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 :چكیده

و  یخصاوص اتبااع افغاان    مختلف كشاورمان باه   یبه شهرها یشرق یاز مرزها گانهیاتباع ب یرقانونیورود غ

گذشته  یها مسئله در طول سال نيمطرح بوده و ا یرانياز معضالت جامعه ا یكيعنوان  به ربازياز د یپاكستان

و كارشناسان ماورد   ظرانن صاحب یاز سو یو بزهكار ینینش زاغه ،یگریهمچون تكد یمختلف یاز منظرها

 کیا تیكنتارل ژئوپل  یراهبردهاا  لیا و تحل یابيا هادف پاژوهش حاضار ارز   . گرفته است قرار لیوتحل هيتجز

 پاژوهش  نيا قی. روش تحقاست تیبر نظم و امن تأكیدشرق كشور با  یدر مناطق مرز یرقانونیمهاجرت غ

خراسان  ،یدر سطح سه استان خراسان رضو ی. جامعه آماراست یهدف كاربرد نظر ازو  یلیتحل -یفیوصت

 يیایا جغراف ،یتیامن -یاسیمهاجرت )س یكیتیژئوپل یها و بلوچستان و در چارچوب مثلفه ستانیو س یجنوب

عرصاه باا    نيا و خبرگاان ا  انيمتصاد  انی( و از ميیقضا - یو حقوق یفرهنگ ،یاجتماع ،یو اقتصاد یعیطب

هر كادام از ساه    ژهيو یدانشگاه نیمتخصص ايسال سابقه كار و  3ارشد و داشتن  یک كارشناسحداقل مدر

 .باشد یاستان محدوده مورد مطالعه م

و پرسشنامه(  قیهای میدانی )مصاحبه عم پژوهشگر از هر دو روش گردآوری اطالعات يعنی روش نیهمچن

راهبردها و  مقاله؛ یبرداری نمود. سثال اصل بهره معتبر ینترنتيا یها تيو سا تخصصیای علمی و  و كتابخانه

. پرسشنامه باشد یشرق كشور كدام هستند؟ م یدر مناطق مرز یرقانونیمناسب كنترل مهاجرت غ یراهكارها

 یده شد و بارا یكرونباخ سنج یروش آلفا قيپرسشنامه از طر یيايو پا هیته كرتیل ا یبر مق یمبتن شده هیته

 جي. نتادياستفاده گرد SWOTاز نوع  یراهبرد یزير از برنامه يیو اجرا یاتیعمل یارهاارائه راهبردها و راهك

 7راهبرد،  1 یها راهبرد تهاجم آن انیاز مكه  هآمد به دستراهكار و راهبرد  22كه در مجموع  دهد ینشان م

گرفته، نوع راهبرد از  صورت لیبا توجه به تحلباشد. میراهبرد  3و  یراهبرد تدافع 1كارانه،  راهبرد محافظه

 .ديگرد نییكارانه تع نوع محافظه

 رانيشرق ا ،یراهبرد، مناطق مرز ،یرقانونیمهاجرت غ ک،یتیژئوپل :ها دواژهیکل
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 :مقدمه

تعاادلی جمعیتای، گساترش     توساعه، بای   يافتاه و درحاال   شكاف اقتصادی در بین كشورهای توسعه

-یب ،زادهعیسیمختلف )راری ارتبا  بین كشورهای روزافزون علم و فناوری و درنتیجه تسهیل برق

شاود.   ترين علل مهاجرت در دنیاای اماروزی شامرده مای     جنگ و ناامنی بنیادی تيدرنهاو ( 11 تا:

در قارآن باه بحاث مهااجرت و هجارت و       .مهاجرت در اسالم از اهمیت خاصی برخوردار اسات 

كساانی كاه   مسلماً ... فرمايد: می باره  نيا دراست. قرآن كريم  شده  اشارهبار  12بیش از  آنمشتقات 

و جنگیدند و كشاته شادند،    من آزار كشیدند راه دررانده شدند و  شانيها خانههجرت كردند و از 

 .1بخشم( می) كنم گناهانشان را محو می

هاا،   شدن و افازايش تحركاات انساان    گیری فرايند جهانی با ورود به هزاره سوم میالدی و شكل

 كاه  یطاور  باه ای پیچیده و بیشاتر شاده   فزاينده طور بهها و ... نقش و جايگاه مرزها  مانكاالها، ساز

 هاای  مهااجرت امینت مرزهای خود، جلوگیری از  تأمیندر سراسر جهان در پی  ها دولتبسیاری از 

ناخواسته و تحركات ديگر و از سوی ديگر در تالش برای به حاداكثر رسااندن فرصات تعاامالت     

 .(11: 2،2227سیابروکهستند )ی مطلوب فرامرز

 به ایقاره از موارد از بسیاری در و ديگر كشور به كشوری از مهاجرت پديده اينكه به عنايت با

 شاكلی  و رفتاه  فراتار  ملای  پدياده  ياک  صارف  جنبه از موضوع اين پذيرد، می صورت ديگر قاره

 آنلزوم توجه بیشتر باه   ،رتگرفته است و اين گسترش روزافزون و متنوع مهاج خود به المللی بین

 نفار  میلیاون  222 تقريبااً  متحاد  سازمان ملل جمعیت بخش آمار اسا  نمايد. بر را نیز ضروری می

 ازدرصد  3 كه (دنیا پرجمعیت كشور پنجمین معادل جمعیتیدارد ) وجود دنیا در المللی بین مهاجر

رشاد  ( 1181 از) ساال  21 باه  قريبزمان  مدت در جمعیت اين. شود می شامل را دنیا جمعیت كل

مساتلزم شاناخت تماامی     ،برقراری نظم و امنیت مناطق مارزی بنابراين، ؛ داشته است یدرصد 122

اسات كاه باا     آنجمله پديده مهاجرت، آرار و پیامدهای مثبت و منفی  از آنبر  تأریرگذارمتغیرهای 

 .آيد می به دست آنعلمی مرتبط با  های پژوهشانجام 

بار سااختارها و زيرسااختارهای اقتصاادی، اجتمااعی و       آن تاأریر اجرت و گسترش امواج مها 

و رويكردهاای كنترلای در كشاورهای     اسات شدت سیاسی و امنیتای   ای به فرهنگی كشورها، پديده

هاا و مساائلی را    مهاجرت چالش دهيپدعالوه بر اين، . شدت ضروری ساخته است مهاجرپذير را به

                                                      
 (111 :عمران آل) «مْ وَأُوذُوا فِی سَبِیلِی وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ ......فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِ» -1

2-seabrook 
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دهد كه برخی در قالب تهديد و برخی ديگر به شكل فرصات   قرار می هاپیش روی مسئوالن كشور

توساعه، هماواره در    لاذا كشاورهای مختلاف چاه پیشارفته و چاه درحاال        يابناد.  ظهور و بروز می

 دهند. های كالن اجتماعی و فرهنگی خود، مهاجرت را مدنظر قرار می ريزی برنامه

ی ورود، عباور و اقامات اتبااع    در ايران نیز همچون ساير كشورها تشريفات خاص قانونی بارا 

جمهاوری  توجاه مسائولین كشاور     خارجی به كشور فراهم گرديده و اهمیت مهاجرت نیاز ماورد  

در توساعه و پیشارفت كشاور و مساائل      تواناد  مای نیز بوده است. مهااجرت اگرچاه    اسالمی ايران

يكای از مساائل   اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... نقش داشته باشد، اما شیوه غیرقانونی مهااجرت  

هاای غیرقاانونی، پناهنادگی و آوارگای      است. آماار بااالی مهااجرت    آنبرانگیز  قابل تأمل و چالش

ايان   و ی است كه همواره مسئوالن كشوری و لشاكری را باا چاالش مواجاه نماوده اسات      ا مسئله

 زا همچاون افغانساتان، عاراق و    و بحاران  رباات  یبا موضوع به دلیل همسايگی ايران با كشاورهای  

پاكستان و مشكالت اقتصادی و امنیتی، عدم كنترل مناسب بر مرزهاا در ايان كشاورها و همچناین     

هاای غیرقاانونی از اهمیات و     اشتراكات فرهنگی آنان باا اياران و روناد رو باه افازايش مهااجرت      

بناابراين، اياران باه جهات همساايگی باا كشاورهای        ؛ ای برخوردار گردياده اسات   حساسیت ويژه

 متاأرر ( در مرزهای شرقی خاود  ژهيو مسئله )بهغانستان، پاكستان و عراق همواره از اين خیز اف بحران

 .(11: 1311عبا  زاده،است )ها و مشكالت فراوانی را متحمل شده  بوده است و آسیب

 سو کخیز خاورمیانه از ي در منطقه بحران شدن اقعديگر، موقعیت ژئوپلیتیكی ايران و و عبارت به 

باز نسبت به پاذيرش مهااجرين خاارجی از ساوی ديگار؛ اياران را باه يكای از          سیاست درهای و

تبديل كرده است، به شكلی كه در حال حاضر تعداد زيادی از اتبااع   ريمهاجرپذشدت  كشورهای به

 كند میمنطق ژئوپلیتیک مرز حكم  لذا(. 130: 1311 پور،اخالصاست ) داده  یجابیگانه را در خود 

يک ارزش اساسای در راساتای اعماال     عنوان بهپاسداری از مرزهای كشور  كه حفاظت، حراست و

و سیاست راهباردی   یگذار استیسحق حاكمیت ملی، استقالل سیاسی و تمامیت ارضی در كانون 

مرزها و وجود مرزهای امان كاه آحااد     راهبردی قرار گیرد. اين امر راهبردی بدون داشتن مديريت

حیادری و  باود ) ، ممكان نخواهاد   نناد ا  آراماش ك احس آنان در مرزنشین ژهيو بهجامعه و كشور 

 (.118: 1311 همكاران،

امنیات مرزهاای    ديگار  عبارت به؛ استی تر فراوانمرزهای شرقی ايران دارای اهمیت به نسبت 

های خاص اقلیمی، مذهبی، قومی و جغرافیاايی هماواره بارای كشاور      شرقی كشور به علت ويژگی
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قدان امكانات الزم برای پايش مداوم مناطق استراتژيک، گستردگی مرزها، آفرين بوده است. فچالش

هاای تكفیاری    وجود گروه ها آنهای خصمانه از طرف  های همسايه يا اتخاذ سیاست رباتی دولت بی

 .(120: 1311 پوالدی و همكاران،است )همواره بر آتش اين چالش افزوده 

مهاجرت، تشكیل شورای عاالی   ريزی در امر برنامه گذاری و سیاست منظور بهدر اسناد باالدستی 

باه   رانيا وز ئات یه 11/23/1301وزير در جلسه مورخ  به رياست نخست مهاجرت  نظارت و كنترل

هاا و   شورای عالی انقالب فرهنگی نیز سیاسات  27/3/1382مورخ  111 جلسهدر  و رسید تصويب 

ضرورت توجه به اين امار و انجاام    دهنده نشاناست كه  شده  بيتصوراهكارهای كاهش مهاجرت 

جهات اسات كاه      آن ضرورت اين تحقیاق از  .استجمله تحقیق حاضر  تحقیقات در اين راستا از

هاای   در اين حوزه صورت نگیرد، آسیب مند و بررسی علمی و پژوهشی يک ادبیات نظام كه یمادام

لحاظ كااربردی   از و های مهاجرت مشخص و هويدا نخواهد شد مشی ها و خط موجود در سیاست

هاا   های مثرر بر نظم و امنیات و عوامال، آراار و پیامادهای ناشای از ايان پدياده        نیز چنانچه پديده

برقاراری نظام و امنیات     آن تبع بهها و  شناسايی و تبیین نگردد، همواره مديريت و كنترل اين پديده

 ويژه در مناطق مرزی را با چالش و مشكل مواجه خواهد نمود. به

مطالعه منابع  ، اين پژوهش در نظر دارد باآنبا توجه به وضعیت فعلی مهاجرت و پیامدهای لذا 

ژئوپلیتیاک مهااجرت    تادوين و ارائاه  و مستندات معتبر و اخذ نظر خبرگان و متولیان اين عرصاه،  

و  داده بررسای و تحلیال قارار    ماورد  را غیرقانونی بر نظام و امنیات منااطق مارزی شارق كشاور      

مسئله اين پاژوهش ايان    ترين مهملذا  ارائه نمايد. آنناسب و عملیاتی در زمینه كنترل راهبردهای م

مهاجرت غیرقاانونی در منااطق مارزی شارق كشاور       ژئوپلیتیک مناسب كنترلراهبردهای است كه 

