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  چکیده
اند که حاصل آن در دوره ها و فراز و فرودها و جزر و مدهاي ارضی بسیاري بودهکشمکش مرزهاي ایران در دو قرن اخیر عرصه

آمده است. ایران و افغانستان در حدود ثبات پهلوي اول و تجدد مفاهیم عینی سیاست نظیر مرز، سرزمین کنونی ایران را حاصل 
کوه امتداد یافته است. عوامل خارجی و داخلی بسیاري در آمایش سیاهکیلومتر مرز مشترك دارند که از دهانه ذولفقار تا ملک 945

ت که در شود، بررسی این عوامل و تاثیراتی اساي که در این پژوهش بررسی مینواحی مرزي دو کشور تاثیرگذار است. مساله
اي و تحلیلی در تالشیم تا به این پرسش آمایش نواحی مرزي این دو کشور باید به آن توجه کرد. در این پژوهش با روش کتابخانه

هاي پاسخ دهیم که چه عوامل خارجی و داخلی در آمایش نواحی مرزي ایران و افغانستان تاثیرگذار است؟ با توجه به یافته
  ر مهاجرت غیرقانونی، مواد مخدر، تروریسم و حضور قدرتهاي غربی در این مهم تاثیر گذار است.پژوهش عوامل بسیاري نظی

  . مواد مخدر، مهاجرت سم،یترور ،يمرز یفضا، نواح یاسیس شیآماکلیدواژگان: 
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  مقدمه
نیازهاي اقتصادي و هاي طبیعی و زیستی آن با برداري از سرزمین و وفق دادن ویژگیآمایش سرزمین را شیوه بهره

). به مثابه این نگاه آمایش مرز براي توسعه مناطق مرزي 209: 1394زاده دانند(کالنتري و عبداهللاجتماعی جامعه می
هاي گذرگاهی بوده است که شرق را با غرب آشنا .مرزهاي ایران همواره در طول تاریخ دروازهنمایدضروري می

توان بر ت و چه در تجارت و تعامالت سازنده همواره رد پاي هر رهگذر را میساخته است. چه در آشوب و نامالیما
هاي دریایی مهمترین معابر تجاري براي کوه و دشت ایران جستجو کرد. روزگاري راه ادویه و ابریشم و راه چهره

یلی شدند که اکنون با هاي شرقی ایران در دوران بازي بزرگ  محل تشکیل دولتهاي حااند. سرزمینقرون متمادي بوده
هاي ناپایداري و بخش قدرتمند تبدیل به سرچشمهثبات و ضعف همگرایی و نبود عامل وحدتحکومتهایی بی
خانی ترین منازعات کنونی در جهان است(حجازي و بیداهللاند. نزاع بر سر کشمیر یکی از دیرینهناهنجاري گشته

-هند به عنوان یک خرده اند. شبه قارهثباتی را تجربه کردهوناگونی از بیهاي گهاي پاکستانی دوره). دولت151: 1396

هاي ژئوپلتیکی، مدارس دینی، اقتصاد ضعیف و بار بوده است. ویژگینظام امنیتی مبدا بسیاري از حوادث خشونت
).  156ست(همان: جو مهیا ساخته اهاي ستیزههاي بیرونی شرایط را براي ظهور گروهبیمار،ساختار قومی و حمایت

هاي مهم روند که یکی از کانونثباتی در جهان امروز به شمار میتروریسم، مواد مخدر و مهاجرت سه عامل مهم بی
هاي خاورمیانه درآمده تشکیل آن کشورهاي شرقی ایران هستند. بنیادگرایی اسالمی به صورت یکی از مشخصه

منی در منطقه، به خصوص در افغانستان اهمیت مرزهاي ایران و ). تنش و ناا104: 1395است(بصیري و آقامحمدي 
هاي گسترده، سازيراند. راهافغانستان را دو چندان کرده است.توسعه، یکی از عواملی است که ناامنی را عقب می

مرز ایران  . شود.هاي حاصل از آن میي صنایع و عمران و آبادانی در نواحی ناامن سبب کاهش فقر و ناهنجاريتوسعه
رود و مسائل امنیتی بسیاري آمایش دو کشور به شمار می کیلومتر یکی از نواحی توسعه نیافته 945و افغانستان به طول 

