
 

 

 

 

 

 ایران شرق جنوب بر تاکید با مرزها امنیت و ژئوپلیتیکی تحوالت
   1عیسی ابراهیم زاده 
 
 
 

 

 چکيده
ر دهای ساکن در ایجاد امنیت مرزها، نقش عوامل ژئوپلیتیکی و گروه های اجتماعی و قومیت

مل و توان این عواهایی راهبردی، میاهمیت زیادی است که با اتخاذ سیاستمرزی حائزمناطق
وسعه تاز آن در امنیت و  میاری ملی سوق داد وبه سوی چسبندگی و ه کارکردها را بیش از پیش
رکز به منشان می دهد که با دور شدن از نتایج حاصل از این پژوهش  اینگونه نواحی بهره گرفت.

ایی در تواند عنصر واگرسوی نواحی مرزی، توسعه نیافتگی بوضوح افزایش یافته که این خود می
حران ن نواحی، بر شدت بشد فزاینده جمعیت ایده و با لحاظ کردن رمناطق مرزی را تقویت نمو

ه های بیافزاید. از این رو در جنوب شرق ایران عالوه بر شرایط ویژه ژئوپلیتیک و حضور گرو
عدم تسلط کامل  آمریکا در حاشیه مرزهای شرقی،حضور ناتو و قومی و مذهبی در منطقه، 

 غانستان وهای امنیتی پاکستان و افسسرویی خویش، فعالیت پاکستان و افغانستان  بر مرزهای غرب
و  گریتمایل آنها به ناامن بودن منطقه، گسترش حضور و سلطه طالبان در ترویج تفکر سلفی

گذار بر از مهمترین عوامل تاثیر آموزش دادن عوامل کشورهای دیگر جهت انجام عملیات انتحاری،
ذ ور اتخادگی ملی جنوب شرق کشذار در امنیت و چسبنامنیت می باشند. اینک راهبرد تاثیرگ

هم مسیاست امنیت و توسعه بطور همزمان و مکمل دانستن این دو می باشد. بمنظور تحقق این 
های های عمرانی و سرمایه گذاریهمکاری های مرزی با کشورهای همسایه، انجام فعالیت

همبستگی  وای ه منطقهاز سوی دیگر در توسعزیربنایی از یک سو و رفع ناامنی و مبارزه با قاچاق 
 ملی آن تاثیر عمیقی خواهد داشت. در غیر اینصورت توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک

ین لی و تکومسرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه های امنیت 
 نواحی بحرانی فراهم نماید.

 ران.زی، جنوب شرق ایامنیت، مناطق مر ژئوپلیتیک،: هاکليدواژه
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 همقدم

بعنوان مهمترین واحد سیاسی از منظر  بلوچستان و سیستان استان ایران شرق جنوب در

 به جنوب از و خراسان جنوبی به شمال از استان این .است شده تقسیمات کشوری واقع

 هرمزگان و کرمان استان به باختر از و پاکستان و افغانستان کشور به خاور عمان، از دریای

 آن مربع کیلومتر 15197که  است مربع کیلومتر 187502 حدود آن وسعت .شودمی محدود

 11.4 که در مجموع است بلوچستان به متعلق مربع کیلومتر 172307 و سیستان به مربوط

کیلومتر مرز خشکی در شرق  1260این استان  گیرد.دربرمی را کشور کل وسعتدرصد از 

دارد. در  کیلومتر مرزی آبی در کرانه اقیانوسی دریای عمان 300ستان و با افغنستان و پاک

 این از رود و بخشیمی بشمار کشور هایاستان ترینخشک جمله عین حال بزرگترین و از

 هوای و آب نوع از استان این اقلیم مجموع در .باشدمی لوت کویری چاله شامل استان

 زبان فارسی سیستانی، بلوچ، قومیت های از بلوچستان و سیستان استان مردماست.  بیابانی

 تقسیمات براساس آخرین .(41: 1388زاده،  ابراهیم)باشندمی تشیع و سنت اهل پیرو و

 9716دهستان و  112 شهر، 37بخش،  48شهرستان،  19 دارای استان این کشوری سیاسی

زاهدان،  :از عبارتند استان این هایشهرستان .(www.amar.org.irاست) آبادی کد دار

نیمروز، ایرانشهر، چابهار، نیکشهر، خاش، سراوان، هامون، میرجاوه، زابل، زهک، هیرمند، 

 سال در استان . جمعیت، دلگان، مهرستان، قصرقند، کنارکسرباز، فنوج، سیب سوران

ت کشور را در خود جای داده درصد از جمعی 3.2بوده که   نفر 2534327با  برابر 1390

است. بنابراین یکی از کم تراکم ترین استانهای کشور محسوب می شود)رحمتی و 

ی که در عرصه های از مهمترین وجوه تمایز یافتگی جوامع کنون(. 6: 1389همکاران،

 مختلف علوم انسانی از جمله علوم سیاسی، جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی مورد

و  1مطالعه قرار گرفته است، تفاوت های قومی و شکل گیری گروهای قومی و هویت قومی

ارتباط آن با وفاق اجتماعی یا هویت ملی است. به این معنی که هر چه قدر میزان هویت 

قومی افراد جامعه بیشتر شود، میزان هویت ملی و وفاق اجتماعی و میزان انطباق آنها با 

                                                           
1- Ethnic identity 
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شد و افزایش هویت قومی تهدیدی برای وفاق اجتماعی و  فرهنگ کل کمتر خواهد

 (.3: 1388)مهرمند و همکاران ، انسجام کلی محسوب می شود 

افزایش بی رویه جمعیت با توجه به ضعف امنیت و نگهداشت جمعیت )تثبیت 

ورده آجمعیت( در مناطق مرزی، افق بسیار پیچیده ای برای آینده نواحی حاشیه ای پدید 

ه دنیای آینده کشوری موفق خواهد بود که بتواند مشکالت جمعیتی خود را باست. در 

واند رساند و با استفاده از راهکارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بتحداقل ب

واحی جمعیت را به ماندن در نواحی مرزی و محل تولد شان عالقه مند نماید، از طرفی ن

ای جغرافیایی و توسعه نیافتگی و غیره تفاوت همرزی بواسطه دوری از مرکز، انزوای 

اوت های و توسعه با مراکز عمده جمعیتی دارند، این تففاحشی از نظر برخورداری از رفاه 

ود عمده منجر به گسست این دو ناحیه و ایجاد یک رابطه استثماری به نفع مرکز می ش

 (.2: 1384)محمدی و همکاران، 

هت جرا ایجاب می نماید و  رزی، ضرورت امنیت آنهااهمیت مرزها و مناطق مبطورکلی

اشد. بهای ساکن در حاشیه مرزها بسیار حائز اهمیت می  ایجاد امنیت مرزها، نقش قومیت

ست به الزم ا ژئوپلیتیکی و امنیت در جنوب شرق ایران،با توجه به مباحث فوق در تحلیل 

سطح  محیطی این نقاط از لحاظموارد زیر توجه ویژه نمود؛ تحقیق درباره نابرابریهای 

ثر آن اار زندگی مردم این منطقه و یف در ساختبرخورداری از امکانات، نقش اقوام و طوا

پیرامون،  -بر روند توسعه، نقش دولت در کاهش تفاوت های موجود در میان نقاط مرکز

 نقش مشارکت در تسریع روند توسعه منطقه وغیره. 
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 .1395ماخذ: پرتال استانداری سیستان و بلوچستان،  شوری سیستان و بلوچستان.: تقسیمات ک1نقشه شماره 

 

 مرز و آمایش مرزیمبانی نظری و پیشینه 

 فرهنگی تجاری، اقتصادی، سیاسی، گوناگون های عرصه در که است مفاهیمی جمله مرز از

 رسمی مرزهای مانند عینی مفهوم دو به مرز .می کند پیدا متفاوتی کاربردهای جغرافیایی و

 بسـته یـا   باز، می تواند رود. همچنین می کار عقیدتی به مرزهای مانند ذهنی یا و کشورها،

 ;Jones and Wild, 1994; Hansen, 1978).؛ 1368باشـد)عزتی،   قـوی  و ضـعیف 
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Buchanan, 1998  مـرز  اصلی است. مفهوم شده شناخته زیادی مفاهیم و ها واژه با مرز 

 حدود معنی Boundary است. واژة  رسمی و سیاسی مرز معنی به  Bondarواژه  مقابل در

 نشـانگر  مواجهـه  و مقابلـه  مـرز  و جبهه معنای به Frontierواژه  .می رساند را محدوده و

 در بنابراین،(. 62: 1388عندلیب و مطوف، است) کشورها مرزهای جنگ در و ستیز شرایط

 ملـی،  نشـانگراقتدار  مـرز؛  سـرد،  جنگ رانود پایان تا حدوداً و پیش دهه چند تا و گذشته

 چون این، بر افزون  بود. خارجی تجاوزات از ملی امنیت حفظ و حاکمیت اعمال محدودة

مـی   جـدا  خـارج  از را آن و می کند محدود را کشور که سرزمین است خطی عنوان به مرز

 یـد. در حسـاب مـی آ   به پیرامونی خارجی مناطق و می شود مرکزی داخلی، مناطق سازد؛

 منـاطق  خصوصـیات  مـرزی  منـاطق  پیرامونی، مناطق کشیده شدن حاشیه به و انزوا فرایند

 کشـور  یـک  مرکـز  از دور مـرزی  مناطق که شرایطی می کند. بنابراین، در پیدا را پیرامونی

 ناامنی پدیده تالقی دو محل مرزی مناطق آید. بنابراین، می حساب به پیرامونی مناطق باشد،

 .است پیرامونی مناطق در یفتگنیا توسعه و

 اتحاد رنظ از کرد، خواهد پیدا یا و کرده پیدا بیست ویکم قرن در جهان که شرایطی با

 وسـط ت پرسش هـا  این اتحاد، این برابر فیزیکی در و ذهنی موانع برداشتن و کشورها میان

 سیستم آیا که شود می مطرح منطقه ای برنامه ریزی و جغرافیایی سیاسی، علوم اندیشمندان

 ود؟می ش گذشته از رنگ تر کم مرزها اینکه یا و می ماند پایدار ملی حکومت های دولت

 روزب حال در جهان مناطق از بسیاری در جهانی شدن برابر در که عکس العملی شرایط آیا

 را مناطق مرزی می کند، پیدا نمود فرهنگی و قومی نزاع های و درگیری صورت به و است

؛ 176: 1378مـی مانـد؟)هاروی،    بـاقی  صورت همین به مرزی مناطق آیا و ازد؟می س متأثر