 كدام هستند؟

 :مبانی نظری

 دامناه  بتواند ديگران رآرا بامطالعه تا شود می آفريده ديگران آرار شالوده علمی بر ارر پیشینه تحقیق:

نمايد. لذا در  بندی درجه را مهم متغیرهای و نمايد جديدی بندی صورت و را محدود تحقیق مسئله

( در 1311زاده )عباا    .شاود  یما پرداخته  وار خالصه صورت بهاين باب به بررسی چند منبع مهم 

بررسی عوامل ژئوپلیتیكی مثرر بر مهاجرت اتباع خاارجی باه اياران از مرزهاای     پژوهشی با عنوان 

به اين نتیجه رسیده است كه رشد اقتصادی افغانستان، برقراری امنیت در مرز اين كشور باا   شرقی 

هاای غیرمجااز اتبااع     ايران و نیز توسعه روابط سیاسی افغانستان با اياران باعاث كااهش مهااجرت    

بار امنیات    هاا  افغانمهاجرت  تأریردر پژوهشی با عنوان  (1381) یعلو شود. نستانی به ايران میافغا

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/585556
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/585556
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/585556
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/22109
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 جمهوری اسالمی ايرانبه اين نتیجه رسید كه تهديداتی كه امنیت ملی ايران ملی جمهوری اسالمی 

ه خارجی دارد و هم جنبه داخلای. يكای از تهديادات امنیات داخلای      اندازد هم جنب را به خطر می

ین آمدن سطح زندگی، یامدهايی چون: افزايش بیكاری، پايپ تواند میبیكاری است و ادامه اين روند 

جای افراد بومی، افزايش جمعیت، خروج ارز از كشور، باروز مشااغل    جايگزينی كارگران افغانی به

  ز طرف مهاجران افغانی به دولت داشته باشد.كاذب و نپرداختن مالیات ا

ها باه   بررسی علل سیاسی اجتماعی مهاجرت افغانی( در پژوهشی با عنوان 1311آزاد )وحدت 

اخلی و ناامنی های د به اين نتیجه رسیده است جنگ و درگیری نقالب اسالمی ايران(ا از  ايران )پس

رباتی اقتصادی و اجتماعی از عوامال دافعاه در    بی آنو همچنین اختالفات قومی و مذهبی و در پی 

( در پژوهشای باا   1311) یطاارم شود.  باشد كه باعث مهاجرت به كشورهای ديگر می افغانستان می

باه   گانه )افغانستان(های امنیتی جمهوری اسالمی ايران در برابر جامعه كارگری اتباع بی الشعنوان چ

ورود مهاجرين افغاانی و ايجااد    روند دربا تغییر  اين نتیجه رسیده است كه جمهوری اسالمی ايران

در مورد مشكالت و مسائل امنیتای حضاور مهااجران افغاان      تواند میشرايط مساعد در كشور مبدأ 

ررسای  شای باا عناوان ب   در پژوه (1312) یپازوك انديشی نمايد. چاره جمهوری اسالمی ايرانبرای 

باه   نقش مهاجرين افغانی بر ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی شهرساتان پاكدشات  

دهد كه متغیرهای خودكشی، فرار دختاران و   نتايج ضريب تغییرات نشان میاين نتیجه رسیده است 

كلای و جارائم   ، مصرف ماواد ال و طالقسرپرست، جدايی  های بی پسران از خانه، گسترش خانواده

 باشد. نشینی به ترتیب در اولويت بیشتری نسبت به ساير متغیرها می حاشیه

مطالعه و بررسی مقاالت و تحقیقات صاورت گرفتاه در خصاوص موضاوع مهااجرت نشاان       

الذكر را تبیاین   های متفاوتی مقوله فوق شده با رويكردها، ابعاد و شاخص دهد كه تحقیقات انجام می

عدم بررسی متغیرهاای  ی بیان شده شامل ها نهیشیپنقا  افتراق اين پژوهش با د. ان و توصیف نموده

هاا،   هاا، ضاعف   قاوت بررسای   عادم  ،مهاجرت غیرقانونی در نظم و امنیت مناطق مارزی  تأریرگذار

گرفتاه   در تحقیقاات انجاام   ،مهاجرت غیرقانونی در نظم و امنیت مناطق مرزی ها و تهديدها فرصت

 همچناین و  شاده اسات   پرداختاه  ینیسارزم هاای داخلای و درون مرزهاای     تقبلی بیشتر به مهاجر

باه صاور    هام  آنالمللی از ايران به ديگر كشاورها   های خارجی بین مهاجرت شده به انجام قاتیتحق

هاای اتبااع    شده، اما به مهاجرت قانونی و بیشتر به مهاجرت اتباع ايرانی و نخبگان از كشور پرداخته

شناسای ژئاوپلیتیكی   مفهاوم  لاذا  شده اسات.   صورت های غیرقانونی كمتر اشاره هبیگانه به ايران و ب

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/22109
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/576727
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/576727
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و امنیت مناطق مرزی از بارزترين ويژگای ايان تحقیاق     نظم با آن تأریرمهاجرت غیرقانونی و تبیین 

 .خواهد بود

، دساتیابی باه اهاداف، امنیات و     آنبدون شناخت محیط پیرامونی و نظم و معادالت حاكم بار  

هاای   مستلزم سعی و خطای بسیار، اتالف مناابع و هزيناه   ،غیرممكن و در صورت امكان منافع ملی

ای  بنابراين امروزه قدرت بزرد با سطح باازی فرامنطقاه  ؛ ناپذير خواهد بود سنگین و احتماالً جبران

 الملل از توجه وياژه  های ساير كشورها در سطح بین پذيری ها و آسیب يی توانايیشناسانیز عالوه بر 

 .(81: 1387، فردیپیشگاه) ستندینبه همسايگان خويش غافل 

داشتن مرزهای مطمئن و امن در اعمال حاكمیت دولات در هار كشاوری نقاش كلیادی و       لذا

 مهااجران  پدياده  و مهااجرت  باشاد. موضاوع   كننده داشته و از كاربرد وسیعی برخوردار می هدايت

 نظار از  صارف . آيد می شمار به حاضر عصر در كشورها اغلب امنیتی موضوعات از يكی غیرقانونی

 هاای  مهااجرت  اجتماعی، فرهنگی و جغرافیايی اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی، پیامدهای و ابعاد

 عمدتاً زيرا گذارد، می تأریر مرزها امنیت مقوله بر منفی پیامدهای ساير از بیش پديده اين غیرقانونی،

. مهااجران  پذيرد صورت دريايی و زمینی مرزهای از بايست می غیرقانونی مهاجران خروج يا ورود

در كشاور   هاا  آنشاوند كاه ورود، اقامات و اساتخدام      شامل كسانی مای  شده ربتقانونی منظم و يا 

 1شده باشد.  مهاجرپذير توسط مراجع رسمی دولتی مجاز شمرده

 شاهروند  كاه  صای شخ آن در كاه  دارد اشاره هايی وضعیت به معموالً «غیرقانونی مهاجرت»اما 

 ناوع  ايان . نماياد  مای  اقامات  آن در ياا  شاده  كشاور  وارد داخلای  قوانینبرخالف  نیست، كشوری

 در بادون  و خودسارانه  و خواناده  خاود  صورت به و نگرفته انجام میزبان كشور دعوت با مهاجرت

 مارزی  خطاو   از تجااوز  با و مقصد كشور قوانین و حاكمیت حدود، و مرزی خطو  گرفتن نظر

 صاورت  باه  كه افرادی ازجمله است، افراد از وسیعی طیف دربرگیرنده اصطالح گیرد. اين می مانجا

 كشاور  باه  المللی بین قاچاق جهت دارند، اقامت غیرقانونی صورت به اند، شده خاک وارد غیرقانونی

 یپناهنادگ  اعطاای  شرايط توانند نمی كه پناهندگی متقاضیان كنند، می عبور كشور اين خاک از رالث

 را مهاجرتی های كنترل سد جعلی، اسناد ساير يا جعلی ازدواج اسناد با كه افرادی و نمايند كسب را

صورت غیرقانونی از مرزهاای شارقی و شامال شارقی      گذارند. عمده مهاجرينی كه به می سر پشت

شاوند، اتبااع كشاورهای افغانساتان، پاكساتان، بانگالدش،        وارد كشور جمهوری اسالمی ايران مای 

                                                      
1- Paul, Hunt, etc, OP, cit, p. 23 
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هرچند همواره ايان  . كنند ركمنستان هستند كه بیشتر از طريق مرزهای خاكی به ايران مهاجرت میت

صاورت   شده است، اما تاكنون اين وضاعیت باه   كننده امنیت مطرح عنوان يک عامل نقض موضوع به

 (.1311 ذوالفقاری،شود )طور دقیق تبیین  گرفته و ضرورت دارد به بررسی قرار علمی كمتر مورد

، توجاه باه مباانی و    رو ايان  ازمهم در تعیین قدرت كشورهاست.  های مثلفهوپلیتیک يكی از ژئ

اماا ژئوپلیتیاک بارخالف جغرافیاای     ؛ شود یماصول ژئوپلیتیک موجب كسب قدرت برای كشورها 

نقاش ياک عامال محارک و      سیاسی، مبتنی بر يک طبیعت تجويزی است و از نظر تاريخی همواره

بنابراين ايران نیز از جمله ؛ كرده است ءها ايفاهن سیاستمداران و استراتژيستدر ذترغیب كننده را 

باه شامار    آنهمواره مرجع قدرت و يا در برخی موارد ضاعف   آنكشورهايی است كه ژئوپلیتیک 

 هاا  یگاذار  اسات یسسزايی در سااختار  ب تأریرمتمادی  یها سالاما اين ژئوپلیتیک در  ،است رفته یم

، مرزهاای شارقی اياران باه     بین  ينا دراست.  آنعینی  یها نمونهو كنترل مرزها از داشته كه امنیت 

. جمهوری اسالمی ايران از طريق مرزهای طلبد یم المللی ینبداليل ژئوپلیتیكی، نگاهی ملی و حتی 

شرقی با كشورهايی همسايه است كه تركیبی از ژئوپلیتیک، تروريسم، جنگ، نااامنی و راديكالیسام   

 (.122:1311داده است )حیدری و همكاران،را شكل 

بیشاترين مهااجرانی   « المللی و توسعه گری عمومی سازمان مهاجرت بینگزارش منشی»بر طبق 

میلیاون و   2بار    با تعدادی بالغ افغانستاناند از كشور  به ايران آمده 2213تا  1112های  كه طی سال

، پاكساتان ، عاراق آن كشاورهايی نظیار؛    از شاود و بعاد   را شاامل مای   2213هزار نفر در سال  322

 اتفااق   باه   بيا قر  تيا اكثر. های بعدی قارار دارناد   در رتبه تركیهو  ارمنستان، تركمنستان، آذربايجان

 3اند. تعداد اين افراد از  ها اهالی افغانستان تشكیل داده مهاجران ساكن در ايران را در تمام اين سال

باا انادكی    2212رساید، ساپس در ساال     2222میلیون نفر در سال  2به  1112میلیون نفر در سال 

هازار نفار    322میلیاون و   2با اندكی كااهش باه    2213هزار و در سال  122میلیون و  2افزايش به 

 رسید.