آنچه گفته شد نمایانگر این حقیقت است که هر کنشی در مرزهاي شرقی ایران . بخشداین نواحی را اهمیت می
خشم و خشونت اگرچه هست در نوع خود ثروتیست  . این مرزها دروازهواکنشی فراسرزمینی را در آستین نهفته دارد

هاي خشک، هاي سخت و دشتپوشیده از کوه این نواحی بالقوه که از اهمیت ژئوپلتیکی بسیار زیادي برخوردارست.
اینکه چونان هاي بسیار باشد. کما ناامنی و ناهنجاري تواند سرچشمهبه غایت توسعه نیافته است که خود می سرزمینی

در باشد. نیز هست. ساکنان این سوي و آن سوي مرز مردمانی فقیرند که مرز براي بسیاري از آنها ممر درآمد خانوار می
هایی که به صورت میدانی در مرزهاي شرقی کشور داشتیم، شاهد آن بودیم که مرزهاي شرقی ایران مطالعات و بررسی

هاي مرزي بکار گرفته شده باشد. بخشی از این نیرو در بازارچهسوي مرز میممر درآمد گروه بزرگی از مردمان دو 
گره خوردن عوامل گوناگون تاثیرگذار است اما بخش بزرگی از آنها در تجارت غیرقانونی و قاچاق کاال درگیر هستند. 
مل داخلی و چه عواشود اینست که بر ساماندهی نواحی مرزي ضرورت کار ماست. پرسشی که درینجا مطرح می

رسد عوامل داخلی و خارجی بسیاري در  به نظر میخارجی بر آمایش نواحی مرزي ایران و افغانستان تاثیر گذارند؟
نظیر مواد مخدر، که ما در این پژوهش سعی داریم به بررسی این عواملآمایش نواحی مرزي ایران و افغانستان اثرگذارند

بپردازیم. همچنین آمایش و ساماندهی فضا از  ود بین ایران و افغانستانتروریسم، مهاجرت غیرقانونی و مسائل موج
  هاي سیاسی حاکم نیز متاثر خواهد بود.اندیشه

در مورد آمایش نواحی مرزي بسیار نوشته اند و هم پژوهشگران بسیاري را مسائل مربوط به امنیت کروي و منطقه اي 
نظران فراخی از صاحب ت و مواد مخدر هم به زبان پارسی گنجینهبه تعمق فروداشته است. در مورد تروریسم، مهاجر

اند، در آنها بدین سبب که آیینه و ماخذ این پژوهش بوده گوي به دست آمده است که مجموعهپژوهان پارسیو دانش
ر ایران کشیم. در مورد آمایش سرزمین دقسمت منابع و ماخذ آمده است و در این مجال از تکرار و اطناب دست می
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هاي دانشجویان به مدد اساتید جغرافیا به پیشگاه نامهبطور اعم و آمایش مناطق مرزي بطور اخص بیش از هر چیز پایان
  :دانش پیشکش آمده است

  .ساماندهی سیاسی فضا در ایران بر اساس شاخص هاي استاندارد جهانی نوشته  حجت حیدري صوفیانی )1
  .حظات دفاعی نوشته ي داوود رضایی سکه روانیآمایش مناطق مرزي با تاکید بر مال )2
-ها به شمار میهایی ازین پژوهشرصد برنامه ریزي آمایش سرزمین نوشته ي سید مصطفی میرزایی نمونه )3

  پژوهان گردآوري شده است.نامه توسط این دانشکه در غالب پایان روند
برخی از آنها را براي آشنایی خواننده با ادبیات  هاي بسیاري نیز در پیرامون این موضوع نگاشته شده است کهکتاب

  آوریم:پژوهش به عنوان نمونه می
ي دکتر علیرضا ادیب یکی از پایش و اصول آمایش مناطق مرزي جمهوري اسالمی ایران نوشته نظریه )1

 باشد که مرجع محققین بسیاري بوده است.کتب مفید و ارزنده در مورد سازماندهی سیاسی فضا می

زاده و دکتر میرنجف موسوي نیز از ي دکتر عیسی ابراهیماصول و مبانی آمایش سرزمین نوشته کتاب )2
  کتب تخصصی در مورد این موضوع است که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.