یـن  مرزی حتمی است. ا مناطق (. از این منظر ضرورت آمایش86: 1388هافتون و کانسل، 

 رزی، درم مناطق نیازهای از دفاع، و امنیت با را توسعه که است برنامه ریزی نوعی آمایش

 بـرای  راهکـاری  و دهـد مـی   پیونـد  یکدیگر به ند،دار مرزی مناطق که شرایطی چارچوب

ـ  یکـدیگر  ملـزوم  و الزم توسـعه  و آن امنیت در که می کند معرفی مرزی مناطق توسعه ی م

 (.14: 1380و  29: 1379شود)عندلیب،
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پایـه   بـر  خـود  اما است، برنامه ریزی فن نوع یک مرزی مناطق آمایش گرچه بنابراین،

 و شـرایط  تفسـیر  و تحلیـل  ضـمن  است کـه  متکی خاصی علمی متدولوژی و نظری های

راه  آنهـا  برای و گرفته نظر در توأمان را امنیت یا و توسعه موانع مرزی، مناطق ویژگی های

 یکدیگر بر را مرزی مناطق در امنیت و توسعه اهداف تا می دهد ارایه های یکپارچه ایحل

 و فضایی - راهبردی برنامه ریزی نوعی را "آمایش" می توان سازد.  لذا از این منظر منطبق

 .دانست کشورها، مرزی فضاهای در راهبردی نوعی برنامه ریزی را "مرزی مناطق آمایش"

توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجـاد متغیـر   

امـروزه ایـن    های اثرگذار بر مولفه های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فـراهم نمایـد.  

پیرامون را شکل مـی   -تهدید بیشتر متوجه نظام های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز

دهند. این ساختار عمدتا شامل حاشیه کمتر توسعه یافته نسبت به مرکـز مـی باشـد. نتـایج     

ها نشان داده که شکاف عمیقی میان سطح توسـعه یـافتگی جنـوب شـرق     حاصل از تحلیل

حی وجـود دارد. بنـابراین تغییـر نگـرش بخـش مرکـزی نسـبت بـه آن،         انسبت به دیگر نو

برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه ثمرات توسعه ملی، تا اندازه زیادی می تواند بـه  

 (.  70-87: 1389ایجاد امنیت ملی کمک نمایند )اطاعت و همکاران، 

یه اجتماعی، مطالعه ادر تحقیقی با عنوان؛ بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی و سرم

موردی: شهر اردبیل، احساس امنیت به عنوان یک پدیده روانشـناختی و اجتمـاعی، تحـت    

تاثیر تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است که انسـان هـا   

 ،برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی نیازمند آن هسـتند. در ایـن مطالعـه   

وجود بُعد ذهنی امنیت اجتماعی در ارتباط وضعیت سرمایه اجتماعی مد نظر اسـت کـه بـا    

فراهم شدن بسترهای احتـرام بـه عـرف، سـنت هـا، هنجارهـا و ارزش هـای اجتمـاعی و         

مشارکت فعال در زندگی اجتماعی جهت سرعت بخشیدن به سالمت اجتماعی و پایـداری  

(. در 59-87: 1389اهد بود)نـادری و همکـاران،   وبهداشت روانی در حوزه امنیتی فراهم خ

اقتصادی و هویت قومی بر احسـاس   -مقاله ای دیگر با عنوان؛ بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی

امنیت، عنوان شده که امنیت اجتماعی یکی از عناصر بنیادی بُعد سیاسی نظم اجتمـاعی بـه   
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یـق توزیـع عادالنـه    رحساب می آید. اقدام برای کـاهش احسـاس محرومیـت نسـبی از ط    

امکانات و ثروت، همچنین کاهش احساس بی قدرتی به ویژه با فراهم نمودن حضور گروه 

اجتماعی کشور، دیگر پیشنهاد این تحقیـق بـرای    -های قومی در برنامه ریزی های سیاسی

افزایش احساس امنیت اجتماعی و نیز بهبود مشارکت افراد در ایجاد امنیـت اسـت)نبوی و   

(. در مقاله ای دیگر با عنوان؛ چگونگی استفاده از الگوهـای ارتبـاطی بـرای    1387 دیگران،

برقراری نظم و امنیت شهروندان، سعی بر این بوده که به این هدف برسد کـه چگونـه مـی    

توان با استفاده از الگوهای ارتباطی به بهبود مناسبات شهروندی یاری رسانیم. با توجـه بـه   

انجام شده به این نتیجه رسیده کـه برقـراری نظـم و امنیـت در      شواکاوی که در این پژوه

گستره همگانی نیازمند انجمن های داوطلبانه و مستقل شهروندان است) قـوام و همکـاران،   

1389  .) 

در واقع بین امنیت و مشکالت اجتمـاعی و فقـر فرهنگـی و توسـعه رابطـه معنـاداری       

اعی و اقتصادی و امنیتی در یک منطقه موجود دارد. می توان گفت، برای حل مشکالت اجت

باید به انجام اقداماتی از جمله طرح های توسعه ای و زیربنایی در جهت افزایش درآمـد و  

اشتغال اقدام کرد و همچنین برای ایجاد توسعه و انجام کارهای زیربنایی و عمرانی در یـک  

برنامه دوم عمرانی قبـل از   منطقه باید بسترهای فرهنگی مستعد نیز فراهم باشد، چنانکه در

( برنامه ای تحت عنـوان برنامـه منطقـه ای جنـوب شـرقی از طـرف       1334-1341انقالب )

سازمان برنامه به مشاوران ایتالیایی به نام ایتال کنسولت واگذار شـد؛ هـدف از انجـام ایـن     

بررسی، تشخیص امکانات طبیعی و اقتصادی توسعه منطقه و نیز تعیین طرح هـای خـا    

ی باال بردن سطح زندگی مـردم ایـن سـامان بـود. بیشـتر پیشـنهاد هـای شـرکت ایتـال          ابر

(. پـس از  383: 1385کنسولت، اجرای طرح های کوچک و جدا از یکـدیگر بـود )توفیـق،   

انقالب اسالمی نیز طرح توسعه محورشرق همزمان با برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی 

کن باگذشت چند دهه از آن زمان هنوز هـم بخـش   یو فرهنگی کشور طراحی و اجرا شد، ل

زیادی از ساکنین این منطقه از فقر فرهنگی، کمبود خدمات آموزشی، خدمات رفاهی و فقر 

در زمینه معیشت رنج می برند، لذا برای رسیدن به امنیت و توسعه در این منطقـه از کشـور   
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هم زمینـه سـاز مشـارکت مـردم      ای و از پائین به باال کهمی بایست یک برنامه جامع منطقه

باشد و پشتوانه مردمی را به همراه خود داشته و در اجراء هم در سطح محلی اجرا و پیـاده  

سازی گردد نیازمندیم، تا تمامی سازمان ها و تشکل های دولتی و مردمی برای اجـرا در آن  

ای شامل پیوسته مدر عین حال باتوجه به اینکه بلوچها در منطقه به ه درگیر و سهیم باشند.

ایاالت بلوچستان پاکستان، والیت نیمروز افغانستان، بخش های عمده ای از استان سیسـتان  

و بلوچستان، شهرستان جاسک و همچنین قسمت هایی از شهرستان های کهنوج و نهبندان 

ایران و گوشه جنوب غربی افغانستان شامل، هلمند، حوالی گودرز و ساحل شـرقی هـامون   

ونت دارند و همچنین  در بخش های جنوبی استان خراسـان، کرمـان و مشـرق    کصابری س

برنـد و بلوچسـتان ایـران و    استان هرمزگان و عده کمی هم در استان گلسـتان بـه سـر مـی    

پاکستان در سه عنصر مذهب، زبان و قومیت با یکدیگر تجانس دارنـد. از ایـن رو ترکیـب    

وچ نشین پاکسـتان و ایـران تـاثیر گذاشـته و     لاین سه متغیر همسو، بر همگرایی دو بخش ب

آرمان سیاسی بلوچستان بزرگ را در قالب تالش برخی نخبگان بلوچ برای کسـب هویـت   

پدید آورده است. در قرن اخیر، منطقـه بلوچسـتان هماننـد    « بلوچستان آزاد»مستقل سیاسی 

ت. این استان سدیگر مناطق حاشیه ای بحران خیز، گاهی عرصه فعالیت های سیاسی بوده ا

-وجـزو منطقـه  ازسـایرنقاط مرکـزی اسـت   نیز در سه عنصر مذهب، زبان و قومیت متفاوت

از این منظـر  (. 1388:10شود)پیشگاهی فرد و همکاران،دو محسوب می بالقوه درجهبحرانی

 و امنیـت  بـا  را توسـعه  تا بتـوان  است برنامه ریزی در این ناحیه حتمی و ضرورت آمایش

 راهکـاری  و دهـد  پیوند یکدیگر به دارد، مرزی این منطقه که شرایطی رچوباچ در دفاع،

 ملـزوم  و الزم توسـعه  و آن امنیـت  در که و جلوگیری از واگرایی معرفی کند توسعه برای

 تلقی شود. یکدیگر

 مرزی و نقش تاثیرگذار آمایش وتوسعه بر امنیت این مناطق مناطق هایویژگی

 بر حاکم سیاسی و جغرافیایی شرایط و خارجی کشورهای با تمجاور دلیل به مرزی مناطق

 رود و ایـن شـرایط  مـی  شمار به آنها جزء الینفک داشته که را خود خا  هایویژگی آنها،

 مـورد  ویژگـی هـا   این دارد. از این رو چنانچه مناطق این توسعه روند بر مستقیمی تأثیرات
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 عنوان به و می گذارد مناطق مرزی امنیت و هتوسع روند بر تأثیراتی منفی نگیرد، قرار توجه

در  و گیـرد  قـرار  توجـه  این مهـم مـورد   اگر اما. کرد خواهد عمل توسعه برابر در تهدیدی

 بـه  خـود  از مثبتی اثرات شود، گرفته کار به مناطق، آن آمایش و توسعه برنامه ریزی فرایند

 عبـارت  ویژگـی هـا   ایـن  برخی از. شود تبدیل می فرصت به تهدید از و گذارند می جای