اناد كاه البتاه در     دهه اخیر از عراق به ايران آماده  2پس از افغانستان، بیشترين مهاجران در طی 

 122دوم يعنای رقام    به يک تقريباً 2222هزار نفر بوده كه در سال  120تعداد اين افراد  1112سال 

هازار نفار رسایده اسات؛ اماا       82با كاهش چشامگیری باه تنهاا     2212هزار نفر رسیده و در سال 

هازار نفار    12باه كمتار از    2222در ساال   1112هزار نفر در سال  12مهاجران پاكستانی از تعداد 

تاه اسات. در طای    ياف هزار نفر افزايش 32به  2212رسیده و سپس با سیر روندی صعودی در سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
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كه تعاداد مهااجران    طوری ها روند مهاجرت خارجیان به ايران سیری نزولی را طی كرده به اين سال

هازار   822میلیون و  2به  2222، در سال 1112هزار نفر در سال  212میلیون و  1در ايران از تعداد 

هازار   012میلیون و  2به  2213هزار نفر و سرانجام در سال  012میلیون و  2به  2212نفر، در سال 

 .نفر رسیده است

غیرمجاز  و روشن نبودن عوامل ژئوپلیتیكی مهاجرت غیرقانونی، آمار باالی مهاجرين غیرقانونی

نبود  و ويژه در مناطق مرزی شرق كشور دارد و فاقد مدرک اقامتی و تأریراتی كه در نظم و امنیت به

 كنتارل  سیاسات  و مارز  باه  توجهيده موجب شده كه هبرد مناسب برای كنترل اين پدو يا كمبود را

 اقتصاادی  هاای  خساارت  و سیاسای  اجتمااعی،  پیامدهایبیشتر شود. البته  اخیر های سال در مرزها

 اهمیات  و شاده  مطارح  مرزی امور متولیان اصلی های دغدغه از يكی عنوان به كنترل ضعف از ناشی

 مسائول  نهادهاای  و مقاماات  ساوی  از تعددیم هایتالش تاكنون اينكه علیرغم .است يافته زيادی

 در و منطقاه  كشاورهای  سااير  از بیش ايران اسالمی جمهوری اما گرفته صورت مرزها كنترل برای

ای  . لاذا ايان مسائله دغدغاه    است روبرو غیرقانونی های مهاجرت پديده با مستمر و گسترده شكلی

معتبر و اخذ نظر خبرگان و متولیان اين مطالعه منابع و مستندات  است كه باعث گرديده تا محقق با

ژئوپلیتیاک مهااجرت غیرقاانونی در مقاام بررسای و       به علل و توجه و شناسیعرصه، ضمن مسئله

 گذارد، برآيد. جای می پديده بر نظم و امنیت مناطق مرزی شرق كشور به اين راهبردهایتبیین 

 نیازمناد  كشاورها  كلیاۀ  ماروز ا جهاان  در: مهاجرت غیرقانوني و فرایند آن در مناطق مارزی 

 سااير  باا  خود روابط برای توسعه تالش در مرتباً و هستند جهان كشورهای ساير با ارتبا  برقراری

 كاردن  محصاور  باا  باود  نخواهد قادر امروز دنیای و حاضر عصر در كشوری هیچ هستند. كشورها

 جغرافیاايی  موقعیت وجود. كند ارتبا  قطع كشورها ساير با مرزهايش جغرافیايی محدودۀ در خود

 برقاراری  ضرورت ،كشور هر در متفاوت فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، وضعیت ؛مختلف

 ارائاه  و نیاز مورد تسهیالت ايجاد منظور به لذا. است نموده ناپذير اجتناب را كشورها ساير با ارتبا 

 باياد  مرزها اشخاص، ستفادهسوءا و قاعده خالف و نابسامانی هرگونه از جلوگیری و الزم خدمات

 هادايت  مارزی،  ترددهای بر نظارت. شوند قانونمند مرزها در تردد و كنترلدقت  به مرزبانان توسط

اسااات  مرزباناااان وظاااايف عماااده از غیرمجااااز ترددهاااای از جلاااوگیری و مجااااز ترددهاااای

 (.82:1381صنايعی،)

 بدون ديگر عناوين يا مهاجر عنوان به و باشند داشته غیرايرانی تابعیت كه افرادی ايران كشور در

 از كاه  افارادی  همچناین  .گردناد می تلقی مرزی متجاوز ؛شوندمی كشور وارد قانونی مجوز داشتن
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 كنترل مراجع طريق از وگردند  می اطالق غیرمجاز مترددين شوند می خارج صورت همین به كشور

 و نماوده  طای  را زيادی های سافتم غیرقانونی مهاجرين. شود می جلوگیری آنانو خروج  ورود از

 تا است كافی كشور يک از ها آن غیرقانونی خروج و ورود تنها و كنند می عبور زيادی كشورهای از

 را كشاور  قاانونی  صورت به ای عده میان اين نمايد. در «غیرقانونی مهاجر» وضعیت مشمول را ها آن

 است، دسات  مشكل يا و ندارد وجود نبرايشا قانونی خروج امكان كه ديگری عده و كنند می ترک

 بانادهای  داماان  باه  دسات  خاود  اهاداف  به دستیابی برای متأسفانه و زنندمی غیرقانونی خروج به

 از بسایاری  در كه دهند می قرار آنان اختیار در را خود سرنوشت بسته گوش و چشم و شده قاچاق

 گاازارش) ه اسااتداشاات دنبااال بااه برايشااان را ناااگواری و بااد بساایار ساارانجام و تبعااات مواقااع

 (.111:1381پژوهشی،

 داليل به ايران به همجوار كشورهای از يا و خارج به ايران از غیرقانونی مهاجرت پديده تحلیل

 :است پیچیده بسیار زير

 ... ومعاندان  پناهندگان، آوارگان، قالب در غیرقانونی مهاجرت الگوهای و اشكال تنوع -1

 مارزی  منااطق  شامالی،  مرزهاای  هاای  قسمت برخیجز  به كه مهاجرت مكانی گستردگی -2

 در را خااكی  و آبای  مرزهاای  و كشاور  جنوب و شرق جنوب شرق، غرب، شمال غرب،

 .گیرد برمی

 ،تاكنون گذشته دهه سه از زمانی گستردگی -3

 صاورت  باه  هاويتی  مادارک  و تابعیات  كساب  مسائله  با غیرقانونی مهاجرت مسئله القیت -1

 ،ینالتابع مشكوک نیز و غیرمجاز

 باه  ورود جهات  افغانساتان  در وياژه  باه  باال انگیزه و غیرقانونی مهاجران زياد بسیار كمیت -1

 ،ايران

 ،مضاعف تابعیت اخذ يا و ايرانی تابعیت ترک با غیرقانونی مهاجرت مسئله تالقی -0

: 1380 راهباردی،  )گازارش  دسترسی ، متمركز و قابلروز بهمستند،  آمار و اطالعات فقدان -7

11.) 

 باه  پاكساتان  و افغانساتان  مثال  مرزها بعضی در قاچاق، و مهاجرت پديده بودن تاريخی رغم به

 منااطق  از بسایاری  در زماین  باودن  ساطح  مرز، هم بودن ، طوالنی(باز مرز) مرز ويژه شرايط خاطر

و ضاعف   فیزيكای  مواناع  و جنگال  و كاوه  مثال  محدودكنناده  طبیعای  عوامل وجود عدم و مرزی
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 و . فقار اسات  مارزی  های استان ساير از بیشتر غیرمجاز خروج و ورود ؛زمر در كنترلی های سیستم

 مناطق، بعضی بیكاری رشد نرخباال بودن  مرزنشینان، نسبی و سببی های قرابت منطقه، ماندگی عقب

...  و مخدر مواد و انسان قاچاق از سرشار سود خاص، های فرهنگ شیوع ی،سواد یب نرخ بودن باال

 سیاسای  اخاتالف . اسات  گشاته  غیرقاانونی  های مهاجرت روند افزايش باعث اه استان از بعضی در

 گوناه  هیچ مرز از خروج و ورود و مرزها امنیت تأمین جهت در تنها نه ها دولت شود می باعث عمیق

 باا  جملاه  از و خاود  امكاناات  همه كارگیریبه با طرف دو از يک هر بلكه ،باشند نداشته همكاری

 در اخاالل  ايجااد  و مارز  در ناآرامی ايجاد برای همسايه كشور دشمنان و نمخالفا تجهیز و حمايت

 (.11: 1388 همكاران، و اخباریكنند ) تالش مقابل كشور داخلی امنیت

هاا و موقعیات    آرار مهاجران غیرقانونی به دلیال ويژگای   :غیرقانوني پیامدهای مهاجرت آثار و

اجران قانونی است. سطوح مهارتی پايین مهاجران مه خاصی كه اين مهاجران دارند، متفاوت از آرار

آنان در اقتصاد كشور میزبان را متمايز سااخته اسات.    تأریرغیرقانونی يكی از موارد مهمی است كه 

رفااه اقتصاادی بومیاان فقیار را      وهاا   حضور گسترده مهاجران غیرقانونی در كشور مقصد، رقابات 

دستمزدهای كارگران ماهر و بازدهی  ،گران غیرماهردهد. از طرف ديگر، عرضه باالی كار كاهش می

دهد. درنتیجه اين بومیان با درآمد پايین هستند كه هزينه بااليی برای مهاجرت  سرمايه را افزايش می

پردازند. برخی معتقدند كه كارگران مهاجر غیرقانونی منافعی نیز برای كشاور میزباان    غیرقانونی می

دهناد كاه    اين است كه مهااجران غیرقاانونی كارهاايی را انجاام مای      ها آناستدالل  ترين مهمدارند. 

 (.127: 1311عیسی زاده و مهران فر،) ستندین ها آنكارگران بومی حاضر به انجام 
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 آثار و پیامدهای مهاجرت غیرقانوني (:7)شماره جدول 

 ردیف
مهاجرت  ابعاد

 غیرقانوني
 مهاجرت غیرقانوني پیامدهای آثار و

7 
 -سیاسي 

 امنیتي

محرومیت از حقوق سیاسی، شاركت در انتخاباات، مناصاب سیاسای، آوارگای و پناهنادگی عادم همگرايای         

 راهپیمايی تجمعات ايجاد طريق از عمومی نظم در ها و هنجارها، اخالل توجهی به ارزش وفاداری به نظام، بی

 سیاسای  هاای  گروه ايجاد گذاری، بمب و مهمات و اسلحه جامعه، قاچاق عمومی زدن نظم برهم و غیرقانونی

 و منحارف  جرياناات  باا  همكااری  و ناوايی  كشاور، هام   از خارج در اسالمی جمهوری نظام با معاند نهضتی

 اتباع غیرقانونی خروج در بیگانگان با مثرر یهمكار كشور، از خارج در سطح ايران اسالمی جمهوری مخالف

 كشور از ايران

۹ 
جغرافیایي و 

 طبیعي

محیطی، آلودگی و فرساايش محیطای، تخرياب مراتاع، كااهش مناابع زيرزمینای و         های زيست يش چالشافزا

سایكل   از و خارج رويه بی حضور واسطه به ناشناخته و دارواگیر های بیماری وعیش ،یخشكسالطبیعی افزايش 

 فراوان بهداشتی های تحمیل هزينه بهداشتی، قرنطینه

 اقتصادی 9

درآمد و دستمزد بیكاری اتباع ايرانای مشااغل كااذب و مجرماناه      كاهش ،(كارگریان )ارزافزايش نیروی كار 

ترويج الگوی مصرف در باین مهااجرين و سارازير شادن كاالهاای وارداتای، هادايت         ،گرايی توسعه مصرف

افازايش   هاای تجااری، از باین رفاتن صانايع درون شاهرها،       های تولیدی صنعتی به بخاش  ها از بخش سرمايه

 غیرقانونی كار به اشتغال واسطه به كاذب مشاغل به ايران اتباع آوری روی ،كشور به كاالهای وارداتی وابستگی

 دالر میلیاردهاا  ساالیانه  خروج و فقر گسترش غیرقانونی، اشتغال قبال در كشور از سرمايه اتباع بیگانه، خروج

 ممنوعه كاالهای و مخدر مواد شفرو و اشتغال، خريد و كار فرهنگ غیرمجاز، تغییر مهاجرين توسط ارز

 اجتماعي ۸

 تابعیتی، ازدواج غیرقانونی و بی نارضايتی اجتماعی، نشینی و افزايش جمعیت منجر به افزايش تقاضا، حاشیه

فرزندان بحران هويت، افزايش روحیه تضاد و مبارزه منفای، تغییار تركیاب جمعیتای، سسات شادن ابعااد و        

قانون و توسعه مفاسد اجتماعی، اسباب فراهم شدن بزهكاری مهاجر، افازايش   انسجام خانواده، عدم احترام به

 با عمد قتل بزهكاری، و جنايت میزان طبقاتی، افزايش شكاف افزايش جمعیت كم و بیسواد و فاقد تخصص،

 فراوان بهداشتی های هزينه واگیردار، های بیماری مختلف، شیوع های انگیزه

 فرهنگي ۶

گشتگی فرهنگی، گسیختگی و عدم تعادل فرهنگی، اشااعه و توزياع و فاروش كاالهاای باه       مفرهنگی، گ یدوگانگ

 قومی، نظر از جمعیت بافت تغییر ،، توزيع مواد مخدر و افزايش اعتیادیراخالقیغاصطالح فرهنگی از نوع مبتذل و 

 مرزی اطقمن در يیگرا قوم تقويت خراسان، و و بلوچستان سیستان مرزی مناطق از بعضی در مذهبی

۰ 
 -يحقوق

 قضایي

 ايرانی اتباع با غیرقانونی های ازدواج بومی، انجام مردم با مهاجران غیرقانونی و غیررسمی های ازدواج افزايش

 ها ازدواج گونه اين از تيدر حما قانونی پشتوانه گونه چیه است آن غیرقانونی اصلی علت و نافرجام اكثراً كه)

بیگاناه، عادم    اتبااع  باا  مخاتلط  غیرقانونی های ازدواج پی در هويت بی فرزندان آوردن ، به وجود(ندارد وجود

شاوند و   دادرسی برای مهاجرينی كه مرتكب جرم مای  یبسترهاامكان برخورد و محاكمه قضايی با توجه نبود 

 .شوند به علت غیرقانونی بودن هويت آنان مشخص نیست يا بعد از ارتكاب جرم از مرز خارج می

 (122:1313، پورسعادت،73:1383نیا،حافظ ) 
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 و صیانت امنیت توان می را مرز ايجاد دلیل ترين اصلی: نظم و امنیت مناطق مرزی شرق کشور

و  غیرمجااز  و كاالهاای  اشاخاص  هرگوناه  خروج و ورود زيرا. كرد عنوان ديگران برابر در خود از

 د، ازدگار مای  بهداشاتی  و منیتیاقتصادی، فرهنگی، ا سیستم در اختالل باعث كه خارجی تجاوزات

 در بلكاه  مرز در امنیت تنها نه شود انجام مرزها در مطلوبی كنترل اگر و گیرد می انجام مرزها طريق

آساايش و امنیات بارای    به عبارت ديگار،  ؛ (18: 1380زرقانی،شد ) نخواهد تأمین هم كشور داخل

ائز اهمیات اسات كاه يكای از     چناان حا   شهروندان در مرزها و در فضاهای عمومی شهر مرزی آن

باشاد )زماانی،    ريزی در مناطق مرزی، امنیات و عوامال امنیتای مای     های مهم در تعیین برنامه مثلفه

1311 :128). 

