكانات پدافندي و  به انواعاين منطقه  تاوجب گرديده موقعيت كرمانشاه از لحاظ طرز قرارگيري ارتفاعات م

دهد كه در سرتاسر مرز ايران با ديگر  نگاهي به شكل هندسي مرز در اين منطقه نشان مي .باشد مسلحآفندي 
زيرا شيب زمين از شرق  ،كشورهاي همسايه هيچ منطقه اي چنين امكاناتي را براي يك واحد عملياتي فراهم نساخته

عراق ادامه يافته و در نتيجه از مرز به داخل در النهرين و ارتفاعات تا جلگه بين هادره ،شدهه تدريج كم به غرب ب
است و از طرق ديگر وجود عوامل مختلف جغرافيايي موجب گرديده  تدارك نمودهايران مواضع پدافندي مطلوبي را 

به طور متوالي قرار  يكيلومتر300ضع پدافندي در عمقموا. باشدع عمليات نفوذي و آفندي فراهم انوا امكان انجامكه 
   :فته و مشخصاتي به شرح زير دارندگر

نيروهايي . دهد آق داغ  و باغچه تشكيل مي ،آهنگران ،تيله كوه ،ورا ارتفاعات بم) پاطاق(ـ اولين مواضع دفاعي 1
ير رودخانه سن حاكميت دارند و تا مكه بر روي مواضع دفاعي مستقر باشند در جهت باختر بر روي جلگه بين النهري

  . دياله و دجله هيچ نوع عارضه مهم جغرافيايي به چشم نمي خورد
ـ مواضع پدافندي متوالي به نحوي قرار گرفته اند كه بهترين شرايط را براي رعايت اصل صرفه جويي در قوا 2

  . فراهم ساخته و با نيروهاي كم به خوبي مي توان از آن دفاع كرد
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آباد كرمانشاه و اسالمشهرهاي  ،باشدمترين مراكز تجمع آن نيز ميترين گره مواصالتي كه در حقيقت مه مـ مه3
   ).73،ص1368،عزتي( باشدغرب مي

  : ستهاي مرزي استان كرمانشاه به شرح زير انقش ارتفاعات شهرستان
رمانشاه قرار گرفته كه تنها شهرستان قصرشيرين در منطقه دشتي در غرب استان ك :شهرستان قصرشيرين: الف
 ،هاي مرزي استانين شهرستان نسبت به بقيه شهرستانا. است پوشانيده هاي كم ارتفاعهايي از آن را كوهقسمت

 باشدمي... باباهادي و ،قالالن ،ابوقريب ،بازي دراز ،داراي ارتفاعات كمتري است كه مهمترين ارتفاعات آن آق داغ
ارتفاعات قالالن و ابوقريب  ،ارتفاعات قابل توجه در منطقه انتظامي سومار .)241،ص1385،هنگ مرزي قصرشيرين(

ر عراق مشرف و ايران بر كشو ،باشد كه در داخل خاك ايران قرار دارد و به همين دليل در اين قسمت از مرز مي
به اينكه مرز با توجه ) گكومه سن(در ارتفاعات كله شوان . منطقه برتري نظامي با ايران است و در اين ستامسلط 
، ايران از سويتر و از سمت عراق آسانه مرزي رسيدن به خط الرأس كوه طدر اين نق ،گذردالرأس كوه مياز خط
 ،هنگ مرزي قصرشيرين(است سلط ر خاك ايران مشرف و ملذا در اين منطقه عراق ب ،العبور مي باشدصعب
  ).24 ،ص1387

ي آن بر جلگه خاك ها يرين از نظر استراتژيك حائز اهميت بوده زيرا بلنديمنطقه خان ليلي در نزديكي قصرش
ي كُرد نشين عراق اهميت سياسي و نظامي آن را افزايش مي ها همچنين نزديكي منطقه به سرزمين ،عراق مسلط است

  . دهد
ايران صعب العبور  اين ارتفاعات در سمت .گذرداز خط الرأس ارتفاعات آق داغ مي مرز 58تا 5/75از ميله مرزي