جمیعـت،   مداوم جابجایی و سکونت جغرافیایی، ناپایداری مرکز، انزوای از دوری :از است

کشـور،   داخلی مناطق با مذهبی و قومی فرهنگی، مرزی، تفاوت های غیرقانونی تبادل های

اسـت کـه   (. یک اصل انکارنشدنی در عصـر شـتاب آن   1379 عندلیب، خارجی) تهدیدات

یافته و دائما متحول و رو به جلو ای توسعهای ندارند جز آنکه چهرهای بقا، چارهکشورها بر

از خود به نمایش بگذارند. در غیر این صورت محکوم به ادغام اجباری و هضم در جوامـع  

ســازی پیشــرو خواهنــد بــود و ایــن بــه معنــای حــذف شــدن از معــادالت رونــد جهــانی 

 (.  122: 1384است)میرمحمدی، 

هـای گسـترده، شـرایط نامسـاعد     د مسائلی مانند ویرانـی نگ جهانی دوم وجوبعد از ج

کشورهای تازه استقالل یافته، شکاف عمیق بین فقیر و غنی و تمایل عمـومی بـرای ایجـاد    

ها رفاه و آبادانی، ضرورت مباحث توسعه در اغلب کشورها را مطرح کرد. بنابراین حکومت

گـذاری، اجـرا، نظـارت، گسـترش     یـق سیاسـت  ایـن مشـکالت از طر  در راستای غلبـه بـر   

گذاری اقدام به هدایت روند توسعه بعنـوان جریـانی چندبعـدی کـه     ها و سرمایهزیرساخت

ی مردم و نهادهای ملی و نیـز  مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه

)تـودارو،   ردن فقر مطلـق اسـت  تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن ک

( کردند. با توجه به این که عواملی نظیر سطح فرهنگی، وضعیت اقتصادی، رفاه 115: 1365

ی مستقیمی دارند و نقش این عوامـل  یافتگی رابطهاجتماعی و ثبات سیاسی با سطح توسعه

-ایش مـی یافتگی کشور، قدرت ملی را افـز در میزان قدرت ملی زیاد است، بنابراین توسعه

شود، افزایش وزن ژئوپلیتیکی لی منجر به افزایش وزن ژئوپلیتیکی مییش قدرت مدهد، افزا

بهبود موقعیت کشور در سیستم ژئـوپلیتیکی را بـه دنبـال دارد، بهبـود موقعیـت کشـور در       

ی نفوذ جغرافیایی کشور شده و درنهایت موجب سیستم ژئوپلیتیکی موجب گسترش حوزه
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هـای مختلـف   هـا و رفتارهـا در مقیـاس   سازیتصمیم شور بر فرایندها،افزایش اثرگذاری ک

وار بـه افـزایش   شود. این مسئله بصـورت تسلسـل  ای و جهانی میمحلی، همسایگی، منطقه

(.  بر 110-109: 1385نیا، کند )حافظمجدد قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیکی کشور کمک می

رزی، تنـوع و  لـف کـه در منـاطق مـ    های نظری و تجربی در کشـورهای مخت اساس بررسی

ای میان مناطق مرزی و مناطق مرکزی بسیار آشکار است. دگی دارند، عدم تعادل منطقهپیچی

-ی آن مناطق از خود بـر جـای مـی   ای، دو تأثیر منفی بر روند توسعهاین عدم تعادل منطقه

م کلی آن، بـا  گذارد. از یک سو، این عدم تعادل، حرکت توسعه در مناطق مرزی را در مفهو

دهد و از سوی دیگـر، نـاامنی را   سازد و موانع بسیاری سر راه آن قرار میل مواجه میمشک

دهد. ایـن  هم به دلیل موقعیت مناطق مرزی و هم به دلیل عدم توسعه، گسترش عمومی می

ای از کـنش  ای به یکدیگر مرتبط، مجموعهتأثیرهای متقابل توسعه و امنیت به شکل زنجیره

ی پایدار مناطق مرزی را تحت تأثیر خـود  ی توسعهکنند که جوهرهیهایی ایجاد مکنشو وا

 (.100: 1390د )نامی و محمد پور، دهقرار می

 مرزی ایران و ضرورت توسعه و امنیت این مناطق مناطق هایویژگی

 کل و خاورمیانه مرزی مناطق حساس ترین و مهمترین از در واقع یکی ایران مرزی مناطق

 حوادث کشور، سالة هزار چندین طول تاریخ در مناطق این. آیدیم حساب به جهان

 ممتاز موقعیت از ایران برخورداری. است بوده شاهد را نظامی و سیاسی گوناگون

 طول در بنابراین،. است کرده جلب مناطق این به نسبت بیشتری ژئوپولیتیک، حساسیت

 ،شده تحول دچار ایران ییشکل جغرافیا و وسعت تنها نه کشور، ساله هزار چند تاریخ

 شاهدیم شرایطی چنین در .است بوده تغییر دستخوش بیش و کم آن سیاسی مرزهای بلکه

 و ذیرپآسیب  نقاط از یکی زیردالیل به ایران مرزی مناطق از هاییقسمت دیرباز، از که

 باعتا غیرقانونی مداوم، ترددهای نظامی تهدیدات است؛ وجود می رفته به شمار خیزبحران

 مواد قاچاقچیان و معاند گروه های غیرقانونی، مهاجرین صورت به مجاور کشورهای

 .محرومیت و نیافتگی توسعه مخدر،
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اگر فرایند توسعه را کوششی هوشمندانه جهت ارتقای سطح کیفی زندگی مردم بدانیم، 

ستایی باید اذعان داشت که نیاز کشوری همچون ایران به فرآیند توسعه خصوصا توسعه رو

در ایران . (26: 1389زاده، )سعیدی و اسماعیلو مناطق مرزی و محروم بسیار مشهود است 

ریزی در قالب نوین و اجرای یک تجربه تقریبا پنج دهه برنامهنیز در شرایط امروزی با 

منطقه عظیم داخلی و تحوالت بعد ( در132: 1389بلوریان، طرح آمایش سرزمین )عظیمی

 یا و وارد نشده توسعه در چرخه هنوز کشور پیرامونی از مناطق برخی جی،خار در بعد ای

 الگوی جریان در که است مناطقی از ایران یکی جنوب شرق اند. منطقهشده وارد کمتر

 حدی تا توسعه روند از گرفته و قرار ایحاشیه موقعیت در کشور پیرامون -توسعه مرکز 

-سرمایه و مناطق یهیکپارچ یهتوسع یهشینیپ( 80: 1391است )طاوسی،  بوده دور به

دوم  های  عمرانیبرنامه ویژهبه تحمیلی، جنگ از پس هایسال مرزی، به مناطق در گذاری

 تنظیم و محروم مناطق زداییمحرومیت برای دولت یهای گستردهاقدام .گرددبرمی کشور

 برقراری همچنین، ،FRDU»1»بر رویکرد  مبتنی ایو منطقه فضایی یهتوسع هایبرنامه

 هابرنامه اما مناطق مرزی شد؛ یهتوسع به دولت جدی توجه موجب مرزی، مناطق در امنیت

 سامان را ایران مرزی مناطق هاینارسایی و مشکالت است نتوانسته انجام گرفته هایاقدام و

هم نایع مها و صبه طوری که بسیاری از زیرساخت(. 336: 1392دهد )قنبری و روستایی، 

ای های استراتژیک در بخش مرکزی کشور متمرکز گردیده و نواحی حاشیهگذاریوسرمایه

-از سطح توسعه نازلی برخوردار شده است. همین موضوع خود چالش مهمی برای برنامه

ای و اصالح الگوی توسعه فضایی متعادل در کشور را فراهم کرده است ریزی منطقه

ای شده و آثار و عواقب زیانبار ن مسأله باعث عدم تعادل منطقهیا (.364: 1391)کالنتری، 

ها عبارتند از افزایش فرایند تمرکزگرایی، داشته که برخی از آن فراوانی برای کشور به دنبال

نشینی، ی روند مهاجرت و حاشیهاجتماعی، ادامه -های اقتصادیافزایش بسترهای نارضایتی

-تبعیض و فاصلهگریزی در مناطق مختلف، افزایش احساس افزایش فرایند واگرایی و مرکز
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های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف بخشی طبقاتی، گسستگی پیوند ارگانیک بین 

رویه زیست و فشارهای اکولوژیکی به ویژه در اثر رشد بیکشور، افزایش تخریب محیط

ن توزیع نامتواز ی روند بیکاری،شهرهای بزرگ، عدم بهبودی در وضع اشتغال و ادامه

 (.26: 1386پور و دیگران، های کشور )احمدیجمعیت و تخلیه برخی از بخش

 : است برخوردار زیر های ویژگی از ایران مرزی ر عین حال مناطقد

 کیلومتر  7816 طول به طوالنی مرز. 1

  (غیره و صعب العبور کوهستانی آبی، خشکی،)مرزی مناطق در جغرافیایی تنوع. 2

 چین  از بعد جهان، در رتبه دومین کسب و کشور 15 با ایران یایگهمس. 3

 31 از استان 16)  مرزی مناطق در کشور استان های از نیمی از بیش گرفتن قرار. 4

  (کشور استان

 اقتصادی  بنیان های ضعف و توسعه زیرساخت های کمبود. 5

 مرز  به نزدیک نواحی در آن پراکندگی و جمعیت اندک تراکم. 6

 ت ها ابرقدر به آنها وابستگی و همسایگان سوی از امنیتی تهدیدات و خطرات تنوع. 7

 ناطقم و مناطق این بین و اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، نابرابری های و تعادل عدم. 8

 مرکزی 

 در آن میانگین با مقایسه در مناطق این بیشتر در توسعه شاخص های بودن پایین. 9

 ملی  سطح

: 1380 مناطق)عندلیب، این تحلیل و شناخت برای عملی چارچوب یک فقدان.  10

154.) 
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 www.mrt.irماخذ:  .ايران اسالمي جمهوری همسايگان و مرزی مناطق. 2شماره  نقشه

 

 ناامنی و توسعه نیافتگی و محرومیت فوق الذکر همواره تشدید عوامل باتوجه به

 و ها، مسایلاساس ویژگی اینک بر .بودیم شاهد تاریخ طی در را کشور مرزی مناطق

ویژه مناطق مرزی، برخی تبعات ناشی از آن  خصوصیات شرایط و از ناشی مشکالت

 عبارتند از:  

 اامنی،ن ایجاد برای را مناسبی زمینه های که مرزی مناطق در شدید محرومیت و فقر. 1

 می سازد  فراهم کاال و مخدر، اسلحه مواد قاچاق به آلودگی

 نای امنیت کاهش و جانی تلفات با توأم امنیت ایجاد سنگین هزینه های لتحمی. 2

 مناطق 

 و اراشر قاچاقچیان، پناهندگان، غیرقانونی، مهاجرین توسط ناامنی اشاعة و پخش. 3

 معاند  گروه های
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 مناطق  برخی در فرهنگی و قومی تبعیض و اجتماعی شکاف ایجاد. 4

 مرزی)همان مناطق مورد در کارآمد و هماهنگ منسجم، تصمیم گیری نظام فقدان. 5

 ماخذ(.