در مرزهاا، ناه محایط مناسابی بارای       آنكنناده   بدون وجود امنیت و هماهنگی نیروهای ايجاد

آيد و نه شارايط زنادگی انساانی در     های انسانی فراهم می آزادی و عدالت و رشد فضائل و كرامت

باار خواهاد    اعتمادی به جامعه وجود خواهد داشت. ناپايداری امنیت در مناطق مرزی، ناكامی و بی

های توسعه و رفاه اجتماعی آسایب جادی خواهاد     های بلندمدت و برنامه گذاری آورد و به سرمايه

 (.181:1380ده است )زرقانی،، ايجاد مانع و عامل بازدارننیز كاركرد مرز ترين مهمزد. 

 ياک  مرزهای طول در قاعده خالف اعمال هرگونه از مرز نیز، جلوگیری در امنیت ايجاد مفهوم

 هاای دروازه طرياق  از قاانونی  ضوابط رعايت با ونقل حمل و اشخاص تردد نمودن كانالیزه و كشور

 انسان، كاال حركت برابر در عمان ايجاد ،مرز نقش ترين اصلی و ترين مهم نيبنابرا؛ است مرزی مجاز

 حاال  در (.12: 1388نامی، و اخباری) شود می خوانده هم مرز امنیت عنوان تحت كه است افكار و

 اخاذ  ازجملاه  تشاريفاتی  خاود  قلمارو  باه  ورود برای كشورها از بسیاری همانند حاضر نیز، ايران 

 فاراهم  را كشاور  به بیگانگان مجاز رعبو و ورود، اقامت امكان كه نموده بینی پیش ويزا را يا رواديد

 بیگانگاان  عباور  و مقابل، ورود، اقامت در باشد؛ اما داشته نظارت ها آن اعمال بر تواند می كند و می

 باا  را ماا  كشاور  كاه  اسات  مساائلی  از يكای  آواره ياا  پناهناده  صاورت  به يا غیرمجاز عنوان تحت

 همساايگان  دارای خاود  مارزی  قلمرو توسع دلیل به ايران. است كرده روبرو متعددی های چالش

 اند بوده روبرو حاكمیتی تغییرات بابعضاً  و دارند قرار خاصی وضعیت در هركدام كه است متعددی

 از و غیرقانونی صورت به اغلب كه كشور به بیگانه اتباع ورود موضوع بین  اين در .(1:1380عزتی،)

 و كشاور  مرزهاای  امنیات  كاه  باوده  كشور یاصل هایچالش از يكی گیرد، می انجام كشور مرزهای

 وجاود  دلیال  به كه افغانستان و پاكستان كشورهای با ايران شرقی مرزهای خصوصهب مرزی مناطق

 فقادان  درپای،  پای  سیاسی های تنش و سیاسی رباتیبی و مرزنشینان محرومیت و فقر چون شرايطی
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 مرزی، مناطق از زيادی بخش در نیقانو بی و ومرج هرج فضای رواج و فراگیر حاكمیتی چتر وجود

 در مخادر  مواد های كارتل و القاعده و طالبان همچون تروريستی مسلح های گروه فعالیت و حضور

 مارزی  پاذير  آسایب  و خیز بحران مناطق از يكی... و اشرار و قاچاقچیان معاند، های افغانستان، گروه

 بعادی  مراتاب  در و مهااجرت  و انونیغیرق ترددهای زمینه ايجاد باعث كه شودمی محسوب كشور

 شود. می باالتر سطوح در ناامنی و اقتصادی های بحران ايجاد باعث
 

 های آن مناطق مرزی و مؤلفهامنیت : نظم و (۹)شماره جدول 

 های مناطق مرزی و آسیب تهديدها های مناطق مرزی و قوتها  فرصت ها مثلفه رديف

ی  1
اس
سی

- 
تی
منی
ا

 

آرامش و  جودوجود ربات سیاسی، و

موقع  سیدگی سريع و بهرامنیت مرزی، 

جرائم و تخلفات مرزی، مبارزه با 

 اشرار، متجاوزين و مجرمین،

ربااتی در   بای وجاود   ،پديده اشرار سیاسی و بروز ناامنی از نوع تروريسم

تردد غیرمجاز اتباع خارجه و عدم نظاارت و كنتارل   ، كشورهای همسايه

 مارزی، قاچااق   هاای  درگیاری  افزايش و مواد مخدر قاچاق ،مثرر بر آن

كنناده تروريسام،    غیرمجاز، مواد مخدر تغذيه تردد و افزايش مواد مخدر

هاای ناشای از    نااامنی  ،يافتاه  های غیرقانونی و جنايات ساازمان  مهاجرت

، قاچاق ای و ناتو حضور نیروهای فرامنطقههای ضدانقالب،  تحرک گروه

اكستان و افغانستان، قاچاق سوخت و انسان و ترددهای غیرقانونی اتباع پ

 های تروريستی و اشرار های گروه فعالیت كاال، دارو، سالح،

2 

عی
طبی
و 
ی 
یاي
راف
جغ

 

ساختار متنوع قومیتی، ناحیه گرايی 

سیاسی متنوع از نوع ناحیه گرايی 

سیاسی فرهنگی است. ناحیه گرايی 

سیاسی، پیوستگی فضايی با فضای 

رزهای سیاسی ماورا م -جغرافیايی

 بودن یطوالنسیاسی، گستره جغرافیايی، 

مرزها، تعدد همسايگان و موقعیت 

 ژئوپلیتیكی

طوالنی باودن مرزهاا و    ،ويژه در مناطق قومی بروز تحركات واگرايانه به

تعدد همساايگان و تناوع محیطای اعام از طبیعای و انساانی؛ مرزهاای        

نیاافتگی   هفرهنگی با كشورهای همجوار؛ توسع -تحمیلی و تداخل قومی

مناابع  محیطای و   ها و اختالفات زيسات  مناطق پیرامونی و مرزی؛ چالش

ی؛ موقعیاات ويااژه ژئااوپلیتیكی و ژئواسااتراتژيكی مرزهااا؛ رونااد  عاایطب

؛ اوضاااع همجاوار هاای سیاسای كشاورهای     تحاوالت و تغییارات نظاام   

هاا   های قدرت ؛ عاليق و استراتژیهمجواررباتی كشورهای  نامساعد و بی

شدن و تحول در كااركرد مرزهاا؛ عادم     نطقه موردنظر؛ جهانینسبت به م

 راهبرد مناسب و منسجم در مديريت مرزی كشورها
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3 

ی
صاد

اقت
 

كه های مرزی  توسعه بازارچهوجود و 

عالوه بر صادرات و كسب درآمد ارزی، 

و از  كرده ايجاد اشتغالبرای مرزنشینان 

 جلوگیری گسترش پديده قاچاق كاال

ه وضعیت اقتصادی و توجه بكند،  می

توسعه اقتصادی  ،معیشتی مرزنشینان

مناطق مرزی و افزايش رفاه و درآمد 

اقتصادی مرزنشینان از طريق 

های سالم اقتصادی با حمايت و  فعالیت

، توسعه پايدار در ها دولتگذاری  سرمايه

 گذاری كالن، سرمايه كه با مناطق مرزی

مرزهاا،   از قاچااق  هاای كاال سااير  ورود تساهیل  و ماواد مخادر   قاچاق

 در مواد مخادر  قاچاق افزايش مرزی، و انسداد كنترل های هزينه افزايش

وضعیت معیشتی مرزنشاینان در دو  كشور، قاچاق سوخت و كاال،  داخل

 نبود بازار كار مناسب و محرومیت مناطق مرزی، سوی مرز

1 

عی
ما
جت
ا

 

جوان بودن جمعیت در مناطق مرزی 

ن ديگر شرق، شناخت درست مسئوال

نهادهای مرتبط با شهر از مسائل، 

ريزی دقیق و مديريتی مشخص،  برنامه

 های مردمی مشاركت

 هويت غیرقانونی تولد فرزندان بی های ازدواجمهاجرت غیرقانونی، 

1 
گی
رهن
ف

 

تاريخی منسجم،  -بستر فرهنگی

آمیز و سازگاری  همزيستی مسالمت

قومی، مذهبی، نژادی، زبانی و چگونگی 

تأریر  ،نقشقدرت نخبگان  گسترش

يكی از  عنوان بههای جمعی  رسانه

عوامل تأریرگذار بر افكار عمومی 

آيین در كشورهای ، اقوام هممرزنشینان

 های فرهنگی ، آموزشهمسايه

ای در اين منطقه همراه باا قاچااق ماواد     پیوندهای مذهبی، قومی و قبیله

هاای   فات شابكه  دريا، گاری تبلیاغ و تارويج سالفی   مخدر و تسلیحات، 

، نفااوذ و مداخلااه عواماال بیگانااه در  تلويزيااونی كشااورهای همسااايه 

هاای   هاا و اقلیات   ای، تنوع، ناهمگونی فرقاه  های قومی و منطقه درگیری

 قومی و مذهبی

0 
 -حقوقی

 قضايی
 رعايت حقوق شهروندی مرزنشینان

تابعیتی و تابعیت مضاعف، عادم امكاان رسایدگی     مشكالت هويتی و بی

 فاقد هويت و غیرقانونی باعقضايی ات

 (1311 :بندی توسط نگارنده جمع)
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 :روش تحقیق

ايان   . جامعاه آمااری  اسات نظر هدف از ناوع كااربردی    ازتحلیلی بوده و  -توصیفی روش تحقیق

 انيمتصدو همچنین  اين حوزه در سطح ملیمتخصصین دانشگاهی و آكادمیک  خبرگان وپژوهش 

ه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیساتان و بلوچساتان   س و خبرگان اين عرصه در سطح

طبیعای و اقتصاادی،    -امنیتی، جغرافیايی -سیاسیمهاجرت )های ژئوپلیتیكی  و در چارچوب مثلفه

. در ايان  اسات سال سابقه كاار   3اجتماعی، فرهنگی( و با حداقل مدرک كارشناسی ارشد و داشتن 

لاذا از   ؛گیار و پرهزيناه اسات    جامعه آماری بسیار وقات از آنجائی كه تحقیق بر روی كل پژوهش 

كل جامعه تعمیم دهایم باياد    گیری استفاده شد و چنانچه بخواهیم نتايج حاصل از نمونه را به نمونه

حجام نموناه جامعاه اول بارای     بنابراين برای تعیین ؛ گیری استانداردی استفاده شود از روش نمونه

گیری باه روش هدفمناد    از نمونه های مرتبط با موضوع حوزه نفر خبرگان 11ارزيابی مدل پژوهش 

حجم جامعه آماری از فرمول زير بودن نامعلوم  با توجه بهاستخراج حجم نمونه جامعه دوم  و برای

 نفر برآورد گرديد. 111كه استفاده 

 
 

مصااحبه  نی )میداهای  در اين تحقیق پژوهشگر از هر دو روش گردآوری اطالعات يعنی روش

بارای   گرفات.   های اينترنتی معتبر بهره ای علمی و تخصصی و سايت ( و كتابخانهو پرسشنامهعمیق 

عنوان عوامل بیرونی از مادل   عنوان عوامل داخلی و فرصت و تهديد به تحلیل نقا  قوت، ضعف به

تركیاب هركادام از   های نهايی با اساتفاده از   راهبرد( استفاده شد و SWOT) کياستراتژ ريزی برنامه

 بر اسا  میزان امتیاز وزنی نهاايی ماورد   ها آنبندی  راهبردها با راهبردهای ديگر انتخاب و اولويت

نظرات كارشناسان مارتبط ماورد    بر اسا و راهكارهای اجرايی نیز  ها استیستوجه قرار گرفت و 

 توجه قرار گرفت.