از روستاي  رااين منطقه  باشد و عراق،العبور ميا باالي ارتفاع حتي با خودرو سهلو برعكس در سمت عراق ت
و پوشش خود دارد و برتري نظامي  پل ذهاب در زير ديد سر خرناصرخان تا شهر قصرشيرين و محور قصرشيرين به

   ).43،ص1370،ي وزارت كشورمعاونت سياسي و اجتماع(با كشور عراق مي باشد
نيمه كوهستاني قرار گرفته و  ،شهرستان سرپل ذهاب در منطقه اي نيمه دشتي :شهرستان سرپل ذهاب: ب
كوه داالهو در  ،كوه برز در دهستان قلعه شاهين ،كوه شاهان در دهستان پشت تنگ ذهاب :ي مهم آن عبارتند ازها كوه

   .در شمال شرقي شهرستان قرار گرفته استكه گاوميشان كوه شاله گوش و  ،دهستان پشت تنگ ذهاب
در شمال رودخانه  60كه از ميله مرزي شماره  استكيلومتر مرز مشترك با كشور عراق  50اين شهرستان داراي 

از سمت  قدرمرزهاي استان كرمانشاه هر . ادامه دارد ارتفاعات بمودر  2/67قوره تو شروع و تا ميله مرزي شماره 
ارتفاعات بمو  ،ه شمال امتداد مي يابد كوهستاني مي شود به طوري كه در انتهاي مرز شهرستان سرپل ذهابجنوب ب
مرز از  62تا 2/60از ميله مرزي .و مرزهاي اين شهرستان نسبت به شهرستان قصرشيرين كوهستاني تر است قرار دارد

، مرز پس از ارتفاعات آهنگران ،اين قسمت مرزدر  .كندهنگران و سپس كوه بيشكان عبور ميخط الرأس ارتفاعات آ
كند و موقعيت مرز كوه عبور مين و سپس از غرب روستاي سابق تيلهشابه در جنوب روستاي هوااز حوالي تنگ تر

  . ين منطقه يكنواخت استدر ا
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 25 ...بررسي مناطق مرزي استان كرمانشاه

مرز مشترك  3/67تا 1/67پشتة جنوب غربي كوه بمو را مي پيمايد و از ميله مرزي ،مرز 1/67تا 67از ميله مرزي
 3/67تا 1/67سمت ايران در بين ميله مرزي ارتفاعات بمو در. كندالرأس ارتفاعات بمو را دنبال مي خط ،دو كشور

العبور بوده و به آساني در كشور عراق همين قسمت كوه سهل در حالي كه ،باشداي مي صعب العبور و صخره
يي از مناطق ها اق نسبت به ايران برتري و بر قسمتلذا در اين منطقه عر ،الرأس آن رسيدتوان به خط مي

ثالث باباجاني تسلط و مشرف مي باشد و در اين قسمت برتري نظامي با  ،جوانرود ،ي سرپل ذهابها شهرستان
   ).37،ص1387،هنگ مرزي قصرشيرين(كشور عراق مي باشد

 اند،ثالث باباجاني واقع شده ،داالهو ،كوه داالهو و كوه شاهان كه در مناطق مرزي بين سه شهرستان سرپل ذهاب
ي ها زيرا ارتفاعات اين منطقه به نواحي مرزي شهرستان ،ندستحائز اهميت هي پليتيكاز نظر ژئواستراتژيكي و ژئو

در اين منطقه و عدم )اهل حق(سرپل ذهاب و ثالث باباجاني تسلط كامل دارد و با توجه به وجود مردم قلخاني
ژئواستراتژيكي رسد مناطق  كومت مركزي و وضع نامساعد اقتصادي در اين منطقه به نظر ميسازگاري اين مردم با ح

با آگاهي از  ،ضد انقالبتروريستي هاي تاكنون گروهكو ژئوپليتيكي در اين منطقه بر روي هم منطبق هستند و 
ه وجود آورده و باعث به منطقه باين هايي را در در منطقة داالهو و شاهان درگيري اهميت اين منطقه با حضور

، در اين منطقه به راحتي انقالب ضدتروريستي هاي گروهك. اندن افراد محلي و نظامي شده استشهادت رس
ثالث باباجاني تردد نمايند و اين ارتفاعات از نظر نظامي براي  و داالهو ،ذهابستند در سه شهرستان سرپلتوان مي