ا بمجاورت در استان سیستان و بلوچستان عالوه بر موارد فوق الذکر، دالیلی چون 

موده نای را ایجاد شرایط ویژه کشورهای خا  و شرایط جغرافیایی و سیاسی حاکم بر آن،

 وبیر و تداراشته است. از این یافتگی و امنیت استان گذکه تأثیرات مستقیمی بر روند توسعه

 طلبد.ای را میبرنامه ریزی ویژه

 مسائل قومی و تاثر آن بر امنیت و توسعه جنوب شرق

اصوال آنچه مایه ماندگاری و پایداری جامعه ایران در تاریخ پر فراز و نشیب آن شده، همین 

زبانی و مذهبی  مولفه های انسانی چون همزیستی مسالمت آمیز و سازگاری نژادی، قومی،

گردش و چرخش نخبگان از قومیت های گوناگون در آناتومی بستر  و وجود گونه ای

(. با این همه جنوب خاوری ایران در محدوده 57: 1383فرهنگی آن بوده است)باوند، 

مثلث طالیی یعنی) ناحیه ای بیابانی که دور از دسترس دولت های ایران، پاکستان، 

وئین و انبار جنگ افزار است(، قرار استراتژیک مواد مخدر، تولید هرافغانستان و محل گذر 

افغانهای القاعده تبدیل  -گرفته و پس از سرنگونی طالبان در افغانستان به محل تجمع عرب

شده و پیوندهای مذهبی و قومی عشایر و قبایل این نواحی با یکدیگر، امکان پنهان شدن 

ائتالف به رهبری ست که عملیات پاکسازی نیروهای آنان را افزایش داده است. گفتنی ا

آمریکا و همکاری نظامیان افغانستان و پاکستان در منطقه وزیرستان پاکستان، مشرف به 

(. اینک به نظر می رسد که یکی از راهکارهای 1: 1385مثلث طالیی انجام می گیرد)هادیان،

ن یژه در این منطقه، از میان بردبنیادی برای سازمان دادن به مسئله قومیت در ایران، بو

نابرابری های مذهبی و فرقه ای با فراهم آوردن امکانات و فرصت های یکسان برای 

مشارکت اداری و سیاسی همه شهروندان و نیز از میان برداشتن یا دست کم کاستن از 

ینه نابرابری هایی اقتصادی میان استانهای مرزی است؛ نابرابری هایی که در جای خود زم

(. با این همه، باید دانست 142: 1389خواهند شد) ابراهیم زاده، ساز اقتصاد پنهان و قاچاق 
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که مردمان سیستان و بلوچستان و قوم بلوچ و سیستانی با هر سلیقه و گرایش سیاسی، 

همانند دیگر ایرانیان، به خطر افتادن امنیت داخلی و حاکمیت ملی کشور را برنمی تابند. در 

ه و سنی خط کشید؛ چه بسا خانواده ها که در آنها، و بلوچستان نمی توان میان شیع سیستان

زن یا شوهر یکی شیعه و دیگری سنی است، حتی خانواده هایی هستندکه از یک پدر و 

 -مادر برخی از فرزندان سنی و دیگران شیعه هستند. به سخن دیگر، درهم آمیزی قومی

، بسیار طبیعی و الف بسیاری از دیگر نواحی قومیمذهبی در سیستان و بلوچستان برخ

(. اما به هر رو زمینه های باال گرفتن مسائل قومی و 174: 1383معمول است)مالزهی، 

ای مذهبی و درگیری و ناامنی در کنار مرزهای خاوری، در سایه تحرکات نیروهای فرامنطقه

به این موضوع الزامی است. و نیز طالبان و القاعده وجود دارد و توجه ویژه مسئوالن 

 یا ها فرصت شناخت با ملی وحدت روند تغییر یا تثبیت در ها قومیت جایگاه زهامرو

 این در .است شده پذیرفته کشور یک سیاسی ساخت در مستقر اقوام فراروی تهدیدات

 قومی هایفرهنگ خرده حتی و مختلف مذاهب و ادیان محلی، اقتصاد قومی، زبان راستا

 عین در بگذارد نمایش به ملی وحدت تحقق در اقوام حضور از مطلوبی فرصت دتوانمی

گردد  تعریف کشور ملی امنیت علیه اقوام تهدید برای منبعی تواندمی یک هر حالیکه

(www.tebyan-zn.ir.) یا اقتصادى توسعه هاىسیاست که دارد وجود زیاد احتمال این 

 روشهاى گرفتن پیش در موجب ملى، یتوه بر مبتنى نظرىِ چهارچوب فاقد سیاسىِ

 را، موردنظر اهداف به یابىدست و توسعه فرایند تمامى و شود، ناقص و گرانهکاهش

 براى سازد. دارخدشه ملى، وحدت به رسیدن هدف و ملى منافع به توجه زمینه در ویژهبه

 ش.  ه 1332 مرداد 28 کودتاى از بعد سال هاى در ایران سیاسى نظام کهدرحالى نمونه

 سازنده معنوى عناصر به آن در که گرفت پیش در را اىگرانهکاهش هویتى سیاست هاى

 نکات، این به توجه با .گردید منجر شکست به نهایت در شد،نمى توجه ایرانى ملى هویت

 باشد داشته فراگیر جنبه که باشد استوار بنیادهایى براساس ملى هویت که است مهم بسیار

 هویتى چهارچوب چنانچه. بگیرد دربر را جامعه هویت سازنده مشترک عناصر تمامى و

 دینى، معیارهاى براساس را سرزمین جمعیت از بخشهایى سیاسى، نظام یک قبول مورد
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 توسعه سیاست هاى تدوین در نظام آن بگیرد، نادیده آن نظایر و فرهنگى نژادى، اعتقادى،

 این که چرا شد؛ خواهد مواجه شکست با ىمل منافع تحقق و ملى وحدت به رسیدن و

 گوناگون دالیل به کشور یک جمعیت از هایىبخش حذف با گرایانه،کاهش هویتى سیاست

 درستى درک تواندنمى اساس همین بر و سازدمى مخدوش را جامعه آن ملى وحدت اصوالً

  (. 19 -1: 1382 باشد )احمدی، داشته ملى منافع از

 با برابر موقعیتی مذکور حقوق به یابیدست در که کنند ساسحا اگر ملت یک اعضای

 با را خود نتوانند اقوامی اگر اما داشت؛ خواهد کمتری بحران ملی هویت دارند یکدیگر

 هماهنگ رسمی مذهب و عمومی تعلیمات رسمی، زبان ملی، ادبیات سازی،ملت فرایند

 حاشیه به و شوندمی محروم حقوق از و کرده سقوط دوم درجه شهروند حد به سازند

 مانند) ملی مادون هایهویت تقویت موجب و کرده محرومیت احساس و شده رانده

 و سیاسی اعمال به زدن دست برای محرکی و شودمی( وغیره گراییمحله نژاد، قومیت،

سابقه مدیریت جدید در مواضع قوم گرایانه،  (.www.pajoohe.com)گردد خشونت می

چند تیره و  بر بخش قابل توجهی از جمعیت شیعه و سنی استان، توجه به چشم فرو بستن

ها و نادیده گرفتن بقیه، تعادل اجتماعی را به هم زده طایفه محدود از بلوچ ها یا سیستانی

ملی و ضعف عملکرد  است. نا آشنایی با مسائل ژئواستراتژیک منطقه و ضعف نگاه

مذهبی را عمیق تر و عمده کرده، بلکه  -شکاف قومی مدیریتی و عدم روحیه پدرانه، نه تنها

ای محلی و درون قومی را نیز دامن می زند. با حذف گسترده نیروهای مدیریتی شکاف ه

ارها  از توانمند که اتفاقا بیشتر از شیعیان و سیستانی ها بودند، خال مدیریتی ایجاد و رشته ک

استعداد آن را دارد که به عنوان مذهبی در این استان  -هم گسیخته شد. شکاف قومی

خواهی و و شکاف های دیگر مثل شکاف دموکراسی شکاف اصلی و عمده درآید

های اقتصادی را هم تحت اقتدارگرایی، شکاف سنت گرایی و نوگرایی و حتی شکاف

در توسعه و ضعف اقتصادی به همراه مرزهای الشعاع خود قرار دهد. متاسفانه تاخیر 

ست و تجربه موادمخدر و قاچاق کاال بر مشکالت افزوده است. باید دان پرماجرای قاچاق

یابد، هم به ما اثبات کرده است که توسعه اقتصادی تنها با سرمایه گذاری دولتی تحقق نمی
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های گذاریرمایهباشد و حتی اختصا  سها وظیفه دولت میاگرچه تکمیل زیرساخت

تانه در سالهای اخیر با اجرای طرح توسعه دولتی برای این استان ضروری است، خوشبخ

هم در دولت بازنگری شد، اقدامات قابل توجهی در این  1381ور شرق که در سال مح

استان یا اعم ازداخلخصوصیتا پای بخشحالگرفته است. با اینجهت صورت

گذاری با خارجی به استان گشوده نشود و سرمایهخصوصیازسراسرکشور یا حتی بخش

ایران را مردم بومی صورت نگیرد، نباید انتظار توسعه واقعی در جنوب شرقرکتمشا

 (.4 -7: 1385داشت)حسینی،

 عوامل خارجی تأثیر گذار بر امنیت جنوب شرق ایران

 آمریکا در حاشیه مرزهای شرقیحضور ناتو و  -1

یـت خـود را در   سپتامبر با ورود بـه افغانسـتان، نخسـتین مامور    11ناتو پس از حادثه مشکوک 

افغانسـتان بـه منزلـه    در اسـتقرار   خارج از حوزه سنتی خویش یعنی اروپا شروع کرد. در حقیقت بـا 

هـای متفـاوت و   موفقیت این سازمان در گسترش به سمت شرق است. گرچه این سازمان با چـالش 

به اهداف بلند  پیش بینی نشده ای در افغانستان مواجه گردید. اما دو کشور امریکا و انگلیس باتوجه

در  مدت خود در منطقه سعی می کنند به هـر نحـو ممکـن نیروهـای نـاتو را بـرای مـدت طـوالنی        

اجـرا مـی   « نه بزرگخاورمیا»یکی از سیاست های آمریکا که در راستای  طرح افغانستان نگاه دارند. 