هاي ي محمد اخباري و محمدحسن نامی نیز از کتابجغرافیاي مرز با تاکید بر مرزهاي ایران نوشته )3
هاي نگهداري مرز اشاره شده است. در این باشد که در آن به روشپیرامون موضوع مرز مینگاشته شده 

  هاي مترتب بر آن به تفضیل پرداخته شده است.کتاب به انواع راهبردهاي نگهداري مرز و شیوه
پور، قاسم قنبري و قاسم کرمی نیز از میراث ي دکتر زهرا احمديسازماندهی سیاسی فضا نوشته )4

  اند.دي است که در آن به تقسیمات سیاسی فضا نیز پرداختهارزشمن
  پژوهش شیوه

پژوهش حاضر از نظر ماهیت در زمره پژوهشهاي نظري و از حیث هدف، در گروه پژوهشهاي کاربردي و حل مساله 
وع تبیین تحلیلی تدوین گردیده است. نوع تبیین بکار گرفته شده در این تحقیق، از ن- باشد که در قالب توصیفیمی

ایست. کتابخانهمیدانی و به لحاظ کیفیت پژوهش پیش رو کیفیتی کاربردي دارد. نوع اجراي پژوهش علّی است.
نگارنده بر آن است تا در جستجو و تدبر در منابع، اسناد، مقاالت، ماخذ، تحلیل ها و مدارك موجود و با تحلیل 

همچنین بررسی میدانی مرزهاي دو کشور از و  بازیگران سیاسیجریانات تاریخی و تعمق در رفتار سیاسی پیچیده 
  عوامل اثرگذار بر آمایش نواحی مرزي ایران و افغانستان را تحلیل کند.به تحلیل شرایط موجود بپردازد و نزدیک،
  شناسی پژوهش محیط

  طبیعی قلمرو

هاي باشد. کوهخشک میهاي نیمهناهمواري ها وهاي خشک و هموار و کوهنواحی مرزي ایران و افغانستان شامل بیابان
هاي دیگر این یابد. کوهشود تا مرزهاي خراسان جنوبی امتداد میسیاه که از کویر بجستان در جنوب شروع میملک

باشد که در جنوب خراسان رضوي قرار دارد. دشت ناامید و هشتادان از عوارض هموار سرخ مینواحی رشته کوه کوه
 635درجه قرار گرفته است و ارتفاع آن  60درجه و طول  32ت. مرکز دشت ناامید در عرض جغرافیایی این نواحی اس

تا  61,2772840و طول  35,597126ي ذوالفقار در عرض باشد. مرز ایران و افغانستان از دهانهمتر از سطح دریا می
  یک) شماره نقشه().MyGeoPositionسایت(امتداد دارد 60,873611و طول  29,858889سیاه در عرض کوه ملک

  
  



  المللی انجمن جغرافیاي ایران) جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین                    118

 

  انسانی: جغرافیاي
ترین نقطه قرار دارد، نواحی مرزي سیاه در جنوبیذوالفقار تا کوه ملک ترین نقطه از دهانههایی که در شمالیسرزمین

:  1395حافظ نیا (شودکیلومتر در امتداد سه استان شرقی ایران کشیده می 945ایران و افغانستان است، که به طول 
  ): 350تا317
جام، بوژگان)، آباد، پایینهاي مرزي صالحبا بخش(خراسان رضوي شامل چهار شهرستان مرزي تربت جام •

  با بخش مرزي سنگان). (با بخش مرزي مرکزي) و خواف(تایباد
گزیک)، با بخش مرزي (با بخش مرزي مرکزي)، درمیان(خراسان جنوبی شمال چهار شهرستان مرزي زیرکوه •

  با بخش مرزي مرکزي).(با بخش مرزي درح) و نهبندان(سربیشه
هاي با بخش(هاي مرزي صابري و مرکزي)، هیرمندبا بخش(سیستان و بلوچستان شامل پنج شهرستان نیمروز •

با بخش مرزي مرکزي) و  (هاي مرزي مرکزي و جزینک)، هامونبا بخش(مرزي قرقري و مرکزي)، زهک
  مرکزي). با بخش مرزي(زاهدان

- والیت، کرات، پایینهاي مرزي ایران به ترتیب از شمال عبارتند از: جنت آباد، گل بانو، زام، هریرود، پاییندهستان

آباد، زهک، محمد، جهانآباد، بزي، اکبرآباد، قرقري، دوستخواف، بستان، پترگان، گزیک، طبس مسینا، النو، بندان، قائم
مک. همچنین والیات مرزي افغانستان با ایران به ترتیب از شمال عبارتند از هرات، احمد، جزینک، لوتک و حرخواجه