حضور مستمر نظاميان در اين منطقه و باال بردن رشد اقتصادي ساكنين منطقه  ايران حائز اهميت بوده است و بايد با
بتواند به اهداف نظامي و سياسي  جمهوري اسالمي ايرانداالهو اين خالء ژئواستراتژيكي و ژئوپليتيكي را پر كرده تا 

مد و از بار بحران منطقه ي نظامي بيانجاها به كاهش درگيري به يك راه كار معقول كه رسيدنلذا براي . خود برسد
 ي مناسب جغرافيايي باشدها ي اقتصادي انتخاب نمود كه منطبق با موقعيتها مناطقي را براي فعاليت بايد ،بكاهد

   ).425،ص1384،عزتي(
كيلومتر با كشور عراق مرز 45حدود 7/69تا 2/67از ميله مرزيشهرستان جوانرود  :شهرستان جوانرود : ج

قسمت  و باشدطول مرزي ميكمترين كرمانشاه، داراي هاي مرزي استان به ساير شهرستاندارد كه نسبت مشترك 
مرزهاي اين  .قرار دارنداعظم مرز اين شهرستان كوهستاني و ارتفاعات بمو و كوه بيزل در مرزهاي اين قسمت 

العبور مي باشد و از ميله مرزي ذهاب و قصرشيرين كوهستاني و صعب ي سرپلها شهرستان نسبت به شهرستان
دهد و ، خط حائل مرز را تشكيل مياين ارتفاعات .باشدالرأس ارتفاعات بمو منطبق ميبر خطمرز خط  3/67تا 1/67

  .شودانجام نمي  )كيلومتر8با طول( ي در مرزالعبور بودن آن همانند حفاظي مرز را پوشش داده است و ترددصعب
تردد از مرز  ،موانع طبيعي عدمگيرد و به علت از ارتفاعات بمو فاصله مي3/67هميله شمار با توجه به اينكه مرز از

اين منطقه از نظر نظامي و سياسي براي هر دو كشور ايران و عراق  و گيردصورت غيرمجاز به سهولت انجام مي به
پاسداران انقالب اسالمي از ميله  سپاه ،حائز اهميت بوده و به همين دليل براي جلوگيري از عبور و مرور غيرمجاز

با  قاچاقچيان و ساير مترددين مرزي و به همين دليل، است نمودهبه طرف شمال موانع مصنوعي ايجاد 1/68شماره
كشور ايران تقريباً بر خاك  ،در اين منطقه 1/69تا3/67از ميله مرزي .ايجاد معابر غيرمجاز سعي در تردد پنهاني دارند
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وضعيت براي دو كشور يكنواخت يعني مرز از خط الرأس تپه ماهورها  7/69تا1/69از ميلهو  استعراق مشرف 
   ).12،ص1385،معاونت اطالعات فرماندهي انتظامي استان كرمانشاه(عبور مي كند

ي در شود و ارتفاعات اين مناطق مانند دژمحكمترين منطقه قلمداد ميكوهستانيشهرستان پاوه  :شهرستان پاوه: د
وجود رشته كوه شاهو كه در حد فاصل بين كردستان و شهرهاي پاوه و جوانرود  .باشدكشور ايران و عراق مي مقابل

كه از جنوب دهستان منصورآقايي و باينگان و دودان كشيده شده و از محلي ماكوان  ادامه مي يابد و نيز رشته كوه
ران كه دنباله كوه شاهو است و در منتهي اليه آن كوه تخت هوبنام مرخيل به خاك عراق منتهي مي گردد و همچنين 

 70اين شهرستان داراي  .شهرستان پاوه را به منطقه اي كوهستاني و صعب العبور تبديل كرده است ،واقع شده است
در روستاي كاني ساالر شروع تا ميله 10/69كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق مي باشد كه از ميله مرزي شماره

   .در كنار روستاي بيدرباز در شمال بخش نوسود ادامه دارد83مرزي شماره
رستان كيلومتر مرز خشكي شه28باشد و بقيهمي) رودخانه سيروان(كيلومتر آن مرز آبي 42از اين مقدار مرز مشترك
   ).34،ص1386،هنگ مرزي پاوه( العبورتر استتر و صعب، كوهستانيهاي مرزي استانپاوه نسبت به ساير شهرستان