 4در بنـد   اسـت در ایـن زمینـه   « های قومی و مذهبی بویژه در شـرق ایـران  فعال کردن گسل»شود، 

ین کشور دربارة تغییر نگرش در مـردم ایـران و طـرح    آمریکا از اقدامات نرم ا 2007دکترین امنیتی  

در خصو  تحریک و  دعاوی حقوقی علیه دولت ایران به نفع قومیت ها یاد شده است. در این بند

راسـی  تقویت جناحهایی که علیه حاکمیت فعال هستند بخصو  حرکت های قومی و ترویج دموک

ها تأکید شده است )بولتن ویـژه،  ها در احقاق حقوق اقلیت NGOو حقوق بشر از طریق گسترش 

زیـه  ( . در این سند از جمله اهداف آمریکـا در طـرح خاورمیانـه جدیـد، تج    9،   2، شماره 1388

اسـت کـه بـا تغییـر      2015کشورهای منطقه، اعطای خود مختاری و ایجاد ساختار فدراتیو در سـال  

های توان به  فعال کردن  ماهوارهگیرد . در همین راستا میها، کوچک سازی کشورها صورت میمرز

اد و فارسی زبان که مبلغ سیاست های یاد شده  با تاکید بر تشـکیل کردسـتان بـزرگ، بلوچسـتان آز    

-مـی (. بنابر این  به نظر 13،   15، شماره  1388آذربایجان متحد است، اشاره داشت)بولتن ویژه، 

رسد  با توجه به استراتژی جدید آمریکا، یکی از اهداف راهبردی این کشور تغییر نگـرش در مـردم   
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منطقـه شـرق   ایران با  تحریک قومیت ها، از جمله قوم بلوچ است. حوادث و ناآرامی های اخیر در 

ی می نویسد: حمـالت تروریسـت  « ساندی تلگراف »گویای همین سیاست است. در این زمینه نشریه 

(. آمریکا سـعی مـی   19،   16، شماره  1387اخیر در ایران با سازماندهی آمریکا بود )بولتن ویژه 

صـومت دیرینـه   گیری کند ، لذا بـا توجـه بـه خ   کند تا از توان ناتو برای رسیدن به اهداف خود بهره

د جدی بـرای  آمریکا علیه ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی، حضور ناتو در منطقه به عنوان تهدی

غـرنج تـر   جمهوری اسالمی ایران مطرح بوده و همکاری افغانستان نیز به عنوان ابـزار، موضـوع را ب  

جالل آباد ، کابـل و مـزار   کرده است. گسترش ناتو در افغانستان و ایجاد قرارگاه هایی در قندرهار ، 

نظامی بـر علیـه اسـتان و     شریف، شیندند در استان فراه در حاشیه مرزهای ج.ا.ا ، از جمله تهدیدات

حیط امنیتی ایـران را  کشور ایران محسوب می شوند. امروزه یکی از سیاست های بین الملل که که م

ه بـه عنـوان یـک پدیـده یـا      متاثر کرده است سیاست های دولت آمریکا در جوار شـرق کشـور، کـ   

   دهد.ها نشان میتأثیر خود را در ناامنی "مسئله"

 
 www. irdiplomacy.irماخذ:  .ايران مجاور کشورهای در آمريكا نظامي های پايگاه. 3شماره  نقشه
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 کشورهای بی ثبات همسایه شرقی    -2

افغانستان، سکونت جمعیتـی از بلـوچ   همسایگی استان س و ب با دو کشور پاکستان و 

کـه در  ها در این کشورها  و در واقع گستره دنباله قومی بلـوچ در آن سـوی مـرز، بطـوری     

مواردی معضالت آن سوی مرز به این طـرف هـم گسـترش یافتـه اسـت و تصـور داشـتن        

هایی را بوجود آورده است. همچنین ارتباط مرزی مـردم  خودمختاری در آن کشورها نگرش

های داخلـی از افغانسـتان در زمـان حضـور اتحـاد      ستان با کشور افغانستان و تاثیر درگیریا

هـای  گرای ایرانـی و بلـوچی از سـوی سـرویس    ه عوامل چپشوروی  تا به حال و کمک ب

اطالعاتی افغانستان )خاد( در قبال کمک ایران به انقالبیون و  مجاهدین.  تـاثیر حـوزه هـای    

علمای دینی بلوچستان در ایران و مشکالت سیاسی ایـران و امـارت    علمیه پاکستان بر روی

های حـوزه خلـیج فـارس توسـط     متحده عربی و عمان در اول انقـالب  و تحریـک کشـور   

ها را بر علیه ایران و همچنین تالش دولـت عـراق جهـت ایجـاد نـاامنی در جبهـه       آمریکائی

تالش جریان وهابیت و روی کار  شرقی ایران در دوران دفاع مقدس و نفوذ دولت انگلیس و

 تـوان از عوامـل خـارجی محـیط    آمدن طالبان و سپس نـاتو و آمریکـا در افغانسـتان را مـی    

ژئوپلتیک بر تقویت شرارت و بی ثباتی در مرزهای شرقی ایران دانست. در حال حاضر بـی  

ارتـش  ثباتی سیاسی و امنیتی کشورهای پاکستان و افغانستان و بـویژه درگیـری هـای اخیـر     

پاکستان با پشتوها و تصور بلوچستان آزاد )پشتونستان(، که منجر به  آزار و اذیت شـیعیان و  

این مناطق، از جمله معضالت منطقه است که تاثیر فراوانی بر امنیت اسـتان   مهاجرت آنها از

دارد. باوجود این بی ثبـاتی و عـدم کنتـرل دولـت هـای دو کشـور برمنـاطق پشتونشـین و         

خود، بویژه عدم کنترل برمرزها، اشرار و قاچاقچیان به صورت آزاد در منطقه فعال بلوچستان 

تا به حال بوجود آورده است و اشرار و قاچاقچیان بومی و  هستند و حوادث امنیتی زیادی را

غیر بومی در مواردی نیز با احساس خطر از نبروهای نظـامی و امنیتـی ج.ا.ا مکـررا بـه ایـن      

ند. علی رغم قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور در مراودات مرزی تا کنکشورها فرار می

دو کشـور در مـرز مـابین ج.ا.ا ثبـت شـده      سند عـدم همکـاری مرزبانـان ایـن      1025بحال 

هـای بـی ثبـاتی سیاسـی دو کشـور      (. لذا وضـعیت 22،  4، شماره1387است)بولتن ویژه 
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خـود را نشـان    "مسئله"استان بعنوان یک  ها به داخل کشور و اینهمسایه و سر ریز ناآرامی

 دهد.می

 سرویس های امنیتی و تأثیر نفوذ آنها در منطقه  -3

مرزهـای شـرقی خـود بـا دو کشـور پاکسـتان و افغانسـتان        می ایران در جمهوری اسال

های اطالعاتی خود را علیـه کشـور   همسایه است و این دو کشور به صورت طبیعی سرویس

ایران فعال کرده اند. سرویس اطالعاتی افغانستان بعد از تحوالت چند سال اخیر، هم اکنـون  

کل گیری است.  پاکسـتان دارای سـرویس   تحت نظر سرویس غربی و آمریکایی  در حال ش

یر،  تشکیل های آن در دهه اخساله است که از مهمترین فعالیت 60با قدمت  ISAاطالعاتی 

حکومت طالبان در افغانستان، حمایت از سپاه صحابه، خط دهی بـه  اشـرار ایـران ، تـرویج     

منطقه اسـت.   فرقه گرایی، تحریکات قومی و مذهبی و گسترش فرهنگ خشونت و ترور در

در  ISAزه عناصر افراطی و اشرار وهابی )چون عبدالمالک ریگی معدوم( تحت کنتـرل  امرو

فعالیت داشته و دارند که در اعترافات شرور عبدالمالک و عبدالحمید ریگی،  پاکستان تردد و

 رابطه شان با افسران آمریکا و پاکستان به صراحت آمده است.

به سازماندهی گروه های افراطی اضافه کنیم در مـی یـابیم    گرایی راهرگاه واقعیت فرقه

چالش کشانده اند در واقع محصـول  که بسیاری از گروه هایی که اکنون قدرت نظامیان را به 

سرویس های اطالعاتی هستند؛ بدین صورت ابعاد پیچیـده فرقـه گرایـی در فرآینـد تبـدیل      

، 1385روشن خواهد شد )نشریه هادی،اقلیت قومی به اقلیت گرایی قومی تا حدود بیشتری 

 82.) 