 SWOTهای تحلیل  بحث و یافته

 11/3 آنكال   یا رتباه كه میانگین  ستها فرصتوتحلیل  ه خالصه تجزيهدهند نشان 3جدول شماره 

 دهد میتهديدات مطرح شده در حوزه موضوع مورد نظر نشان  های دادهتحلیل  همچنینو  باشد می

و امتیاز وزنای كال تهديادات نیاز      است 81/3كل تهديدات مطرح شده برابر با  ای رتبهكه میانگین 

نقاا    ای رتبهاست كه میانگین  آنچنین تحلیل محیط درونی نشان دهنده . همباشد می 12/2برابر با 
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كال   ای رتباه و در نهايات میاانگین    باشاد  مای  12/2 آنو امتیااز كال وزنای     18/1برابر باا   ها قوت

 37/2آماده برابار    دسات  وزنای نهاايی باه    كاه امتیااز   است 08/3درون سیستمی برابر با  های ضعف

كاه تهديادات بارون سیساتمی      دهد میكل سیستم در حالت خام نشان  وتحلیل تجزيهباشد. لذا  می

 آنو بعاد از   دهاد  مای برون سیستمی و محیط داخلی برتری بیشتری را نشان  های فرصتنسبت به 

باه  ؛ باشد می ها محیطكه نیازمند لزوم توجه به اين  دهد میبرتری را نشان  ها قوتامتیاز وزنی نقا  

بسیار زيااد در محایط داخلای     های قوتكه با اينكه  دهد میولیه نشان ا وتحلیل تجزيهعبارت ديگر 

 طلبد. میرا  یديگری را نیز وجود دارد كه توجه بیشتر تأریرگذاروجود دارد ولی تهديدات خارجی 

و لزوم توجاه   استمطرح برون سیستمی فعالی نیز وجود دارد كه بالقوه  های فرصت همه بااينولی 

درون سیساتمی كاه نیازمناد توجاه و      هاای  ضاعف  همچنین كند.تأكید میرا  به بالفعل آنو تبديل 

در اداماه سااير    .دهاد  مای سازان را مورد لحاظ قارار  گیران و تصمیممديريت بهینه از طريق تصمیم

 شده است.  جداول نقا  ضعف و فرصت و تهديد بیان
 

 ها وتحلیل فرصت : خمصه تجزیه(9)شماره  جدول

 رتبه امتیاز وزنی بندی درجه وزن ای رتبهمیانگین  ها فرصت 

1O المللای بارای    هاای باین   : حمايت جامعه جهانی و ساازمان

 های غیرقانونی مديريت مهاجرت
212/3 211/2 3 281/2 7 

2Oهايی برای بازگشت مهااجرين غیرقاانونی از    : تعیین مشوق

 سوی كشور مهاجرفرست
231/3 211/2 3 283/2 8 

3O و معاهادات   ها ونیكنوانسو  ها ازمانس: عضويت كشور در

 المللی مرتبط با مهاجرت بین
382/3 218/2 3 210/2 0 

1O    تحول رويكردهای جهانی نسبت باه كاركردهاای مارز و :

 كنترل مهاجرين غیرقانونی
301/3 218/2 2 110/2 12 

1O   اشتراكات فرهنگی، تاريخی، دينی و ماذهبی مهااجرين و :

 آنان. تأریرپذيری
131/3 123/2 3 312/2 1 

0O      زمینه ارتقااء تحصایلی در كشاور و اررپاذيری فكاری و :

 فرهنگی
117/3 211/2 2 118/2 2 

7O 1 127/2 1 120/2 012/3 نیروی كار ارزان در كشور تأمین: امكان 

8O 3 110/2 2 218/2 373/3 مهاجرين در جهت منافع كشور تأریرپذيری: امكان 

1O1 117/2 2 218/2 382/3 ای منطقهبا  با مسائل : همكاری اطالعاتی در ارت 
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12O امتیاااازگیری از كشاااورهای مهاجرفرسااات در زمیناااه :

 اقتصادی -سیاسی یها یهمكار
182/3 121/2 3 311/2 1 

 - 711/2 - 1 117/3 کل
 

 وتحلیل تهدیدها : خمصه تجزیه(۸)جدول شماره 

 رتبه امتیاز وزنی بندی درجه وزن ای میانگین رتبه تهديدها

1T معانااد و  یهااا سيساارو: امكااان اقاادامات جاسوساای باارای

 معار، كشور
182/3 271/2 3 223/2 7 

2T13 113/2 2 271/2 831/3 : امكان ايجاد شكاف و درگیری بین افراد مهاجر و مردم بومی 

3T توسط مهاجرين  افتهي سازمانو جنايات  جرائم: امكان افزايش

 غیرقانونی
173/3 271/2 2 118/2 1 

1T: جهاانی از مهااجرين غیرقاانونی در     یهاا  قادرت  گیری بهره

 جهت پیشبرد اهداف خود
121/3 273/2 2 110/2 2 

1T  ايجاد مشكل و تحمیل هزينه برای مديريت و كنترل مرزهای

 مشترک
831/3 271/2 3 211/2 1 

0T 11 111/2 2 272/2 773/3 همجوار: فرار مجرمین از قانون كشورهای 

7T3 288/2 1 272/2 812/3 زايش قاچاق انسان، مواد مخدر، سوخت، كاال و...: اف 

8T  گیاااهی و  یهااا سااتگاهيز: تخرياب مراتااع و منااابع طبیعاای و

 جانوری
10/3 201/2 3 111/2 12 

1T 1 270/2 1 201/2 011/3 ، بهداشتی و درمانی و شیوع بیمارییطیمح ستيز: مشكالت 

12T0 221/2 3 271/2 228/1 در مرز : نقض قوانین و مقررات كشور 

11T:   افزايش درگیری بین نیروهای مرزی و انتظامی با مهااجرين

 غیرقانونی
001/3 208/2 3 221/2 11 

12T:    امكان تردد عناصر تروريست در تركیب و پوشاش مهااجر

 غیرقانونی
817/3 271/2 1 281/2 1 

13T:       تصاحب مشااغل توساط مهااجرين غیرقاانونی و افازايش

 بیكاری در كشور
773/3 272/2 3 211/2 12 

11T      امكان همكاری اطالعااتی مهااجرين باا برخای جرياناات :

 تروريستی
878/3 272/2 3 217/2 8 

 - 123/2 - 1 818/3 کل
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 ها وتحلیل قوت : خمصه تجزیه(۶)شماره  جدول

 رتبه امتیاز وزنی بندی درجه وزن ای میانگین رتبه ها قوت

1S0 221/2 2 122/2 182/3 در كشور تر ارزانفاده از نیروی كار : امكان است 

2S بر افاراد مهااجر در جهات مناافع      تأریرگذاری: امكان

 ملی
113/3 122/2 3 322/2 2 

3S8 111/2 2 211/2 101/3 : باالبودن درآمد و دستمزد در كشور 

1S  در  یگااذار هيساارما: تنااوع شااغلی و امكااان بیشااتر

 كشور مقصداقتصادی در  یها بخش
131/3 121/2 3 321/2 1 

1S   تأریرپااذيری: تعلااق ديناای و مااذهبی و فرهنگاای و 

 مهاجرين
128/3 217/2 2 111/2 12 

0S 1 287/2 3 211/2 331/3 و كنترل و نظارت بر مرز یزير برنامه: امكان 

7S مهاجرين  یریكارگ به: وجود قدرت قانونی برای عدم

 غیرقانونی در كشور
311/3 217/2 2 111/2 1 

8S  وجااود اراده قااوی باارای تعیااین و اجاارای راهباارد :

 مناسب و منسجم در مديريت مرزی
112/3 211/2 3 217/2 3 

1S افازايش رفااه    و توسعه اقتصادی مناطق مرزی: امكان

 مرزنشینان منزلت اجتماعیو 
131/3 121/2 2 222/2 7 

12S تأریرپاذيری ع( و هشتم ): وجود بارگاه ملكوتی امام 

 محبان آن حضرت
111/3 123/2 2 220/2 1 

 - 123/2 - 1 182/3 کل
 

 ها وتحلیل ضعف : خمصه تجزیه(۰)جدول شماره 

 رتبه امتیاز وزنی بندی درجه وزن ای میانگین رتبه ها ضعف

1W:  8 222/2 3 273/2 8/3 بدون عوار، بازدارنده همجوارمرزهای گسترده با كشورهای 

2W: كم توجهی به بخاش كشااورزی در منااطق     مشكل منابع آبی و

 مرزی
811/3 273/2 3 221/2 7 

3W: منااطق مارزی و منااطق داخلای     میان و گسستگی یجدا افتادگ 

 كشور
012/3 271/2 2 112/2 13 

1W: 3 138/2 2 201/2 182/3 ناهمگنی مناطق با نرخ افزايش طبیعی جمعیت 

1W: 2 211/2 3 273/2 782/3 مرزی ادو انسد كنترل های مضاعف برای تحمیل هزينه 

0W:   از بعاد توساعه اقتصاادی مشاكالت     محرومیت منااطق مارزی 

 معیشتی مرزنشینان
878/3 271/2 3 221/2 1 
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7W:  1 110/2 2 273/2 828/3 نامناسب و به عبارتی معضل بیكاری در مناطق مرزیبازار كار 

8W: ولد فرزنادان  غیرقانونی مهاجرين با اتباع داخلی و ت های ازدواج

 تيهو یب
131/3 208/2 2 130/2 1 

1Wفاقد هويت، بادون تابعیات در    : مشكالت رسیدگی قضايی اتباع

 داخل كشور
121/3 208/2 2 130/2 12 

12W   گرايش به قاچاق مردم مناطق مرزی به علت بیكااری و نباود :

 كار مناسب
013/3 272/2 2 111/2 11 

11Wلی در اماور خادماتی و برخای    : عدم استقبال نیروهای كار داخ

 مشاغل سخت
713/3 271/2 2 113/2 12 

12W داخلاای باارای انتقااال مهاااجرين  طلااب فرصاات: وجااود افااراد

 غیرقانونی با هدف درآمد
017/3 272/2 3 212/2 1 

13W :و غیرقااانونی مهاااجرين و افاازايش   یررساامیغ هااای ازدواج

 فاقد تابعیت كودكان
112/3 200/2 2 132/2 11 

11W: با هادف كااهش    رمجازیغكارفرمايان از مهاجرين  سوءاستفاده

 دستمزد
818/3 273/2 2 110/2 0 

 - 37/2 - 1 081/3 كل

  

نمارات   ،راهبردهاا تشاكیل مااتريس    یبرا :SWOT های اجرایي ها و اولویت راهبردماتریس 

گیرناد تاا    مای  ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی در ابعاد عمودی و افقی اين ماتريس قارار 

ای نمارات مااتريس    مناسب اتخاذ گردد. چنانچه در ماتريس چهارخاناه  راهبردماتريس مشخص و 

جادول و موقعیات    3سازمان در خاناه شاماره    ،باشد 1/2عوامل داخلی و خارجی هر دو كمتر از 

ن در باشاد ساازما   1/2و چنانچه نمرات هر دو ماتريس نمرات باالتر از  خواهد داشتقرار تدافعی 

و نماره   1/2بود و اگر نمره مااتريس عوامال داخلای بیشاتر از      خواهد یتهاجمو موقعیت  2خانه 

سازمان در موقعیت رقاابتی قارار دارد و اگار امتیاازات      ؛باشد 1/2ماتريس عوامل خارجی كمتر از 

 (.321: 1388دهقانی و همكاران،) گیرد كارانه قرار می برعكس باشد سازمان در موقعیت محافظه

های صورت گرفته در جداول فوق مشخص گرديد كه میانگین ماتريس عوامل داخلی  با تحلیل

ديگار   عباارت  به ؛است 811/2میانگین كلی ماتريس عوامل خارجی برابر با  همچنینو  381/2برابر 