  برداري ایران).فراه و نیمروز(پایگاه ملی نامهاي جغرافیایی ایران، سازمان نقشه

  
  مرز ایران و افغانستان (ترسیم نگارنده): 1 نقشه

  مبانی نظري و مفهومی پژوهش

- ترین آرایش و توزیع جمعیت از طریق بهترین شکل توزیع . تنظیم فعالیتمطلوب منظور از آمایش سرزمین، نیل به

هاي مختلف سیاسی، اقتصادي اجتماعی، هاي اقتصادي و اجتکاعی در پهنه سرزمین است. آمایش سرزمین در حوزه
عیت دارد. مطابق اي و جهانی موضواي، ملی، منطقهفرهنگی، دفاعی و ... قابل طرح بوده و در ابعاد محلی، ناحیه

هاي اقتصادي با توجه به منابع تعریف فرهنگ الروس، آمایش عبارت است از بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیت
نظران وجود ندارد و هر طبیعی و انسانی. اگر چه تعریف و برداشت واحد و کامال یکسانی از آمایش در نزد صاحب

د نظر خود از یک سو و همچنین بنا به حوزه تخصصی و غایت و هدفی که کس بنا به مبانی فلسفی و ایدئولوژیک مور
پردازد، لیکن در باب برداشت کلی در رابطه با مقوله آمایش سرزمین دارد، به ارائه تعریفی خاص از این موضوع می

مین با هدف دهی بهینه و مطلوب یک سرزتوان آمایش سرزمین را نوعی استراتژي و طرح کالن مدیریت و سازمانمی
  نیل به توازن و پایداري آن قلمداد کرد. 
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در هر برنامه آمایش با سه روند از رابطه انسان، فضا و فعالیت روبرو هستیم. نکته شایان توجه در تعاریف گوناگون از 
توازن «، »دهی بهینهسازمان«، »بهترین«، »ترینمطلوب«هایی نظیر مفهوم آمایش سرزمین، ذکر مکرر مفاهیم و واژه

  باشد.هاي مشابه در تعریف ارائه شده از این دست میو دیگر مفاهیم و واژه» عدالت فضایی«، »پایداري فضا«، »فضایی
توانند در و مفاهیمی از این دست، می» عدالت فضایی«و » بهترین«، »ترینمطلوب«هایی چون تردیدي نیست که واژه

تی داشته باشد و نیز از دیدگاه مکاتب گوناگون فلسفی و ایدئولوژیکی و هاي متفاونزد افراد مختلف معانی و ویژگی
  ها و گرایشات سیاسی گوناگون، تفسیرهاي متنوعی داشته باشد.تحت تاثیر فرهنگ

ها و روشهاي آمایش سرزمین متناسب با نوع فرهنگ و ها، نمونهاین مطلب در مرتبه نخست گویاي آن است که هدف
گیري از صددرصد بر هر فضاي جغرافیایی واجد اشکال و اهداف گوناگونی بوده و امکان بهرهاندیشه سیاسی حاکم 

ها و اهداف مندرج در ها، روشها، نمونهیکسان در این زمینه براي فضاهاي گوناگون وجود ندارد؛ زیرا مجموعه طرح
اندیشه سیاسی حاکم بر یک سرزمین هر برنامه آمایش سرزمین بطور عمیقی در مبانی فلسفی، ایدئولوژیک و بویژه 

- ها و روشگردد. به همین جهت این انتظار وجود دارد که نوع هدفریشه دارد و در درون آن تعریف و طراحی می

هاي آمایش و مدیریت و سازماندهی فضا در هر کشور از الگویی متناسب با نوع نگرش فرهنگی و نوع نظام سیاسی 
تواند اي صفات مشترك میان فضاهاي جغرافیایی میهرچند در این رابطه وجود پارهحاکم بر آن کشور پیروي کند. 