انی ایـن  تشکیل سپاه صحابه می باشد. سـپاه صـحابه بـا پشـتیب     ISA دیگر از اقدامات 

سرویس، فعالیت شدیدی  در پاکستان دارد و اقدام به ترور، ارعاب و خونریزی شیعیان ایـن  

قـه بلوچسـتان،   ای بین سـپاه صـحابه، اشـرار منط   کشور می کند. همچنین هماهنگی گسترده

طالبان و نیروهای حزب فرقان با سرویس های محلی و بین المللی  وجـود دارد. همانگونـه   

و کشور عربستان، گـروه طالبـان را بـرای      CIAبا همفکری  ISAن  سرویس که قبل از ای

مقابله با ارتش سرخ تشکیل و معضالت فعلی افغانستان را به وجود آوردند. بنـابراین، تمـام   
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اسـت کـه    "مسـئله "های امنیتی منطقه و تاثیر آن بر امنیت استان بعنوان یک ت سرویسفعالی

 مرز متاثر از فعالیت سرویس های امنیتی است. بسیاری از ناامنی های این سوی

 در مرزهای شرقی ( گسترش حضور طالبان 4

سال  بررسی اوضاع امنیت افغانستان در سالهای گذشته جای تامل جدی دارد. طالبان در

افزود و این گمانـه زنـی را   علیه مردم و غیره بر تعداد و قدرت تخریبی حمالت خود  2007

رد که طالبان درحال بازگشت به قـدرت اسـت. علـی رغـم حضـور      در سطح وسیع ایجاد ک

خاک افغانستان  %45آمریکا و ناتو، طالبان هم اکنون توانسته است حضور خود را در بیش از 

ین فعالیتهایش را در غرب و شمال افغانستان نیز گسترش دهد، طالبـان  گسترش داده و همچن

گریز بعضا  به دشمن ضربه زده و سـپس بـه    با تغییر تاکتیک و اتخاذ شیوه عملیات جنگ و

کنند. احیانا به قدرت رسیدن مجدد طالبان خود تهدیدات فرار می منطقه وزیرستان( پاکستان)

نماید که عمده ترین آن، احیاء مجـدد طالبانیسـم و تـرویج    دیگری را متوجه امنیت ج.ا.ا  می

افراطی در داخل مرزهـای ایـران بـا    گری و گسترش شرارت و هدایت جریانات تفکر سلفی

باشـد و موضـع   هـایی از افغانسـتان مـی   افغانستان و عدم تسـلط دولـت مرکـزی بـر بخـش     

بـه   (.69: 1385سماعیلی، )ا دن طالبان در قدرت استیس جمهور افغانستان سهیم کرئاخیرر

ـ    ان هر حال در صورت افزایش سلطه طالبان  تشدید شرارت ها در این سوی مـرز بسـیار عی

عدم تسلط کامل پاکستان و  آمریکا در حاشیه مرزهای شرقی،حضور ناتو و است در مجموع 

این دو کشور و تبـدیل شـدن    پشتونشین افغانستان  بر مرزهای غربی خویش، مسئله منطقه 

سـرویس هـای امنیتـی    آن به مامن مجرمان، قاچاقچیان و اشرار در مرزهای مشترک، فعالیت 

تمایل آنها به ناامن بودن منطقـه، گسـترش    و تأثیر نفوذ آنها در منطقه و پاکستان و افغانستان

گری و آموزش دادن عوامـل کشـورهای دیگـر    حضور و سلطه طالبان در ترویج تفکر سلفی

در ایران و شرق کشور از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر امنیـت   انتحاریجهت انجام عملیات 

 شرق کشور می باشند.
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 کشورها برخی در مرزی مناطقو امنیت  ایشتجاربی از آم

 منـاطق،  این در توسعه موانع و ها پیچیدگی شناخت هدف با مرزی مناطق مورد در مطالعات

 ایـن  تاریخچـة . میآیـد  حسـاب  بـه  جوانی و مطالعات است شده آغاز پیش سال چند از تنها

 آلمان، کشورهای میان مرزهای . در(Niles Hansen)هنسن نایلز مطالعات به عمدتاً مطالعات

 Ruth)بوکـانن  روث پروفسـور  مطالعـات  مـیالدی،  1970 دهـة  اواخر در سوئیس و فرانسه

Buchanan) مطالعـات  و میالدی 1990 دهة دوم نیمة در مکزیک و آمریکا میان مرزهای در 

می  باز 1990 دهه اواخر سوریه در و لبنان اردن، با خود شرقی مرزهای در صهیونیستی رژیم

 .(65: 1388گردد)عندلیب و مطوف، 

 مکزیك و آمریکا مرز

 مناطق از یکی و جهان مرزی مناطق پرمخاطره ترین از یکی مکزیک، و آمریکا میان مرز

 طـول  بـه  مکزیـک  و آمریکـا  میـان  مرزی خط. ستبوده ا 1990 دهه اوایل تا حساس بسیار

 دو مـرزی در  منـاطق . اسـت  مکزیک ایالت 6 از آمریکا ایالت چهار جداکنندة کیلومتر 3141

(. 4 نقشه) است میآمده حساب به جهان نیافته توسعه و ناامن مناطق از مرزی خط این سوی

 : از بود رتعبا دیرباز از مرزی خط این سوی در دو مرزی مناطق ویژگیهای از

 میلیونهـا  سـاالنه . مـی رود  شـمار  بـه  نـاامنی  شاخص هـای  از یکی: غیرقانونی عبور. 1

 آمریکا از و آمریکا سوی به مکزیک از بهتر و زندگی رفاهی خدمات و کار جویای مکزیکی

 عبـور  مکزیـک  بـه سـمت   مجازات و قانون از فرار منظور به قانون گریزان و جنایتکاران نیز

 .ی کردندم غیرقانونی

 از متـأثر  و یکـدیگر  کنار در ویژگی دو این وجود: نیافتگی توسعه همراه به ناامن جو. 2

 .است ساخته مبدل جهان مناطق بحرانی ترین به را خط مرز سوی دو مرزی مناطق همدیگر،
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 www.usembassy-mexico.govماخذ:  (.جنوب) مكزيك و( شمال) آمريكا بین مرز. 4شماره  نقشه

 

 در. کردند امضا را نفتا معاهدة کانادا، همراه به مکزیک و آمریکا کشور دو 1990 دهة در

 مرزهـای  در ویـژه  بـه  و کشـور،  سه این مناطق مرزی در امنیت و توسعه برنامة معاهده، این

بـا   همـراه  توسـعة  باعث که زیر موارد اجرای برنامه، این طبق. شد تدوین مکزیک، و آمریکا

 : شد امنیت

 اقتصـادی  توسـعة  باعـث  مرزی مناطق در ویژه به مکزیک در آمریکایی ها گذاریسرمایه  •

 .شد کشور دو هر برای امنیت ایجاد و شمالی مکزیک مناطق و آمریکا جنوبی مناطق

 کیلـومتر  50) رکیلـومت  100 عـر   و کیلـومتر  3141 طـول  به کشور دو بین مرزی منطقة •

 ویـژه  منطقـة  عنـوان  به( مکزیک خاک داخل کیلومتر عر  50 و آمریکا خاک داخل عر 

 آمریکا به از مکزیک که کار جویای مهاجرین جذب و توسعه هدف با سرمایه گذاری جهت

 (.5 نقشه) شد ایجاد می کنند، مهاجرت

http://www.usembassy-mexico.gov/
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 شـهرهای  بـا  یکـایی آمر شـهرهای  کیلـومتر،  پنجـاه  عـر   بـا  آمریکا خاک داخل نوار در •

 نفتـا،  معاهـدة  طبـق . شـدند  خواهرخوانـده  کیلومتری باقیمانده، پنجاه نوار در واقع مکزیکی

 را توسـعه  تا فراینـد  کنند کمک خود مکزیکی خواهرخوانده های به باید آمریکایی شهرهای

 .بگذرانند

 رگانیباز سود معافیت های و تجاری مشترک همکاری مرز، خط سوی دو مرزی منطقة در •

 .شد اعمال

 

 

 www.usembassy-mexico.govايالت ماخذ:  شش با مكزيك و ايالت چهار با آمريكا مرز ويژه منطقه. 5شماره  نقشه

 

 خواهرخوانـدة  شـهرهای  داخـل  را خـود  از شـعبه هـایی   آمریکایی شهرهای کارخانجات •

 عبـور  بـه  نیـاز  بـدون  را کـار  جویـای  مهـاجرین مکزیکـی   تا کردند داثاح خود، مکزیکی

 نتیجـه، صـنایع   در. کننـد  مشـغول  کار به مکزیک خاک داخل مرز، از پرمخاطره و غیرقانونی

 رشـد  مکزیکی، کار نیروی و آمریکایی فناوری و سرمایه از استفاده با کشور دو بین مشترک

 (.6 نقشه) یافت توسعه و

http://www.usembassy-mexico.gov/
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 شـامل  کـه  رفت پیش حدی تا آمریکایی شهرهای رسانی خدمات حوزة و شعاع گسترش •

 مراکـز  دیگـر  و دانشـگاهها  مـدارس،  بیمارستانها،. نیز بشود مکزیکی خواهرخوانده شهرهای

 تـا  کردنـد  خـود دایـر   مکزیکـی  خواهرخوانـده  شـهرهای  داخل شعبه هایی آمریکا خدماتی

 .کنند عرضه نیز یمکزیک شهرهای در آمریکایی شهرهای با همسطح خدماتی

 .مناطق این در یکدیگر روی به کشور دو بازارهای بازشدن •

 معاهدة مفاد اجرای با مکزیک و آمریکا مرز سوی دو در واقع مناطق تمهیدات این نتیجه، در

 از منـاطق  ایـن  معاهـده،  ایـن  اجرای از پیش.  امن شده اند و کرده پیدا توسعه شدت به نفتا

 : بودند برخوردار رزی خصوصیات و ویژگیها

 جغرافیـایی  عـوار   دلیـل  بـه  کنترل غیرقابل و طول کیلومتر 3141 با طوالنی مرز داشتن •

 سخت 

 مرز  سوی دو در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، نابرابر و نامتعادل وضعیت •

 غیرحاصلخیز  و بیابانی مناطق برخی در جمعیت کم تراکم •

 خود  مرزی مناطق امنیت کنترل در مکزیک مرکزی دولت ضعف •

 در آن قاچـاق  نتیجـه،  در مرز و دیگر سوی در آن مصرف و سو یک در مخدر مواد کشت •

 مرز  طول

 و قـانون گریـزان   بـرای  پناهگـاهی  بـه  تبـدیل  را مـرزی  مناطق که مرز سوی دو در ناامنی •

 کرده بود جنایتکاران

 مخدر  مواد و اسلحه کاال، انسان، غیرقانونی تردد •

 .مکزیک)همان ماخذ( در ویژه به و مرز سوی دو در عقب افتادگی و وسعه نیافتگیت •
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 و مكزيك آمريكا مرزی خط سوی دو در کیلومتر 100 عرض با مرزی ويژة منطقة. .6شماره نقشه

 www.epa.gov/usmexicoborder/regionalمأخذ:  

 

 دنبال به را زیر پیامدهای شد، اجرا منطقه این در نفتا معاهده اساس بر که توسعه ای اقدامات

 :داشت

 کـار این مکزیک مرزیمناطقداخل به آمریکاسوی از( آبادانی و عمران)توسعهعوامل تزریق •

 .(شد توسعه انجام نشت نظریه اساس بر

 بـا  مبـارزه  هـدف  بـا  منـاطق  ایـن  در شـغلی  یـد جد فرصت های گسترش و اشتغال ایجاد •