شور عراق جريان يافته و به سد رودخانه سيروان پس از پيوستن آب ليله به آن به سمت شمال غربي داخل ك
ها و ارتفاعات بلندي قرار دارد كه اين مسئله وهك ،دو طرف مرز مشتركو در در طول رودخانه  .ريزددربنديخان مي

اين ارتفاعات در سمت ايران تا رودخانه مرخيل  .اده نباشدفباعث شده است آب رودخانه در اين منطقه قابل است
نقطه شروع رودخانه به 11/69و ارتفاعات تا ميله ها ادامه دارد و پس از رودخانه مرخيل همچنان كوه) آب لرن(

ل و گزن بر ها ،ي زردوئيها كوه ،در سمت ايران بعد از رودخانه مرخيل .عنوان مرز مشترك دو كشور ادامه مي يابد
   .روان مشرف مي باشد و از نظر نظامي براي كشور ايران حائز اهميت استرودخانه سي

از جنگل و داراي شيب بيشتري نسبت اينكه ارتفاعات سمت ايران پوشيده  دليلرودخانه سيروان به  ،در طول مرز
   .موقعيت نظامي ايران بهتر از عراق بوده و به منطقه تسلط كامل دارد ،به رودخانه مي باشد

از  ،مرز در امتداد خط الرأس كوه نعلين كه از شمال درگه شيخان به نلي كمين امتداد مي يابد79تا78ه مرزياز ميل
مرز از پشته مشرف به قريه بيار فرود آمده تا برجستگي واقع در باالي آسياب مرسوم به آسياب  1/79تا  79ميله 

ههاي صعب العبور همچون سدي در مقابل دو كشور در مناطق ياد شده فوق به علت وجود كو. يابد برزو امتداد مي
 ،ني گرملهها روستاي ،نوسود و معبر خورمال عراق ،شوشمير ،ايران و عراق عمل كرده و دو معبر نفوذي معبر حلبچه

و اين دو معبر از نظر نظامي براي هر دو كشور ايران و عراق داراي اهميت بوده ولي برتري نظامي  .نوسود مي باشد
   ).42،ص1386،هنگ مرزي پاوه(ر ايران مي باشدبا كشو
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  هاي استان كرمانشاهناهمواري: 2نقشه شماره 

  جغرافياي استان كرمانشاه: منبع      

  اهداف سياسي و امنيتي تامين هاي مرزي استان كرمانشاه در نقش رودخانه
از مرز ) كومه سنگ(كوه كله شوان  نگير كه از ارتفاعات باوند پور و ايوان سرچشمه گرفته از كناركرودخانه 

اين رودخانه به علت اينكه از سومار مي گذرد به نام رودخانه سومار هم خوانده  ،گذشته و وارد خاك عراق مي شود
زيرا هم  ،اين رودخانه به طور ممتد در روي خط مرز واقع شده و موقعيت دفاعي خوبي را فراهم آورده اند .مي شود

ت نظامي مورد استفاده قرار ند در ديگر عمليانتواه علت دارا بودن شيارهاي عرضي ميو هم ب ندهست موازي خط مرز
  . گيرند

اين  ،رودخانه الوند يا حلوان پس از عبور از شهرستان سرپل ذهاب و قصرشيرين وارد خاك عراق مي شود
تواند به عنوان يك مبداء ميعلت اين رودخانه در تمام سال  به همينو سال پرآب است طول رودخانه در تمام 

رودخانه سيروان يا دياله پس از عبور از مرز ايران وارد خاك عراق مي شود  .خوب عملياتي مورد استفاده قرار گيرد
ي اجراي عمليات نفوذي و ي عملياتي به خصوص براها و تقريباً جهتي عمود بر خط مرز را دارد و بهترين مبداء

   ).59و58ص،1365،عزتي( باشدآفندي مي
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  ي استان كرمانشاهها رودخانه: 3نقشه شماره 