  گیري از برخی الگوها و تجربیات مشابه و مشترك میان فضاها را فراهم نماید.امکان بهره
ها و الگوهاي عملیاتی و همچنین اصول، ها، روشاي از طرحفرایند آمایش سرزمین در یک برداشت کلی مجموعه

هاي آمایش شوند. به همین جهت کلیت برنامهانی و هدفهایی است که به منزله چارچوب نظري آن محسوب میمب
شود. به سخن سرزمین مستند و مسبوق به چارچوب فراگیر و بزرگتري است که از آن به آمایش سیاسی فضا یاد می

تر آمایش سیاسی فضا بوده و متاثر و ماخوذ دیگر هر برنامه آمایش سرزمین در حقیقت زیرمجموعه برنامه و طرح عام
هاي اندیشه سیاسی و نظام حاکم بر از اندیشه و نگرش سیاسی حاکم بر قلمرو فضاست و بر اساس مبانی و هدف

گردد. به خوبی پیداست که طراحی و اجراي چارچوب آمایش و سازماندهی سیاسی فضا سرزمین تعریف و ارائه می
اي و ملی، هاي توسعه ناحیهش اقتصادي، اجتماعی، صنعتی، کشاورزي، دفاعی و تمامی طرحهاي آمایهم بر برنامه

هاي آمایش سرزمین در هر بعد و ها و الگوهاي کالن برنامهاولویت و تقدم ذاتی دارد؛ چرا که خطوط اصلی و هدف
  اي ریشه در مرحله و سند باالدستی آن یعنی آمایش سیاسی فضا دارد.حوزه

هاي مدیریت سیاسی مبحث آمایش سیاسی فضا، با موضوعاتی نظیر الگوهاي توزیع فضایی قدرت، روش در حیطه
بندي سرزمین و موضوعاتی از این دست سر و هاي ناحیهفضا، الگوهاي سازماندهی سیاسی فضا، معیارها و شاخص

  کار داریم.
در غالب کشورهاي جهان، دو مکتب هاي آمایش سرزمین ترین چارچوب نظري براي طرحدر عصر حاضر رایج

ها و الگوهاي مدیریت و سازماندهی فضا، متاثر از هاي مرتبط با روشبوده و غالب برنامه» سوسیالیسم«و » لیبرال«
هاي پیش از انقالب اسالمی در ایران، با تاثیرپذیري از مبانی و باشد. بطوریکه در سالهاي دو مکتب میمبانی و ایده

هاي توسعه ملی در هاي آمایش و ساماندهی فضایی در قالب برنامهنظر مکتب لیبرال دموکراسی، طرح الگوهاي مورد
کشور به مورد اجرا گذارده شد، اما با وقوع انقالب و بروز تحول در ساختار سیاسی کشور، لزوم طراحی و تدوین 

اندیشه اسالمی، احساس گردید، اما به دلیل هاي آمایش سرزمین متناسب با اندیشه سیاسی حاکم بر کشور یعنی برنامه
فقدان یک چارچوب مدون برگرفته از مبانی اسالمی در عرصه مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا و متعاقب آن 

هاي توسعه ملی مبنی بر تفکر دینی از یکسو و همچنین مشکالت ناشی از جنگ و همچنین طراحی و اجراي برنامه
شور و پافشاري احساسی بر مدیریت انقالبی بدون وجود تعریف مشخصی ازین مفهوم، ناآرامی در گوشه و کنار ک

هاي همچنان موضوع آمایش سیاسی فضا و آمایش سرزمین مورد توجه جدي واقع نشد و روند نابرابري و گسستگی
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با مشکالت و اي که امروز ایران کشوري هاي متمادي همچنان تداوم یافت. به گونهفضایی به جا مانده از قرن
هاي گسترده ناشی از عدم توازن و پایداري فضا و تهدیدات ناشی از هاي ژرف فضایی، در معرض چالشنابرابري
هاي اي و تعارض میان مرکز سیاسی و نواحی پیرامون خود قرار گرفته و ازین نظر مستعد آسیبهاي ناحیهواگرایی

و از این نظر لزوم طراحی چارچوبی مناسب و کارآمد براي غلبه بر  باشدجدي در زمینه استقالل و امنیت ملی خود می
شود. همانگونه که در سطور پیشین ذکر شد، برنامه آمایش سیاسی فضا و مشکالت فوق بیش از پیش احساس می

هاي عملیاتی و اجرایی آن متاثر از نوع نگرش فلسفی و فرهنگی و اندیشه سیاسی حاکم بر یک سرزمین است. طرح
نماید که دانش و عقیده دو مقوله جداي از یکدیگر هستند. دانش پیش از آنکه کر این نکته در اینجا ضروري میذ

گیرد و با مسیحی و مسلمان و یا لیبرال و یا سوسیالیست باشد، یک حقیقت واحد است که در ذهن آدمی شکل می
هاي جهان م آمیختن دانش و عقیده است. حکومتها و عقاید او درمیامیزد. درواقع ذهن آدمی محل درهداوريپیش