-اين وجود قرار دارد و همچنین با كارانه محافظهدهد ماتريس ارزيابی در موقعیت  اين امر نشان می

سیستم دارای تهديادات و   حال یندرعولی  ،كه نقا  قوت و فرصت فراوانی در سیستم وجود دارد
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ساازی راهكارهاا و راهبردهاای علمای و      باشد كه لازوم ارائاه و پیااده    نقا  ضعف فراوانی نیز می

و به حداكثر برساد   بايستمی ها فرصتدر راهبردسنجی  ديگر یانب بهطلبد.  عملیاتی و اجرايی را می

درون سیساتمی   هاای  ضاعف  شاوندگان  پرسشبه نظر  چراكهنیز تا حد ممكن تقلیل يابد،  ها ضعف

 .طلبد میرا  ایمالحظه  قابلبیشتری در سازمان و سیستم وجود دارد كه لزوم توجه 
 

ل 
ی عوام

ی ارزیاب
نمره نهای

خارج
) ی

E
F

E
) 

  

 

4 

 

14/7 

 

 

1 

 (IFE) یداخلنمره نهایی ارزیابی عوامل 

4 7 /2 71/2 1 

 (2) یتهاجم

11/2 

 

  (1کارانه ) محافظه

 

 (7) یتدافع (4) یرقابت

 : ماتریس ارزیابي عوامل داخلي و خارجي(۸)شكل شماره 

 

واقاع شاامل دو مرحلاه     در هاا  راهبارد مرحله تطبیق و تعیین  :ها راهبردمرحله تطبیق و تعیین 

شاده و ساپس     انجاام  SWOT مااتريس از طرياق   كه های اولیه استراتژی. ابتدا مرحله تدوين است

از طرياق مااتريس داخلای و خاارجی باه ترتیاب زيار         كه قبول  های قابل استراتژیمرحله انتخاب 

ماتريس سوآت امكان تدوين چهار انتخاب يا راهبرد متفاوت را ديگر  عبارت به .صورت گرفته است

نظر درجه كنشگری متفااوت   را كه ازآورد. برحسب وضعیت سیستم، چهار دسته راهبرد  فراهم می

 توان تدوين كرد. می ،هستند
 

 SWOTهای چهارگانه بر اساس تحلیل  : راهبرد(1)جدول شماره 

راهبردهای چهارگانه بر اساس  محیط داخلی

 ها قوت ها ضعف swotتحلیل 

 (WO) راهبرد انطباقی

 حداكثر( -)حداقل 

( SO) راهبرد تهاجمی

 حداكثر( -)حداكثر
  ها تفرص

 محیط خارجی

 
 (WT) راهبرد دفاعی

 حداقل( -)حداقل 

 (ST) راهبرد اقتضايی

 حداقل( -)حداكثر 
 تهديدها

 (7: 1388 زاده و همكاران، )ابراهیم 
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از ناوع   راهبارد در اين بخش باا توجاه باه مااتريس ارزياابی عوامال داخلای و خاارجی كاه          

گیاری هار چاه بیشاتر از محایط بیرونای        بهاره  برای ها فرصتبه دست آمد، از نقا   كارانه محافظه

بارای   همچناین اش را به حداكثر رساند و  های نهفته و بالقوه ها و قابلیت پتانسیل گردد تا استفاده می

به  13-1بنابراين در جدول شماره ؛ گردد میاستفاده  ها ضعفدر جهت كاهش  ريزی برنامهمقابله و 

( باه بیاان   كاراناه  محافظهآمده ) دست ولی با توجه به ماتريس بههای متنوع اقدام گرديده  راهبردارائه 

 راهبارد  7 راهبارد ای كه برای ايان ناوع    گونه پرداخته گرديده است، به راهبردحداكثری اين نوع از 

آماده اسات ولای     دسات  برون سیستمی به های فرصتنهايی با تلفیق نقا  ضعف درون سیستمی و 

آماده،   دست به راهبرد 1و تدافعی هم با  3، تنوع با راهبرد 1اجمی با ها از قبیل ته راهبردبرای ساير 

 شده است.  شرح داده

 (SWOTها، نقاط قوت و نقاط ضعف ) ماتریس تهدیدها، فرصت: ۴جدول شماره 
 

 

 

 (IFE) يداخلعوامل                                    

 

 

 (EFE) يخارجعوامل 

 (Sها ) قوت

1Sتر ارزانه از نیروی كار : امكان استفاد 

 در كشور

2S بر افراد مهااجر   تأریرگذاری: امكان

 در جهت منافع ملی

3Sباالبودن درآمد و دستمزد در كشور : 

1S تناااوع شاااغلی و امكاااان بیشاااتر :

اقتصاادی   یهاا  بخشدر  یگذار هيسرما

 در كشور مقصد

1S  تعلق دينی و مذهبی و فرهنگای و :

 مهاجرين تأریرپذيری

0S و كنتاارل و  یزياار برنامااه: امكااان

 نظارت بر مرز

7S     وجود قادرت قاانونی بارای عادم :

مهاااجرين غیرقااانونی در  یریكااارگ بااه

 كشور

8S وجااود اراده قااوی باارای تعیااین و :

اجاارای راهباارد مناسااب و منسااجم در 

 مديريت مرزی كشور

1S توسااعه اقتصااادی مناااطق  : امكااان

 منزلت اجتماعیافزايش رفاه و  و مرزی

 مرزنشینان

12S هشاتم  : وجود بارگاه ملكوتی امام

محبان آن حضرت از  تأریرپذيریع( و )

 میان مهاجرين

 (W) ها ضعف

1W:  بادون   همجاوار مرزهای گسترده با كشورهای

 عوار، بازدارنده

2W:  بااه بخااش  یتااوجه كااممشااكل منااابع آباای و

 كشاورزی در مناطق مرزی

3W: منااطق مارزی و    میان و گسستگی یجداافتادگ

 كشور داخلیمناطق 

1W: ناهمگنی مناطق با نرخ افزايش طبیعی جمعیت 

1W:  و  كنتارل  هاای مضااعف بارای    تحمیل هزيناه

 مرزی انسداد

0W:   از بعاد اقتصاادی و    محرومیت منااطق مارزی

 معیشتی مرزنشینان مشكالت

7W:  نامناسب و به عبارتی معضل بیكااری  بازار كار

 در مناطق مرزی

8W: هاجرين با اتباع داخلی غیرقانونی م های ازدواج

 تيهو یبو تولد فرزندان 

1Wفاقاد هويات،    : مشكالت رسیدگی قضايی اتباع

 بدون تابعیت در داخل كشور

12W مناطق مارزی باه علات     در: گرايش به قاچاق

 بیكاری و نبود كار مناسب

11W     عدم استقبال نیروهاای كاار داخلای در اماور :

 خدماتی و برخی مشاغل سخت

12Wداخلی بارای انتقاال    طلب فرصتاد : وجود افر

 مهاجرين غیرقانونی با هدف كسب درآمد

13W :و غیرقانونی مهاجرين  یررسمیغ های ازدواج
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 فاقد تابعیت در كشور و افزايش كودكان

11W :رمجااز یغكارفرمايان از مهاجرين  سوءاستفاده 

 با هدف كاهش دستمزد

 (WO) كارانه ی و محافظهای بازنگره استراتژی (SO)های رقابتی/ تهاجمی  استراتژی (O) ها فرصت

1Oالمللی برای كنتارل و   های بین : حمايت جامعه جهانی و سازمان

 های غیرقانونی مديريت مهاجرت

2Oهايی برای بازگشت مهاجرين غیرقانونی از سوی  : تعیین مشوق

 كشور مهاجرفرست

3O و معاهادات   هاا  ونیكنوانسا و  هاا  ساازمان : عضويت كشور در

 المللی مرتبط با مهاجرت ینب

1O  تحول رويكردهای جهانی نسبت به كاركردهای مرز و كنتارل :

 مهاجرين غیرقانونی

1O اشااتراكات فرهنگاای، تاااريخی، ديناای و مااذهبی مهاااجرين و :

 آنان تأریرپذيری

0Oزمینه ارتقاء تحصیلی در كشور و اررپذيری فكری و فرهنگی : 

7O در كشورنیروی كار ارزان  تأمین: امكان 

8O مهاجرين در جهت منافع كشور تأریرپذيری: امكان 

1O ای منطقه: همكاری اطالعاتی در ارتبا  با مسائل 

12O یها یهمكار: امتیازگیری از كشورهای مهاجرفرست در زمینه 

 اقتصادی -سیاسی

1SO: باارداری بهینااه از  افاازايش بهااره

در خصوص هنیروی مهاجرين موجود ب

هاای   فاده از مشاوق مرزی با است مناطق

 كننده بیترغ

2SO ريازی   : ارتقای مديريت و برناماه

برای افراد مهااجر در جهات    بلندمدت

منافع ملی با توجه به اشتراكات فرهنگی 

 دينی -

3SO :برداری عملیاتی از  بر بهره تأكید

ماديريت منااطق    بلندمادت راهبردهای 

مرزی و افازايش منزلات اجتمااعی در    

بارای كنتارل    جهت همكاری اطالعاتی

 مهاجرت غیرقانونی

1SO افاازايش اسااتفاده از مقااررات و :

المللای در جهات    معاهدات ملی و باین 

های غیرقاانونی مارزی    كنترل مهاجرت

 بلندمدتريزی  با توجه به امكان برنامه

 1SO  تالش بر امتیازگیری از جامعاه :

جهاااانی و مقاصاااد مهاجرفرسااات در 

راستای مناافع ملای باه جهات وجاود      

 های قانونی در كشورمفاد

1WO:    امتیازگیری از كشاورهای مهاجرفرسات در

كشور آب مناطق مرزی  تأمینجهت مقابله با مشكل 

انساداد و   یهاا  ناه يهزهیرمند( و تحمیل بخشای از  )

 ها كنترل مرزی بر آن

2WO : تالش در جهت وارد كردن جامعه جهانی و

هاای   المللی برای مديريت مهااجرت  بین یها سازمان

قااانونی در راسااتای تقوياات مرزهااای وساایع    غیر

 المللی بین

3WO :   تقويت بازار كار و توسعه اقتصاادی منااطق

منااطق   درمرزی در راستای مقابله با قاچااق انساان   

عادم اشاتغال و كساب درآماد از راه      به علتمرزی 

 مهاجرت غیرقانونی

1WO:    برخااورد قاااطع بااا كارفرمايااان مهاااجرين

بااا عواماال جاااذب    غیرقااانونی در جهاات مقابلااه 

 های غیرقانونی در سطح شهرها مهاجرت

1WOبرداری از اشتراكات فرهنگی، تااريخی،   : بهره

 یهاا  یناهنجاار دينی مهاجرين در جهات مقابلاه باا    

غیررسامی و   های ازدواجاجتماعی مهاجرين از قبیل 

 مهاجرت در جهت منافع ملی ايران تأریرپذيری

0WO :معاهادات  هاا  ونیكنوانساز مفاد  گیری بهره ،

المللی مارتبط باا مهااجرت در جهات رسایدگی       بین

 قضايی اتباع فاقد هويت

7WO مهااجرين   دهنادگان  انتقاال : برخورد قاطع با

غیرقانونی از مناطق مرزی به داخل كشاور در زمیناه   

 كنترل كاركردهای مرز و كنترل مهاجرين

 (WT)های تدافعی  استراتژی (ST)های تنوع  استراتژی (T) دهایتهد

1T معاند و معاار،   یها سيسرو: امكان اقدامات جاسوسی برای

 كشور

2Tامكان ايجاد شكاف و درگیری بین افراد مهاجر و مردم بومی : 

3T توساط مهااجرين    افتهي سازمانو جنايات  جرائم: امكان افزايش

 غیرقانونی

1T:  جهانی از مهاجرين غیرقاانونی در   یها قدرت گیری بهرهامكان

 شبرد اهداف خود در كشورجهت پی

1T    ايجاد مشكل و تحمیل هزينه برای مديريت و كنتارل مرزهاای

 مشترک

1ST:   كنتاارل بیشااتر افااراد مهاااجر در

ها بر  جهت جلوگیری از اررات سوء آن

همكاری اطالعاتی، عناصار  ) یملمنافع 

پوششی، اقدامات خرابكاراناه و ...( باا   

 توجه به وجود قدرت قانونی داخلی

2ST: ها سازمانر تعقیب و كنترل بیشت ،

، پیمانكااران و ... بارای عادم    ها شركت

مهاااجرين غیرقااانونی در  یریكااارگ بااه

داخلای   یاقتضاجهت باالبردن درآمد و 

1WT:   تالش در جهت انسداد كامل و با امنیت بااال

رک در راستای مبارزه با ناقضین قاوانین  مرزهای مشت

و مقررات در مناطق مرزی همراه با بهباود وضاعیت   

اقتصادی مردم مناطق مرزی در جهت كنتارل بیشاتر   

 خطو  مرزی

2WT:   رايزنی در خصوص توسعه اقتصادی منااطق

 يای زا اشاتغال  ژهيو بهمرزی منطبق با آمايش سرزمین 

ی مقابلاه باا   مناطق با وضعیت بحرانی باال در راساتا 

آوری بااه مشاااغل ماارتبط بااا قاچاااق انسااان و روی
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0T همجوار: فرار مجرمین از قانون كشورهای 