  جغرافياي استان كرمانشاه: منبع   

   هداف سياسي و امنيتياتامين نقش شكل هندسي مرزهاي استان كرمانشاه در 
برآمدگي  مانند مرزهاي محدب بهترين شرايط براي عمليات آفندي است و ابتكار عمل در دست دارنده آن است

اين دو برآمدگي  .46تا  9/44له مرزي شماره برآمدگي نفت شهر بين مي ،60تا  51يرين بين ميله مرزي شماره قصرش
در ابتداي جنگ تحميلي اين دو  1359از نظر نظامي خيلي حائز اهميت است و به همين دليل رژيم عراق در سال 

   ).92،ص1378،سلطاني(برآمدگي را اشغال كرد
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 29 ...بررسي مناطق مرزي استان كرمانشاه

  
  اي سياسي وشكل هندسي مرزمرزه: 4نقشه شماره 

  .دكتر سيد يحيي صفوي :ندهغرافياي نظامي ايران، جلد اول، نويساي بر جمقدمه: منبع     

   تامين اهداف سياسي و امنيتيهاي ارتباطي مناطق مرزي استان كرمانشاه در نقش راه
سرپل ذهاب و از آنجا از  قصرشيرين را به مركز شهرستان ،كيلومتر35در شهرستان قصرشيرين جاده اي به طول

راه از نظر اين  .نمايدهاي كرمانشاه مرتبط مير شهرستانغرب و مركز استان و سايطريق گردنه پاطاق به اسالم آباد
در  .شودحسوب ميي ورودي از كشور عراق به استان كرمانشاه مها زيرا يكي از مدخل ،استنظامي حائز اهميت 

كشور عراق با استفاده از ارتفاعات باباهادي اين جاده را تهديد  ،ايران و عراق صورت بروز اختالف و درگيري بين
جاده  ولي جمهوري اسالمي ايرانمي كند و باعث قطع ارتباط بين دو شهر سرپل ذهاب و قصرشيرين مي شود 

از نظر (جاده قبلي با دوري اين جاده از مرز نسبت به  احداث نموده است كه درازي را در دامنه ارتفاعات بازيجديد
گيرد و ن جاده مورد تهديد دشمن قرار نميدر صورت بروز اختالف بين ايران و عراق اي )استنظامي داراي اهميت 

  . باشد از نظر نظامي و سياسي براي ايران داراي اهميت ميهمچنين 
ه مهران از توابع سومار كه به موازات مرز كشيده شده است در صورت اتصال ب ،نفت شهر ،جادة قصرشيرين

  . شود يك جاده مهم نظامي محسوب مي استان ايالم
اين  .شودغرب به كرمانشاه متصل مياسالم آباد ،كرندغرب ،شهرستان سرپل ذهاب از طريق جاده سرپل ذهاب

ي كنترل اين جاده در گردنه پاطاق براي ايران خيل و جاده از نظر نظامي و سياسي براي ايران داراي اهميت بوده
در . راحت بوده و مي تواند با كمترين نيروي نظامي از ورود نيروهاي عراقي به داخل خاك ايران جلوگيري كند

كرمانشاه داراي اهميت  ،آبادغرباسالم ،گواور ،سگان ،ذهابجاده سرپل ،صورت بسته شدن اين جاده از سوي ايران
وهاي نظامي عراقي در مدخل ورودي اين جاده به بوده و جمهوري اسالمي ايران براي جلوگيري از پيشروي نير
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پادگان نظامي ابوذر را احداث كرده تا از ورود نيروهاي عراقي جلوگيري كند و در صورت بسته  ،دهستان گوآور
  . باشد بودن جاده پاطاق اين جاده از نظر نظامي و سياسي داراي اهميت مي

كند از نظر نظامي و سياسي داراي اهميت باباجاني وصل ميثذهاب را به بخش ازگله و شهر ثالاي كه سرپلجاده
زيرا  ،دوشميبوده و در صورت اختالف بين ايران و عراق اين جاده از طرف نيروهاي نظامي عراق مورد تهديد واقع 

را درك  جمهوري اسالمي ايران اين مسئله .كشور عراق با استفاده از ارتفاعات بمو مي تواند اين جاده را كنترل كند
بر اين  ،جوانرود ،شهر تازه آباد ،روستاي چم زرشك ،روستاي بزميرآباد ،كرده و با استفاده از راه جديد سرپل ذهاب