 اجتماعی  رفاه بردن سطح باال و درآمد سطح افزایش بیکاری،

 و بهداشـت  آمـوزش،  ماننـد  مرزی مناطق در ساکن مکزیکی های نیاز مورد خدمات ارایه •

 .شود آمریکا به آنان مهاجرت کاهش منجر به که مکزیک خاک داخل در درمان

 

http://www.epa.gov/usmexicoborder/regional
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 عبـارت  منطقه این در نفتا معاهده چارچوب در شده اجرا طرح های آثار و نتایج دستاوردها،

 :از است

 عمومی رفاه سطح افزایش و اقتصادی توسعه. 1

 تعـداد  بـرای  مـرزی  نـوار  واقـع  مکزیکـی  شهرهای درون جدید شغلی فرصت های ایجاد •

 مکزیکی  بیکاران از زیادی

 شـهرهای  اجتمـاعی  رفـاه  سـطح  بـاالرفتن  و مکزیکـی  خانوارهـای  درآمـد  سطح افزایش •

 .زایی به اشتغال توجه با مکزیکی خواهرخوانده

 منطقه ای منابع از بهینه استفاده. 2

 محلی  انسانی منابع ویژه به محلی، منابع از بهره برداری با اقتصادی تحرک ایجاد •

 .منطقه سریع اقتصادی توسعه دنبال به اجتماعی رفاه و امنیت ایجاد •

 غیرقانونی تردد انمیز کاهش. 3

 قاچاق  بر متکی اقتصاد شدن بی رونق دنبال به منطقه ای پایه اقتصاد تقویت •

 غیرقانونی  تردد کاهش دلیل به مرز سوی دو در امنیت تقویت •

-داخـل  شغلیهایفرصت افزایش با درآمریکااشتغال قصدبه غیرقانونی عبور انگیزه کاهش •

 هـای درسـال  مـورد  میلیون 25 از غیرقانونی تردد ساالنه رآما رسمی، طبق آمار)مکزیکخاک

 (.رسید آن، اجرای از پس مورد میلیون از یک کمتر به نفتا موافقتنامه اجرای از قبل

 توسـعه هـای طـرح  اجـرای  بـا  درمنطقـه  امنیـت ضریبافزایشوناامنی جو توجهقابلکاهش •

 جمعیت.  بیشتر به دلیل تراکم مرزی درمنطقه

 بیشـتر  حضـور  به منجر که اقتصادی فعالیت های رونق و اشتغال فرصت های تراکم راث بر •

 منجـر  فعالیت و زیست فضای شدن امن به اقتصادی توسعه است، شرایط منطقه در جمعیت

 بـه  نیز بود شده ناامنی باعث که را اشتغال غیررسمی کاهش رسمی، اشتغال رواج. است شده

 (.Cadoval,1996داشت) دنبال
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 رونق محور شرق، ضامن پایداری امنیت و توسعه ملی و منطقه ای

گذشـته بـا   اصوال جریان ترانزیت، شمال و جنوب استان سیسـتان و بلوچسـتان را، بـیش از    

یکدیگر همراه کرده و منافع سیستانی و بلوچستانی را به هم پیونـد خواهـد داد. سیسـتانی و    

انـد)النگ  بـا رفاقـت و مـدارا بـا هـم زیسـته      هـا،  بلوچستانی، به گواه تاریخ در طـول سـده  

ی ترانزیـت و بازرگـانی   ی محـور شـرق، در نتیجـه   (. فرآیند توسـعه 135: 1377ورشادیمز، 

هـای  های مکمل برای شـمال و جنـوب ایـن اسـتان )و نیـز اسـتان      تعریف نقشخارجی، با 

هادمنـد  خراسان جنوبی، رضوی، شمالی و غیره( در بلندمـدت توسـعه آن را، بـه صـورتی ن    

ها را کند و همزیستی را توسعه و تعمیق بخشیده و با تقسیم و توزیع رفاه، دوستیتقویت می

اش باخت هر دو است و ی یکی، بدون دیگری نتیجهی عمل بارور خواهد کرد. بازدر عرصه

برد است؛ روندی که بر اساس تعریف، امنیت، محصول آن  -مشارکت و همکاری، بازی برد

ی بلوچستان، بسیار گفته شده است لیکن، سیستان نیـز کـه   ن محرومیت گستردهاست. پیرامو

(، به شـدت در  2: 1377معاصر،  شد )فصلنامه تاریخزمانی آبادان بوده و انبار غله خوانده می

هـای اسـتعماری   محرومیت گرفتار است. شهرستان زابل، به دلیل مشکالت ناشی از مرزبندی

صورت اساسی آسیب دیده است و از این رو پیوسته، رونـق و   و تبعات سوء آن، به 19قرن 

ردار است دهد. سیستان، از موقعیتی استراتژیک برای ایران برخوجمعیت خود را از دست می

های مـدنی خـود را از دسـت داده    اما به رغم این اهمیت، این دیار کهنسال بسیاری از انگیزه

برای بقای خود و برای سـرفرازی ایـران، بـه     های سیستان در شمال استان، است. شهرستان

های نوین نیازمند اسـت. تصـور بـر آن اسـت کـه      های جدید و به ویژه، انگیزهسازیظرفیت

المللی و ترانزیت درمحور شرق، با توجه بـه تنـوع   ی قدرتمند فرآیند بازرگانی بینگیرشکل

صورت مؤثری بالنده خواهد کرد. ها را، بهها و انگیزهدامنه و گستردگی آثار خود، آن ظرفیت

دالرام در افغانستان و نیز بهسـازی و تکمیـل راه    -ی زرنجساخت پل میلک و احداث جاده

هـای تحـرک در   به زابل، و در کنار آن ایجاد خط ریلی در این مسـیر زمینـه  ترانزیتی چابهار 

بیشـتر تـردد   محور شرق را فراهم خواهد آورد. جریان پر حجم ترانزیت و افـزایش هرچـه   

وسائط نقلیه دراین مسیر، پویـایی زنـدگی و رونـق کسـب و کـار را در شـهرهای بـزرگ و        
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صـورت  و منـاطق محـور شـرق بـه     صـورت مسـتقیم و در دیگـر شـهرها    کوچک مسیر بـه 

-های زیـادی بـرای سـرمایه   کند و این مسأله به سهم خود، جاذبهغیرمستقیم، بسترسازی می

ی اساسی آن است که انباشـت  یجاد خواهد کرد. اینک مسألههای داخلی و خارجی  اگذاری

چگونـه بـه   ی مطمـئن زنـدگی،   ها، چگونه باید در این منطقه شـکل گیـرد و چرخـه   سرمایه

ی ترانزیـت و بازرگـانی، قـادر اسـت انـرژی،      گردش درآید. مراد آن است که فرآیند پردامنه

ای این رونق را فراهم آورد. بـر اسـاس   های مادی و غیرمادی الزم برجاذبه، انگیزه و سرمایه

ی اساسـی، تـالش بـرای تـأمین نیازهـای اولیـه انسـان اسـت،         ها، آن زمان که مسألهواقعیت

ی زندگی و رونق، بـا  تر، امکان عر  اندام نخواهند داشت. اطمینان به چرخهای لطیفنیازه

ه را تقویت خواهد کـرد. در  های تأکید بر نیازهای ثانویبرآورده کردن نیازهای نخستین، زمینه

های محیطی، تاریخ، جغرافیا و فرهنگ محـور شـرق و اسـتان سیسـتان و     آن صورت زیبایی

هـای  نظیر خود چون شهر سوخته و غیره جاذبه و ظرفیـت ای تمدنی بیهبلوچستان با ریشه

ای برای طرح خواهند داشت. ارتباط مستمر و تقویت فرآینـد ترانزیـت، در حقیقـت    گسترده

ایجاد پیوند پایدار، بین منافع بلوچ و سیستانی و هم سو، همساز و هـم پیونـد کـردن منـافع     

مل خواهد بود. موضوعی کـه بـر اسـاس مبـانی     شمال و جنوب استان در روندی پویا و مک

آمیـز در ایـن اسـتان و    نظری، با خلق امید نسبت به آینده، بسط امنیت و همزیستی مسـالمت 

رایی و دلبستگی  نسبت به ایران را به صورت اصـولی دامـن گسـتر    اصوالً محور شرق، همگ

 (. 151 -153: 1388خواهد کرد)نصیری، 

ای و فرآینـد ترانزیـت در محـور شـرق، از مبـداء تـا       قهمنط -بطورکلی مبادالت جهانی

مقصد، همه مسیر را به تحرک واخواهد داشت. مسـیر چابهـار، نیکشـهر، ایرانشـهر، خـاش،      

دالرام )در  -ی زرنـج میلک، برخوردار از مزیت نسبی است که با اتمام پـروژه زاهدان، زابل، 

(؛ حداقل در بخش غربی افغانسـتان،  افغانستان که هم اینک خوشبختانه به اتمام رسیده است

: 1383از مزیت مطلق برخوردارخواهد بـود )دفترآمـایش، توسـعه پایـدار و محـیط زیسـت،      

، ایرانشـهر، خـاش، زاهـدان، بیرجنـد، گنابـاد، تربـت       (، همچنین مسیر چابهار، نیکشـهر 103

کمنسـتان و  حیدریه، مشهد، ارتباط ترانزیتی با افغانسـتان )از طریـق دوغـارون و غیـره( و تر    
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آباد، باجگیران را  برقرار خواهـد کـرد.   آسیای مرکزی از طریق سرخس)با خط آهن( و لطف

شهر بزرگ و کوچک محور شـرق،   50ی عظیم ترانزیت کاال و نفت و گاز، با عبور ازچرخه

ای برای کسب و کار، اشتغال، درآمد و های گستردهبه صورت مستقیم و غیرمستقیم، ظرفیت

کند، موضوعی که ی فیزیکی، انسانی، اجتماعی و تکنولوژیکی ایجاد میاشت سرمایهمآالً  انب

المللـی  و بـین ای ی منطقـه هـای گسـترده  گـذاری ها و به خصو  سـرمایه به اعتبار پژوهش

آن نیست. محور شـرق ایـران، بـرای توسـعه و      تردیدی در اقتصادی و در نتیجه عملی بودن

ی منطقه ای و جهـانی، آن  اج است و عرضه و تقاضای گستردهحتی بقاء ، به خونی تازه محت

 فرصت طالیی و به بیانی آن خون تازه است.