7T...افزايش قاچاق انسان، مواد مخدر، سوخت، كاال و : 

8T گیاهی و جانوری یها ستگاهيز: تخريب مراتع و منابع طبیعی و 

1T بهداشتی و درمانی و شیوع بیماری ،یطیمح ستيز: مشكالت 

12Tنقض قوانین و مقررات كشور در مرز : 

11T:    افزايش درگیری بین نیروهای مرزی و انتظامی باا مهااجرين

 غیرقانونی

12T:      امكان تردد عناصر تروريسات در تركیاب و پوشاش مهااجر

 غیرقانونی

13T:  تصاحب مشاغل توسط مهاجرين غیرقانونی و افزايش بیكاری

 كشور در

11T امكااان همكاااری اطالعاااتی مهاااجرين بااا برخاای جريانااات :

 تروريستی

با هدف كنترل فكری و خاارج از مارز   

 های غیرقانونی مهاجرت

3ST:  مديريت مناسب مرزی كشور در

راستای مقابله با نقض قوانین و افزايش 

گازاف در   یها نهيهزدرگیری و تحمیل 

 مناطق مرزی

1ST:  مقابلاااه عملااای باااا مهااااجرت

غیرقانونی در راستای كنترل اررات منفی 

قاچاق انسان، موادمخادر،  كشور )آن بر 

و درماانی و   محیطای  زيسات مشكالت 

غیره( با توجه به امكان كنترل و نظارت 

 بیشتر بر مرز

 های غیرقانونی مهاجرت

3WT:    خصاوص  باه برخورد جدی باا مهااجرين و 

كارگزاران مهاجران غیرقانونی در نظام قضايی كشور 

هاای   مهاجرت كننده بیترغدر جهت مقابله با شرايط 

 غیرقانونی

1WT:  سانجی باه آحااد    و آگااهی  هاا  آموزشارائه

در مناطق مرزی در خصوص تشاكیل   ژهيو بهامعه ج

خانواده با اتباع غیرقانونی و اررات منفی آن در جهت 

 مقابله با شكاف و درگیری میان افراد بومی و مهاجر

 

 

اين مرحله با توجه به مراحل : (قبول قابلبندی راهبردهای  راتژيک )اولويتريزی كمی است برنامه

 پذيرد: ذيل انجام می

وتحلیال   و امتیاز وزنی از جداول خالصه تجزياه  (S,O,W,T) دا اطالعات مربو  به عواملابت -1

 منتقل خواهد شد. SWOTعوامل داخلی و خارجی به جدول ماتريس 

 شود. ريزی استراتژيک در ستون افقی باال نوشته می ها از ماتريس برنامه راهبردكلیه  -2

ASضريب اهمیت  -3
بناا باه اهمیتای كاه هار ياک از عوامال در         1-1كه امتیازی است بین  1

 = اهمیت زياد(1 = اهمیت متوسط3 = اهمیت كم2 اهمیت = بی1) اند. داشته راهبردتدوين هر 

TAS) مجموع ضريب اهمیت -1
 AS( برابر است با امتیاز وزنی ضربدر 2

1- TASص ها را باه ترتیاب اولويات مشاخ     شوند و تكلیف بهترين برنامه ها در پايان جمع می

 (.108: 1388 گر و همكاران، نوحه) كند می

 

 

 

 

 
 

                                                      
1-Attractive Scores 

2-Total Attractive Score 
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 کنترل مهاجرت غیرقانوني و نظم و امنیت مناطق مرزی شرق کشور( QSPM) ریزی کمي استراتژیک : جدول برنامه3جدول شماره 

 عامل 
امتیاز 

 وزنی

تهاجمی كنترل مهاجرت غیرقانونی و نظم و امنیت های  استراتژی

 مناطق مرزی شرق كشور

كارانه كنترل مهاجرت غیرقانونی و نظم و امنیت مناطق مرزی شرق  محافظههای  تژیاسترا

 كشور

1SO 2SO 3SO 1SO 1SO 1WO 2WO 3WO 1WO 1WO 0WO 7WO 

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 
7S 221/2 1 221/2 2 128/2 2 128/2 2 128/2 2 128/2 1 221/2 1 221/2 1 221/2 1 221/2 1 221/2 1 221/2 1 221/2 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

7W 222/2 1 222/2 1 222/2 1 222/2 1 222/2 1 222/2 3 002/2 1 882/2 3 002/2 2 112/2 1 222/2 2 112/2 1 882/2 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1O 281/2 2 172/2 2 172/2 3 811/2 3 811/2 3 811/2 3 811/2 1 112/1 2 172/2 2 172/2 1 281/2 1 112/1 1 112/1 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1T 223/2 1 223/2 1 223/2 1 223/2 1 223/2 1 223/2 1 223/2 1 223/2 1 223/2 1 223/2 1 223/2 1 223/2 1 223/2 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 10/10 - 12/10 - 11/10 - 31/17 - 02/17 - 21/10 - 71/10 - 11/11 - 10/11 - 07/11 - 12/11 - 13/11 - - كل

 

 عامل
امتیاز 

 وزنی

تدافعی كنترل مهاجرت غیرقانونی و های  استراتژی

 ناامنی مناطق مرزی شرق كشور

هاجرت غیرقانونی و نظم و امنیت مناطق تنوع كنترل مهای  استراتژی

 مرزی شرق كشور

1WT 2WT 3WT 1ST 2ST 3ST 1ST 

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 
7S 221/2 1 221/2 1 221/2 1 221/2 1 221/2 2 128/2 1 221/2 1 221/2 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

7W 222/2 1 222/2 2 112/2 1 222/2 1 222/2 1 222/2 1 222/2 1 222/2 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1O 281/2 1 281/2 1 281/2 1 281/2 1 281/2 1 281/2 1 281/2 1 281/2 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1T 223/2 1 223/2 1 223/2 1 223/2 1 223/2 1 223/2 1 223/2 1 223/2 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 27/11 - 11/12 - 28/11 - 28/11 - 12/12 - 37/12 - 12/11 - - كل

 

 (QSPM) یکاستراتژریزی کمي  نامهها بر اساس بر بندی راهبرد : اولویت7۶شماره  جدول

 مناسب کنترل مهاجرت غیرقانوني و نظم و امنیت مناطق مرزی شرق کشور هایراهبرد 
مجموع 

 امتیاز

رتبه 

 اهمیت

 1 02/17 معیشت مرزنشینان تأمین منظور بهايجاد فضای كسب و كار متناسب با شرايط مناطق مرزی 

 2 31/17 مهاجرين غیرقانونی رندهیكارگ به، پیمانكاران و كارفرمايان ها شركت، ها نسازما، دهندگان انتقالبرخورد قانونی با 

 3 71/10 دادن امتیاز به مهاجرين قانونی در چارچوب قوانین و مقررات در داخل كشور

 1 10/10 های مرزیكنترل كامل مرز با استقرار نیروها در خالء

 1 21/10 افغانستان و پاكستان(مهاجرفرست )كشورهای  كمک جامعه جهانی به توسعه اقتصادی و امنیت
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 0 11/10 تبیین پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی مهاجرت غیرقانونی برای مردم مناطق مرزنشین

 7 12/10 يتالمللی مرتبط با مهاجرت در جهت رسیدگی قضايی اتباع فاقد هو ، معاهدات بینها ونیكنوانساز مفاد  گیری بهره

 –برای افراد مهاجر در جهت منافع ملی باا توجاه باه اشاتراكات فرهنگای       بلندمدتريزی  ارتقای مديريت و برنامه

 دينی
1/11 8 

 1 17/11 بر افزايش منزلت اجتماعی مرزنشینان در جهت همكاری اطالعاتی برای كنترل مهاجرت غیرقانونی تأكید

 12 11/11 كشورهای مهاجرفرست در كنترل مرزها و مهاجرين غیرقانونی یريپذ تیلمسئوتقويت ديپلماسی مناسب با هدف 

هاای   مارزی باا اساتفاده از مشاوق     در منااطق خصاوص  هبرداری بهینه از نیاروی مهااجرين موجاود با     افزايش بهره

 كننده بیترغ
13/11 11 

 12 10/11 های غیرقانونی جرتالمللی در جهت كنترل مها افزايش استفاده از مقررات و معاهدات ملی و بین

 13 28/11 مستمر و قاطع طور بهدستگیری، مجازات و طرد مهاجرين غیرقانونی 

 11 37/12 (..كاهش هزينه، سرعت در صدور ويزا، دادن اقامت كار به افراد و.كشور )ايجاد تسهیالت برای ورود قانونی به 

 11 11/12 از مهاجرت غیرقانونی یریجلوگها و تقويت كنترل مرز منظور بهالمللی  بین یها كمکجلب 

تالش در جهت انسداد كامل و با امنیت باال مرزهای مشترک در راستای مباارزه باا ناقضاین قاوانین و مقاررات در      

 مناطق مرزی
12/11 10 

 17 28/11 بازنگری در قوانین با هدف بازدارندگی از قاچاق و انتقال مهاجرين غیرقانونی

سنجی به آحاد جامعه مناطق مرزی در خصوص تشكیل خانواده با اتباع غیرقانونی و ارارات  و آگاهی ها آموزشارائه 

 منفی آن
12/11 18 

، مشاكالت  مواد مخدرقاچاق انسان، كشور )مقابله عملی با مهاجرت غیرقانونی در راستای كنترل اررات منفی آن بر 

 كنترل و نظارت بیشتر بر مرزو درمانی و غیره( با توجه به امكان  محیطی زيست
27/11 11 

 

 :گیری یجهنت

اين ماورد اسات كاه در باین      كننده انیب ،كمی استراتژيک ريزی برنامهآمده از جدول  به دستنتايج 

)ايجاد فضای كسب و كار متناسب با شرايط مناطق مارزی   WO3مطرح شده راهبرد  های استراتژی

كه از جملاه ماوارد    استدر اولويت اول  02/17ب امتیاز معیشت مرزنشینان( با كس تأمین منظور به

جلاوگیری از عادم انتقاال مهااجران غیرقاانونی توساط        ،میزان مهااجرين غیرقاانونی   دهنده كاهش

، پیمانكااران  ها شركت، ها سازمان، دهندگان انتقال)برخورد قانونی با  WO4راهبرد  .استمرزنشینان 

؛ در رتبه دوم قرار گرفته است 31/17غیرقانونی( با كسب امتیاز مهاجرين  رندهیكارگ بهو كارفرمايان 

در عامل جذب مهاجرين غیرقانونی، وجاود عوامال جااذب مهااجرين      ترين یاصلبه عبارت ديگر 

دادن امتیااز باه مهااجرين     .باشدمیوجود مشاغل مورد نظر  ها آن ترين مهمكه از جمله مقصد است 
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در اولويات ساوم    71/10با امتیااز   WO1ت در داخل كشور يا قانونی در چارچوب قوانین و مقررا

؛ باشاد  مای در اولويت اول اهمیات   كارانه محافظه های یاستراتژقرار دارد كه از نظر اهمیت در بین 

ايان امار    كه گرديدهقانونی به شیوه بنابراين دادن امتیاز به مهاجرين قانونی باعث ترغیب مهاجرت 

 .يابدكاهش  شدت بهرت غیرقانونی كه میزان مهاج شود یمباعث 

)كنترل كامل مرز با استقرار نیروها در خاالء هاای مارزی( باا      WO7چهارم استراتژی  يتاولو

نظامی و انتظامی بارای كنتارل    های یروین لزوم توجه به كه اين استراتژی نیز باشد می 10/10امتیاز 

. كناد تأكیاد مای  هاای مارزی   نترل خاالء ك ژهيو بهبیشتر مرزها و خطو  انتقال مهاجرين غیرقانونی 

میازان و تعاداد مهااجرين غیرقاانونی      دهنده كاهشهای مرزی از موارد جلوگیری از گذرها و خالء