ديد ممتدي به  ،زيرا اين جاده به دليل دوري از مرز ايران و عراق و واقع شدن در ارتفاعات داالهو ،مشكل فائق آمده
   .براي ايران داراي اهميت مي باشد طرف مرز دارد و از نظر نظامي و سياسي

اين جاده از نظر نظامي و سياسي  ،پاوه از طريق جاده سنتو ،روستاي دروله ،شيخ صالح ،ازگله ،جاده سرپل ذهاب
تهديد قرار داراي اهميت بوده ولي در صورت بروز اختالف بين ايران و عراق اين جاده از طرف كشور عراق مورد 

   .مي گيرد
مركز كيلومتر به سمت شمال غربي شهر پاوه را به  40پاوه راه آسفالت درجه يك فرعي به طول در شهرستان 

برتري نظامي در اين  ،در صورت عبور نيروهاي نظامي عراق به داخل ايران و سازدبخش نوسود و نودشه مربوط مي
هد بود و به راحتي و با كمترين ايران خوا ابتكار عمل در دست ،جاده با ايران است و به دليل صعب العبور بودن

   .نيروي نظامي مي تواند اين جاده را كنترل كند و از ورود نيروهاي نظامي عراق جلوگيري كند

  
  هاي استان كرمانشاهراهشبكه : 5نقشه شماره 

  .جلد اولاي بر جغرافياي نظامي ايران، مقدمه .سيديحييصفوي، : منبع      
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  تيجه گيرين
اوري است كه از نظر گستردگي جغرافيايي و وزن جمعيتي در جنوب غربي آسيا شرايط ويژه اي ايران كشور پهن

اين تغييرات  .مرزهاي سياسي ايران را دچار تحول و تغيير اساسي كرد ،ت سرحدات ايران در طول تاريخاتغيير .دارد
ان شده و در نتيجه مسائل و در تعداد همسايگ يبه همراه تحوالت قرن گذشته ميالدي موجب تنوع بسيار زياد

هميشه داراي  ،مناطق مرزي ايران به دليل دوري از مركز و انزواي جغرافيايي .دي را سبب شده استازي تمشكال
   .مسائل خاص خود از نظر نظامي و سياسي بوده است

توان به موارد ن ميآن بر اهداف استراتژيك ايرا با بررسي عوامل جغرافيايي مناطق مرزي استان كرمانشاه و تأثير
   :زير اشاره كرد

زمين  ،شرق به طرف غرب حركت كنيماز طرف  هچ اي است كه هرفاعات در استان كرمانشاه به گونهارت: الف 
باشد و امكان هر گونه عمليات النهرين مياستان كرمانشاه مسلط بر جلگه بينو ارتفاعات  ستااع كمتري ارتفداراي 

و  شاهان ،باريكه وان ،كوه نوح ،ريجاب ،قالجه ،ارتفاعات داالهو .كنداي ايران فراهم ميپدافندي را بر آفندي و
گيري  توان نتيجهبا توجه به موارد فوق مي. النهرين و مشرف به آن استداراي ديد ممتد به طرف جلگه بين درازبازي

  :ها اشاره خواهد شدبه آندر زير ست كه يبي اكرد كه ارتفاعات مرزي استان كرمانشاه با عراق داراي محاسن و معا
  : ن كرمانشاه از لحاظ عمليات نظاميمحاسن ارتفاعات مرزي استاـ 1
   .در سراسر خط مرزي به علت موقعيت خاص جغرافيايي ديد ممتد به طرف جلگه بين النهرين وجود داردـ 
آفندي و نفوذي به داخل خاك امكان هرگونه عمليات  ،ي خوب عملياتيها به علت شكل هندسي مرز مبداءـ 

  . عراق وجود دارد
   .ي اطراف و جلوها برتري زمين عمليات به علت حاكميت به سرزمينـ 
   .وجود سدهاي عظيم و غير قابل نفوذ به طور متوالي در پشت مواضع پدافنديـ 
  : معايب و نقاط حساس و آسيب پذير خط مرزي استان كرمانشاه ـ 2
   .ه در اطراف شمال اين منطقه استرشته ارتفاعات بمو كـ 
   .و بايد به آن توجه ويژه داشتاست ذهاب سرپل ،رشته كوه باباهادي كه موجب تهديد راه قصرشيرينـ 