مندان و دهند و دانشداري را سامان میاند، دانش حکومتاي سیاسی که بر مبناي آن شکل گرفتهنیز به واسطه فلسفه
توان هایی که ازین فلسفه سیاسی میها سعی دارند تا دانش خود را از ارزشمدیران اجرایی در تمام این حکومت

ریز هاي آن را دور بزنند. براي مثال وظیفه یک برنامهکرد سرشار سازند و از موانع آن بري کنند و محدودیتبرداشت 
ها و باورهاي قدیمی روبروست برهم زدن این قوانین و گردشگري در شهر مکه عربستان که با موانع مذهبی سعودي

جتماعی و یا نیروهاي انقالبی بر عهده دارند. وظیفه هاي موجود نیست. این کار را در جوامع گوناگون مصلحین اعرف
اي برداري اقتصادي از مزایاي گردشگري مکه هست، به گونههاي خود براي بهرهریز ایجاد انعطاف در برنامهیک برنامه

- نامهاي وارد شود و نه باورهاي مذهبی در معرض تهدید قرار گیرد. اگر یک برکه نه به قوانین کشور عربستان خدشه

ریزان براي ریز به این مهم دست یابد هنر واقعی خود را به نمایش گذاشته است. در بسیاري از کشورها برنامه
» داري اولیانوفسکیراه رشد غیرسرمایه«هاي اند.  برنامههاي خود با فلسفه سیاسی حاکم تالش کردههمسوسازي برنامه

هاي صهیونیستی و اندیشه غالب ر اسراییل که ترکیبی از اندیشههاي تعاونی ددر کشورهاي بلوك شرق و یا دهکده
- هاي شصت و هفتاد میالدي بود(صرف نظر از درستی و نادرستی و موفقیت و عدم موفقیت آنها) نمونهچپ در دهه

آن چیزي  ریزان این کشورها بود که ما در ایران پیش از انقالب اسالمی نیز شاهد آن بودیم. تمامهایی از تالش برنامه
یابد که ما با شرایط و امکانات موجود در کشور نیز آشنا شویم. عوامل بسیاري در آمایش و که گفته شد زمانی معنا می

  ساماندهی یک ناحیه اثرگذار است که تفکر حاکم یکی از آنهاست.
جغرافیاي  آکسفورد).فرهنگ (باشدمی ها، آب و هوا و....ها، رودخانهزمین و کشورها، کوه مطالعهجغرافیا 

هایی که خودشان تا ها در خلق مکانها و نزاعهاي تاثیر سیاستاي از جغرافیاي انسانی است که راهسیاسیزیرمجموعه
به  ژئوپلتیک تعاریف اصیلمفهوم.کنداند، را بررسی میهاي جغرافیایی معین شدهاي توسط هستی و موجودیتاندازه

گردد. هوفر و اسپایکمن بازمیپردازان نظامی دانشگاهی نظیر هلفورد مکیندر، هاووسهژئوپلتیک قدیم و نظریات نظری
ها، منابع طبیعی، اندام نظامی و ها، قارهالملل با شکل فضایی اقیانوسبراي آنها ژئوپلتیک ارتباط چگونگی روابط بین

  .Gregory and others 2009)301 :-(302ي سرزمینی بودهاي شناخته شدهتهدیدات و فرصت
فرهنگ پارسی (واژه نامه آزاد) به معنی آمادگی و آماده کردن و بررسی و تحلیل آمده است(آمایش از مصدر آمودن

). 67: 1390صنیعی (هاي فضایی به منظور کارکردهاي موثر اقتصادي و اجتماعیستعمید). آمایش پی بردن به ارزش
فتحی و دیگران (برداري از منابع و امکانات کشور استنسبت به بهرهنگر و عادالنه آمایش سرزمین یک دیدگاه آینده

- هاي آمایشی در نواحی مرزي به منظور هدایت متوازن امنیت و توسعه در این نواحی می). سیاست92: 1396