)كمک جامعه جهانی باه توساعه اقتصاادی و امنیات كشاورهای       WO2رتبه پنجم را راهبرد  .است

باه  كمای راهباردی    ريزی برنامهاز  كه باشد می 21/10)افغانستان و پاكستان(( با امتیاز  مهاجرفرست

، كناد  مای مهااجرت غیرقاانونی را دنباال     مقابله باكه جامعه جهانی نیز آمده است. از آنجايی دست

تاا   كنند رودنیز و المللی بین یها سازمانمرزهای شرقی ايران تقويت برای كند ضرورت ايجاب می

نیاز از طرياق توساعه اقتصاادی و امنیات       اين مهام  فائق شد. البته مشكلبتوان هرچه بیشتر بر اين 

 .داشته باشد بیشترینمود  تواند مینیز  مهاجرفرستكشورهای 

)تبیاین پیامادهای فرهنگای، اجتمااعی، سیاسای، اقتصاادی و امنیتای         WO5اولويت ششام را  

يا باه   WO6 .آورده است به دست 11/10مهاجرت غیرقانونی برای مردم مناطق مرزنشین( با امتیاز 

مارتبط باا مهااجرت در جهات      المللی بین، معاهدات ها ونیكنوانساز مفاد  گیری بهرهی راهبرد عبارت

ارتقاای   در اولويات هفاتم قارار گرفتاه اسات.      12/10رسیدگی قضايی اتباع فاقد هويت با امتیااز  

برای افراد مهاجر در جهات مناافع ملای باا توجاه باه اشاتراكات         بلندمدت ريزی برنامهمديريت و 

 دهاد  میاين امر نیز نشان  كه در رتبه هشتم قرار گرفته است 1/11با امتیاز  SO2دينی يا  -فرهنگی 

 ساله را برای كنترل هرچه بیشتر مدنظر قرار داد. 22 مثالً بلندمدت ريزی برنامهكه بايد 

بار افازايش منزلات اجتمااعی مرزنشاینان در جهات همكااری         تأكیاد ) SO3اولويت نهام را   

كساب نماوده اسات كاه اهمیات       17/11نتارل مهااجرت غیرقاانونی( باا امتیااز      اطالعاتی بارای ك 

را با لحاظ افازايش منزلات اجتمااعی مرزنشاینان را بارای كنتارل مهااجرت         بلندمدت ريزی برنامه

اهمیات دوچنادان را نشاان     ،اين امر نیز باا توجاه باه اولويات     كه دهد میغیرقانونی را لحاظ قرار 

كشاورهای   یريپاذ  تیمسائول )تقويت ديپلماسی مناساب باا هادف     SO5اولويت دهم را  .دهد می

كاه باا    اسات آورده  به دسات  11/11در كنترل مرزها و مهاجرين غیرقانونی( با امتیاز  مهاجرفرست
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در  مهاجرفرسات توجه به تبعات مهاجرت غیرقانونی لزوم تقويت ديپلماسی مناسب از كشاورهای  

ات پیشانهاد ، باا عنايات باه ماوارد فاوق      .دهاد  مینشان  كنترل مرزها و مهاجرين غیرقانونی را مهم

 شود:به شرح زير ارائه می محققین

 ؛ارائه بودجه ويژه به وضعیت معیشتی مناطق مرزی -

 ؛در حوزه شرق كشور ژهيو بهمناطق ويژه اقتصادی در مناطق مرزی  یانداز راهتالش برای  -

 ؛غیرقانونی پیگیری و تحويل كارفرمايان و متصديان مرتبط با مهاجرين -

 هاای  مهااجرت بار كنتارل    ماثرر و نهادهاای   هاا  ارگاان بر روند كاار در   جانبه همهنظارت  -

 غیرقانونی در راستای كنترل هرچه دقیق میزان مهاجرت غیرقانونی؛

انونی از خطو  مرزی به داخال  مهاجران غیرق یا مجموعه دهندگان انتقالكشف و تحويل  -

 كشور؛

 ؛هاجرين غیرقانونی در زيرمجموعه وزارت كشورم یریكارگ بهمنع  سازی یادهپ -

در حاوزه تساهیل مهااجرت     ژهيا و باه  خاص مهااجرتی  های یتمعافاختصاص امتیازات و  -

 قانونی؛

و برخورد قااطع  مهاجرين قانونی در امورات نیازمندی همراه با تشويقات ويژه  یریكارگ به -

 با مهاجرين غیرقانونی؛

خطو  مارزی امان در جهات     ايجاد برایاين حوزه  قموف های یوهش و تجربیات از استفاده -

 ؛كاهش میزان مهاجرت

تبیین پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی مهااجرت غیرقاانونی بارای     -

 مناطق مرزنشین؛ مردم

بارداری از   آتی( كنترل مهاجرت غیرقاانونی و بهاره   انداز بلندمدت )چشمی ها طرحاجرای  -

 ی مهاجران؛های قانون یتوانمند

مهاجرت برای ترغیاب باه    مبدأهای مشتركات فرهنگی در كشورهای  يشگاهنماسازی  یادهپ -

 مهاجرت قانونی.
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 :منابع

  مكارم شیرازی اهلل تيآترجمه و تفسیر ، یمکرقرآن. 

 توریسم چابهار با اساتفاده   يافتگین توسعهتحلیل عوامل  ،(1388) ،و همكاران زاده میابراه

بهیناه از   یباردار  بهاره همايش ملی مديريت و رويكردهاای جغرافیاايی در    ،swotاز مدل 

 .منابع

 سازمان بر مرزهای ایران تأکیدجغرافیای مرز با  ،(1388) ، محمد،اخباری، محمد و نامی ،

 جغرافیايی نیروهای مسلح.

 حضور اتباع بیگانه در استان کرماان و   يشناس بیآس ،(1311) ،نیمحمدحسپور، اخالص

 .11، سال هفتم، شماره فصلنامه دانش انتظامی كرمان، آن بر امنیت تتأثیرا

  در سه دهه  جمهوری اسممي ایرانررسي روند مهاجرت در ب ،(1381) ،اصالنی، مجتبای

، دانشكده دفاع ملای،  بر مهاجرت داخلي به تهران تأکیدآن بر امنیت ملي با تأثیر اخیر و 

 دانشگاه عالی دفاع ملی.

 تأکیدریزی راهبردی توسعه توریسم با  برنامه ،(1387) ،روزبه، زمانیان و بهزادفر، مصطفی 

و  علمالمللی علوم مهندسی دانشگاه  نشريه بین، بر بخش محصول مطالعه موردی: نیشابور

 .0، شماره 11 جلد مهندسی معماری و شهرسازی، نامه ژهيو، صنعت ايران

 بررسي نقش مهاجرین افغاني بر ساختارهای سیاسي، اقتصادی،  ،(1312) ،پازوكی، مريم

نامه كارشناسی ارشد، دانشاگاه آزاد اساالمی،    ، پاياناجتماعي و امنیتي شهرستان پاکدشت

 واحد گرمسار.

 حضور غیرقانوني اتباع افغاان بار امنیات در    تأثیربررسي  ،(1313) ،پورسعادت، شهرام 

تخصصی دانش انتظامی  –فصلنامه علمی ، 37در سال  حوزه استحفاظي شهرستان شهریار

 .3، سال اول، شماره غرب استان تهران

 (،1311) ،حسین، پورمحمدی، هادی و اصلیخان ؛كشاورزيان، محمدمهدی ؛پوالدی، حسن 

 کشور، امنیت پایدار مرزی؛ مطالعه موردی مرزهای شرقي کننده نیتأمالگوسازی عوامل 

 .72 ماره، سال نوزدهم، شفصلنامه مطالعات راهبردی بسیج

 ژئاوپلیتیكي   یهاا  يژگا یوبررسي و تحلیال   ،(1387) ،امیر، فرد، زهرا و قدسییهپیشگا

 .03، شماره های جغرافیايی مجله پژوهش، پاکستان و نقش آن در روابط با سایر کشورها

 المللي: مرز ایاران و افغانساتان،   بین تحلیل کارکردی مرز ،(1383) ،محمدرضانیا، حافظ 

 .1، شماره 8فصلنامه مدر  علوم انسانی، دوره 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/670429
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/670429
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/670429
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 ژئوپلیتیاک مارز و    ،(1311) ،فرهااد ، علمداری، سهراب و فتااحی انعامی ؛حیدری، محمد

 .3، سال هشتم، شماره فصلنامه ژئوپلیتیک، الگوی مدیریت و کنترل مرزهای شرقي ایران

 ریازی منطقاه    برناماه  ،(1388) ،قاسام ، زادهو شاكری لی سایدع ، جاوزی  ؛دهقانی، محسن

همايش ملی مديريت و رويكردهای  ،حفاظت شده جزیره فارو جهت توسعه اکوتوریسم

 .بهینه از منابع یبردار بهرهجغرافیايی در 

  ،ترجمه هوشنگ ناايبی، تهاران  پیمایش در تحقیقات اجتماعي ،(1370) ،یادوا ، دی ،: 

 نشر نی.

  ،بررسي نقش و کارکرد کنتارل   ،(1311) ،حسان ، و سعادتی جعفرآبادی راصغ یعلروشن

، فصالنامه ژئوپلیتیاک   ،آن بر امنیت استان تأثیرو  افغانستانمرز استان خراسان رضوی با 

 .3سال هشتم، شماره 

 ،بار نقاش و کاارکرد     مؤثربر نقش  مؤثرعوامل ژئوپلیتیكي  ،(1380) ،سیدهادی زرقانی

 .2، سال سوم، شماره فصلنامه ژئوپلیتیک ایرانهای بر مرز تأکیدمرزها با 

 های امنیتي جمهوری اساممي ایاران در برابار جامعاه      چالش ،(1311) ،طارمی، علیرضا

واحاد  نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اساالمی   ، پايانکارگری اتباع بیگانه )افغانستان(

 تهران مركزی.

  بر مهاجرت اتباع خارجي باه   مؤثربررسي عوامل ژئوپلیتیكي  ،(1311) ،زاده، علیعبا

 كارشناسی ارشد. نامه انيپا، ایران

  ،سمت، چاپ دوم.انتشارات  :، تهرانژئوپلیتیک ،(1380) ،اهلل عزتعزتی 

  با ایران )مهاجرت افاغنه بر امنیت ملي جمهوری اسممي  تأثیر ،(1381) ،علوی، محماود

 نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدر . ، پايانبر مسئله اشتغال( تأکید

 مهاجرت غیرقانوني و تبعات اقتصادی  ،(1311) ،جهاانبخش ، فرزاده، سعید و مهرانعیسی

فصلنامه راهبرد اجتماعی ، ران افغاني در ایران(بر مهاج تأکیدبا ) زبانیمآن در کشورهای 

 .2، سال اول، شماره و فرهنگی

 المللي و اثرات اقتصادی آن  مهاجرت بین ،(تا یب)فر، جهانبخش، مهرانزاده، سعید و عیسی

 .12/81، شماره فصلنامه جمعیت، در بازار کار کشورهای مهاجرپذیر

 اهبردهای مناسب بر توسعه توریسم دریاچه ر ،(1381) ،صالح، نیا، غريب و هدايتیفاضل

 .11شماره ، مجله جغرافیا و توسعه، زریوار

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/813197
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/813197
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/22109
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/22109
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  ،لدج ،داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم :، بیروتبحاراالنوار ،(1123) ،محمدباقرمجلسی 

   .1و  11

 آماری با استفاده از  یها لیتحل ،(1380) ،مثمنی، منصورSpss ،.چاپ اول، تهران: نشر نو 

 یهاا  تیقابلارزیابي  ،(1388) ،اسماءپیراسته، و محمدمهدی حسین زاده،  ؛، احمدگر نوحه 

مجلاه جغرافیاا و   ، SWOTاز مادل اساتراتژی    یریا گ بهرهجزیره قشم با  یگرد عتیطب

 .11، شماره توسعه

 ،محیطاي   ارزیابي زیسات  (،1381، )بیاژن ، مقصودلو كمالی و مجید، عباسپور ؛جعفر نوری

ژیک توسعه صنعتي ایران با اساتفاده از رویكارد تحلیال و عوامال     استرات یها استیس

 .21شماره  ،زيست علوم تكنولوژی محیط. SWOT کیاستراتژ

 ها باه ایاران    بررسي علل سیاسي اجتماعي مهاجرت افغاني ،(1311) ،آزاد، فرشادوحدت

نامه كارشناسی ارشاد، دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد      پايان، ممي ایران(نقمب اسا از  )پس

 تهران مركزی.
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