ـ رشته ارتفاعات آق داغ و باغچه در سمت شهر خانقين عراق كه حاكميت بخش جنوبي و غربي مرز قصرشيرين 
  . با آن است

 تواند باعث شودميو در دست داشتن اين قبيل نقاط  استات احتمالي خيلي مؤثر اين نقاط و مواضع براي عملي
  . به پيشرفت و پيروزي نائل گرديد تربتوان خيلي بهتر و سريعدر بدو مخاصمات 

ي مرزي استان كرمانشاه با ها ي مرزي مي توان نتيجه گيري نمود كه رودخانهها با تجزيه و تحليل رودخانه: ب 
ي جاري ها بآهر چند استفاده از  .و اقتصادي براي ايران داراي اهميت باشد ،سياسيند از نظر نظاميعراق مي توا

ولي ايران با توجه به وضعيت  ،بين دو كشور در صورتي كه دچار مشكل كم آبي باشد همواره چالش برانگيز است
ي خروجي از مرزهاي ها فاده از آباقليمي و توزيع نامناسب منابع آبي و همچنين رشد جمعيت خود نيازمند است
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اين امر ممكن است روابط ايران و عراق را بحراني كند ولي با توجه به مزاياي اقتصادي اين  .غربي خود مي باشد
طرح و همچنين افزايش قدرت ژئوپليتيكي و قدرت چانه زني ايران در مذاكرات دو جانبه با عراق و مسائل منطقه 

يي در جهت ها جراي پروژهان در اين منطقه الزم است كه مديريت اجرايي كشور به دنبال ااي به خاطر باالدستي اير
ازجمله  .باشد ،است با مشكالت عديده اي روبرو كه عراقهاي خروجي به ويژه در مقطع فعلي كنترل آب
قوره  ،سيروان ،وندال ،سومار ،رودخانه كنگاگوش ،آب نفت ،مهم مرزي استان كرمانشاه رودخانه كنگيري ها رودخانه

د و همگي داراي اهميت نظامي و اقتصادي بوده و با توجه به اينكه اين نتو كه همگي به طرف عراق سرازير مي شو
  . ندباشي اجراي عمليات نفوذي و آفندي ميعملياتي به خصوص برا ديابهترين مب ،عمود بر مرز هستند ها رودخانه

هاي ارتباطي توان نتيجه گرفت كرد كه راهي مناطق مرزي استان كرمانشاه ميطي ارتباها با مطالعه و بررسي راه: ج
اي كه جاده. ايفا نمايداهداف نظامي و سياسي و اقتصادي دستيابي به نواحي مرزي مي تواند نقش مؤثري در 

ادي داراي سياسي و اقتص ،اسالم آبادغرب و كرمانشاه متصل مي كند از نظر نظامي ،قصرشيرين را به سرپل ذهاب
ولي  ،ارزش استراتژيك بوده و در زمان جنگ ايران و عراق از اين جاده براي اهداف نظامي و سياسي استفاده مي شد

براي اهداف اقتصادي بهره  ها از اين جاده ،خسروي و پرويزخانمرزي هاي وزه با توجه به بازگشايي بازارچهامر
انشاه هم داراي اهميت نظامي و سياسي بوده ولي امروزه با توجه به كرم ،روانسر ،پاوه ،جاده نوسود .گيري مي شود

   .ي شوشمي و شيخ صالح بيشتر جنبه اقتصادي آن داراي اهميت مي باشدها بازگشايي بازارچه
با بررسي شكل هندسي مرز استان كرمانشاه با عراق مي توان گفت كه شكل محدب مرز قصرشيرين و نفت : د 

 است و به همين دليلز بودن اين گونه مرزها مي باشد و داراي اهميت نظامي براي ايران شهر موجب وسوسه انگي
   .در مرحله اول اين دو منطقه را اشغال كردتحميلي، كشور عراق در زمان جنگ 
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