ه شده هایی اشارقطب رشد از جانفریدمن به ایجاد کانون ). در نظریه22: 1388خلیفانی فرد و سلطانیپیشگاهی(باشد
هاي رشد به منظور پخش اثرات رشد از قطب به هاي رشد، با حجم و شعاعی کمتر از قطباست که عالوه بر قطب
). در گذشته منطقه اي پهناور در فاصله یک شاهنشاهی با 31تا  28: 1380عندلیب (گرددمناطق دورتر تاسیس می
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اما اکنون مرز شکل نوینی به خود گرفته است. در واقع ) 2: 1388اخباري و نامی (شاهنشاهی دیگر را سرحد می گفتند
اي آسمان و زمین کشورها را از ) که به صورت صفحه53: 1388عبداللهیان(مرز آخرین حد قلمرو یک کشور است

با توجه به نظریه قطب رشد مرزها در یکدیگر جدا میکند و به صورت برشی مخروطی تا مرکز زمین ادامه می یابد. 
توان دریافت که باوجود فاصله فراوان یافته قرار دارند. با توجه به این نکته میهاي توسعهاصله از قطبدورترین ف

- هاي توسعه محلی در این نواحی، این نواحی فاصله زیادي با توسعهمرزهاي شرقی کشور از مرکز و فقدان قطب

باشند، رویکردهایی که در رابطه با مرز ارائه کدیگر میاز آنجا که مفهوم امنیت ملی و مرز در ارتباط با ی یافتگی دارند.
  ):100تا  91: 1380عندلیب (اند ارتباط نزدیکی با امنیت ملی دارندشده

قدرت بیشتر توسط افرادي نظیر مورگنتاو ارائه شده است و امنیت ملی را _گرایی یا نگرش امنیتواقع نظریه •
اي از دیگران هستند که از جانب گاه کشورها قدرتهاي دورافتادهداند. در این دیدتابعی از قدرت نظامی می

  شوند.یکدیگر تهدید می
ي تر از توسعهي اقتصادي را مهممحور است که رشد و توسعهاي توسعهتوسعه نظریهـ  در دیدگاه امنیت •

- افتند و رنگ میمی داند. مرزهاي کالبدي در این دیدگاه از اهمیتیابی به امنیت ملی موثر مینظامی در دست

  بازند.
داري سیاسی نوآوري در فنآوري و تفکر در دیدگاه چندسویه نیز عوامل دیگري نظیر قدرت اقتصادي، زمام •

داند. در این دیدگاه مرزها تا حد زیادي رنگ فلسفی حکومت را در کنار قدرت نظامی در امنیت ملی موثر می
  بازند.می
اي نابرابر توزیع یافته است و به این ترتیب هیچ مکانی قادر به منابع و امکانات زمین به گونه تکمیلیهم بنابر اصل

 ها بر مبناي فاصلهتکمیلی در روابط مکان). اصل هم38: 1394واثق، صفوي و حسینی (تامین نیازهاي خود نخواهد بود
هاي مشترك همسایگان براي توان از برنامهمی با توجه به این اصل ).33: 1386شکویی (ه استمطرح شدنیز کارکردي 

هایی نظیر تروریسم، مهاجرت، مواد مخدر و ها ما به ارائه شاخصرفع مشکالت مرزي بهره جست. در قسمت یافته
تروریسم به معناي وحشت و ایم که در ساماندهی و آمایش نواحی مرزي تاثیرگذارند. حضور قدرتهاي غربی پرداخته

از  terror) و واژه182: 1386زین العابدین (به معناي ترساندن  ters) از واژه التین1373هنگ آشوري فر(هراس افکنی
شود. تروریسم به هر عملی به قصد هاي خرابکارانه مسلح اطالق میزبان انگلیسی گرفته شده است و بیشتر به گروه

سازمان یا دولت در امري ویژه یا مجبور کردن  شود که به سبب وارد کردن یکقتل یا آسیب به غیرنظامیان اطالق می
  .)U.N 2005(اي صورت می گیردآن به ورود یا عدم ورود به مساله

  هاي پژوهشیافته

در قرن نوزدهم میالدي هنگامی که گسترش امپراطوري تزار در سایه وحشت بریتانیا از ناپلئون با چراغ خاموش به 
هند شرقی به هراس افتادند. میان فاتحان پاریس و نگین امپراطوري بریتانیا  مردان شرکتهاي هند رسید، دولتدروازه

هاي بعد یکبار بر آن چیرگی پامیر برجاي مانده بود. سرزمینی که روسها در سال هاي سر به آسمان کشیدهتنها کوه
ون را به زانو درآورده بود، سخنان آور سپاهیان ایرانی در برابر ارتش قدرتمند تزار که ناپلئیافتند. از طرفی نبرد حیرت