 نتیجه گیری

 توسعه عبارت دیگر، به. است یکدیگر ملزوم و الزم مرزی مناطق آمایش در توسعه و امنیت

 بالعکس و کرد برقرار آنجا در را امنیت اینکه مگر بخشید، تحقق تواننمی مرزی مناطق در را

 بـر  .کنـد  پیدا توسعه مناطق این اینکه مگر ساخت، محقق مرزی در مناطق تواننمی را امنیت

 منـاطق  در پیچیـدگی  و تنـوع  کـه  ایران مانند رهاییکشو در تجربی و نظری مطالعات اساس

 ایـن . اسـت  آشکار بسیار مرکزیمناطق و مرزیمیان مناطق ایمنطقه تعادل عدم دارند، مرزی

 آن توسـعة  بـر رونـد   منفـی  تأثیر دو مرکزی مناطق و مرزی مناطق میان ایمنطقه تعادل عدم

 مرزی مناطق در توسعه حرکت ادل،تع عدم این سو یک از. گذاردمی جای بر خود از مناطق

 از و دهـد می قرار آن راه سر بسیاری موانع و سازدمی مواجه با مشکل آن، کلی مفهوم در را

 گسترش توسعه، عدم به دلیل هم و مرزی مناطق موقعیت دلیل به هم را امنی نا دیگر، سوی

و  مـرتبط  یکـدیگر  بـه  زنجیـره ای،  صـورت  بـه  امنیت و توسعه متقابل تأثیرات این. دهدمی

 را مـرزی  مناطق پایدار توسعة جوهرة که می کنند ایجاد هاییواکنش و کنش از مجموعه ای

 امنیـت  و توسعه مرزی؛مناطق ریزیبرنامه نوع هر رو در این از. میدهد قرار خود تأثیر تحت

حـل  در عین حال به نظر مـی رسـد راه    .می آیند برنامه ریزی به حساب هایستون عنوان به

پایدار تامین امنیت در جنوب شرق ایران تقویت هویت ملی و  اقتدار ملی می باشد. تقویـت  

مذهبی زیـر چتـر هویـت ملـی و احتـرام بـه        -هویت ملی، از رهگذر پذیرش هویت قومی
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، از رهگذر فرهنگ و سنن مردم آن و تقویت اراده با هم زیستن می باشد. تقویت اقتدار ملی

دم و مشارکت دادن آنها در مراکز تصمیم گیری و زمینه سازی حضور حفظ اقتدار درونی مر

های مربوط به سرنوشت آنها در ابعادی اقتصادی، اجتماعی و سیاسـی بدسـت   آنها در عرصه

خواهد آمد. بطور خالصه مشارکت مدنی مردم بطور مشـترک و بـا فرصـت هـای برابـر در      

یکدیگر فارغ از قومیت و مذهب خود ادی و نهادهای اجتماعی دوشادوش فعالیت های اقتص

در تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگـی و حتـی در ابعـاد سیاسـی و عضـویت در      

مذهبی و هم نشانه حرکت به سـوی افـق هـای     -احزاب ملی، هم شرط تقلیل شکاف قومی

 توسعه خواهد بود.

-برنامـه  در عهتوسـ  و امنیـت  پیوند انه از اهمیتبیندرست و واقع درک اینک ضرورت 

 بـه  جدیـد  رویکـردی  شـود و داشـتن  احساس مـی  مرزی، مناطق های توسعهریزیها و طرح

ایـن رویکـرد مسـتلزم آن اسـت کـه      . می سازد ضروری را مرزی مناطق در و امنیت توسعه

 کـل  از اجزایـی  مـرزی  برنامه ریزان، سیاست گذاران و دولت این مهم را بپذیرند که منـاطق 

 هـر  اسـت،  آن خـارج  بـا  کشور داخل میان ارتباط مفصل و لوال مرزی مناطق هستند، کشور

 تفکیـک  عـدم  شود، می منتقل کشور کل به آن آثار شود،می مرزی مناطق متوجه که تهدیدی

 مـرزی  منـاطق  تـوان نمی زیرا یکدیگر، از کشور یک غیرمرزی مناطق و مرزی مناطق توسعه

 مستقیم رابطه وجود عکس، بر و یافته، سعهتو کشوری حال عین در و ای داشتنیافته توسعه

 میـان  سـویه  دو و مسـتقیم  رابطه وجود مرزی، مناطق در باال ضریبی با امنیت و توسعه میان

 تحقـق  بـا  رابطـه  در کـه  قـدمی  هر ملی، امنیت و توسعه و مرزی مناطق در امنیت و توسعه

-منـاطق مـی   آن در عهتوسـ  تحقق روی مستقیمی تأثیر شود، برداشته مرزی مناطق در امنیت

 بـه  و دارد بهتـری  توسعه هایشاخص بیشتر، امنیتی ضریب دارای مناطق عکس، بر و گذارد

در صورت پذیرش این رویکرد می توان امیدوار بود  .هستند ترامن تریافته توسعه مناطق تبع

 که همزمان بتوان امنیت و توسعه را به مناطق مرزی کشور بازگرداند.

امنیتی و  معضالت و ایجاد مشکالت باعث مرزی که مناطق هایویژگیبطورکلی برخی 

منطقـه   دلتعا عدم و مرزی مناطق نیافتگی توسعه نیافتگی این مناطق شده عبارتند از؛ توسعه
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 و سـکونت  بـرای  امنیت نبود ذهنی و روانی احساس مرزی؛ مناطق و مرکزی مناطق میان ای

 عـدم  دلیـل  بـه  مـرزی  مناطق در کالن گذاریرمایهس به تمایل عدم مرزی؛ مناطق در فعالیت

 به مرزی مناطق توسعه و خصوصی؛ انزوای عمومیبخش دو هر توسط کافی امنیت احساس

سـختی   دلیـل  بـه  سریع پشتیبانی عدم و مرکزی تریافته توسعه مناطق از مسافت دوری دلیل

 و مـرزی  منـاطق  میان شد و آمد و ارتباطی هایهزینه بودن باال آنها؛ میان ارتباط و دسترسی

 و مـرزی  منـاطق  بـین  خـدمات  توزیـع  و منـابع  تخصیص در شدید اختالف مرکزی؛ مناطق

 امنیـت  از سطحی نگاهداشت برای امنیتی و نظامی هایهزینه فرسای طاقت افزایش مرکزی؛

 .مرزی مناطق در

 زی صورتدر مناطق مر کافی انسجام بدون و پراکنده اقداماتی اخیر هایسال گرچه در

یابنـد. ایـن اقـدامات عبارتنـد از؛      انسـجام  و لیکن الزم است بیش از گذشته تقویـت  گرفته،

درگیـری   قطـع  غیرقـانونی،  ترددهای کاهش محلی، و منطقه ای منابع از بخشی نسبی احیای

 جـذب  جهـت  جدیـد  قابلیت هـای  و هافرصت ایجاد مرزی، مناطق برخی در مسلحانه های

 برخی ساختن خارج مرزی،درمناطق جمعیتتراکم افزایش و کشور حیاز دیگر نوا مهاجرین

 منـاطق،  این فقر و محرومیت تخفیف مرزنشینان، نسبی اعتماد افزایش انزوا، از مناطق مرزی

 اجتماعی.  همبستگی و ملی وحدت تقویت و فرهنگی و قومی حساسیت های کاهش

توانـد مکمـل اقـدامات    ی کـه مـی  ها و اقدامات اجرایی و عملـ ها، طرحمهمترین برنامه

ـ       ویژه گذشته بوده و تحرکی پویا در احیا و توسعه و محـاال تحکـیم امنیـت منـاطق مـرزی ب

 جنوب شرق ایران بوجود آورد شامل موارد ذیل خواهد بود:

 از بخشی به پاسخگویی امنیتی؛ ای وتوسعه عوامل بین مستحکم و قوی رابطه ای ایجاد

 اجـرای  اقتصـادی؛  و هزینـه کـم  غیرنظامی، هایحل راه کارگیریب طریق از امنیتی مشکالت

 و توسـعه  الزم هـای زیرسـاخت  ایجـاد  مـوازات  به شده ارایه هایطرح تدریجی و ایمرحله

 بـا  مقابلـه  بـرای  مـذهبی  -قـومی  ها و کارکردهایتوانمندی از برداریبهره مناطق؛این امنیت

 ملـی؛  توسـعه  عوامـل  بـا  ایمنطقه وامنیتسعهتوعوامل میان پیوند برقراری مرزی؛ تهدیدات

 پـذیر انعطاف گسترده،فضایی به پذیرآسیب و گیرضربه سخت دیوار یک از مرز مفهوم تحول
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 و منـابع  از مناسب برداریبهره کشور؛ مرکز به مرزیبرون و تهدیدات مبادالت کنندهوصل و

 دولـت  بـین  مراتبـی  سلسله کار یمتقس بر تأکید آنها؛ احیای و مرزی مناطق در موجود ذخایر

 امنیـت  و توسـعه مسایل میان مندنظام برخورد توسعه؛ امر در و محلی مرزی مناطق و مرکزی

-دخالت و خطیتحلیل جای به مرزی منطقه به فضایی تحلیل رویکرد. ملی؛ توسعة و مرزها

 یـا  دیوار یک از زمر مفهوم تبدیل. مناطق؛اینامنیت و توسعه در مختلف عناصر و ابعاد دادن

 همسـایه. اعمـال   کشـورهای  با مجاور فضاهای دهنده پیوند فضای یک به کشور پایانی مانع

عمومی بخش گذاریسرمایه میزان افزایش و توسعه تقویت جهت ویژه تشویقی هایسیاست

 نیازهـای  بـا  متناسـب  حرفه ایهایآموزش توسعه ای؛حاشیه و مرزیمناطق و خصوصی در

 مرزی؛ کـاهش مناطق سوی به مرکز از خدماتتوزیعقوی هایشبکه ایجاد محلی؛ و ایمنطقه

 در امنیـت  دولت و جایگزینی سرمایه گذاری توسعه بمنظور ایجاد و تحکیمنظامی هایهزینه

 و ارتبـاط  امکانـات  افزایش وسیله به مرزی مناطق با مرکز فاصله نسبی کاهش مرزی؛ مناطق

 .انزوا از مرزی مناطق خروج
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