اي هستند که توان فتح کرد که زمانی گفته بود سواران ایرانی تنها نیروي بالقوهناپلئون را در مورد ارتش ایران تداعی می
اند. این رخدادهاي تهدیدآمیز، شرکت هند را دارند. چه بارها در طول تاریخ از سومنات تا دهلی، بدان دست یازیده

شرقی را بر آن داشت تا با ایجاد کشورهاي حایل در برابر این دو قدرت، از خطرات احتمالی بکاهد. این سیاست هند 
- انگلستان، ایران را به سمت تجزیه پیش برد. ضعف داخلی ایران تا پایان قرن سبب شد که مناطق وسیعی از سرزمین

هاي کالت و افغانستان از سرزمین مادر جدا شود و بریتانیا و روسیه ذیل قرارداد هاي شرقی ایران زیر نام دولت
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فروپاشی رسیده بود. ظهور انقالبات  م مناطق نفوذ در ایران را بین خود تقسیم کنند.در این دوران ایران به ورطه1907
تر نظامیان خارجی شد. سیاسی دولت مرکزي را آنچنان ضعیف ساخته بود که  در جریان جنگ نخست جهانی بس

نیروهاي بریتانیا، عثمانی و روسیه در داخل خاك ایران دست به عملیات نظامی زدند و دولت فروپاشیده مرکزي 
ها الدوله با انگلیسیعلی و صولترییس عملیات دفاع از کشور را به اقوام و روستاییان محلی سپرده بود. نبرد قهرمانانه

اي برجاي نهاد. در چنین ) از کشور زمین سوخته367: 1392بهار (هان اصفهانی با روسها و روستاییاو بختیاري
ایران جدا شد اما هیچگاه ثبات در مرزهاي دو کشور برقرار نشد و تنش  افغانستان از پیکرهوضعیت پرآشوبی سرزمین 

براي بریتانیا شد اما مرزهاي  جدایی افغانستان هرچند سبب رفع خطر روسها و ناآرامی در این نواحی وجود داشت.
آنها را آرام نکرد. افغانستان در چند مرحله با انگلستان وارد جنگ شد و شکست نهایی آنها سبب تحمیل شدن خط 

م روسیه رقیب شمالی را ازمیدان بدربرد. جنگ 1917انقالب ).593تا  580: 1368محمدغبار (دیورند به افغانستان شد
جوي اروپاییان غربی درمانده بودند به کشورهاي بیون کمونیست که از تسخیر ذهن مسالمتجهانی پایان یافت و انقال

هاي شوروي از دولت این کشور به نفوذ کمونیسم در در افغانستان نیز حمایتآسیایی و اروپاي شرقی سرازیر شدند.
فت. سیاست آنها تغییر یافت. آنان وحشت بار دیگر دربار بریتانیا را فراگر ).438: 1383عطایی (افغانستان منجر شد

هاي به نظامیان مقتدري نیاز داشتند که در صورت لزوم، توده شدبراي رویارویی با رقیبی که از در اندیشه وارد می
انقالبی را فروکوباند. چرخش آشکار بریتانیا از عهدنامه سور تا لوزان، حمایت ضمنی از هیتلر و کمک به رضاشاه 

امنیت و  وعده هاي انقالبی در ایران در سایهگیري در کشور انقالبی ایران و کنار زدن چهرهپهلوي براي قدرت
کند. در این دوره ثبات سیاسی ایران محقق مداران غربی را توجیه میپیشرفتی که محقق نیز شد، آرایش جدید سیاست

هاي ایران و یت و مشخص شد. دولتشد و مرزهاي سیاسی ایران و افغانستان با حکمیت ژنرال آلتاي ترك تثب
انقالب ایران و حضور  اي نظیر پیمان سعدآباد در برابر نفوذ کمونیست متحد شدند.هاي منطقهپیمان افغانستان در سایه

مستقیم ارتش سرخ در افغانستان و حمایت ایران از مجاهدین افغان فصل جدیدي از روابط ایران و افغانستان است که 
- پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروي و بی ).419: 1387رفیع (ده مهاجرت افغانها به ایران همراه استبا موج گستر

هاي سیاسی در افغانستان نواحی مرزي این کشور با ایران عرصه تنش و ناامنی شدند. اهمیت این مرزها براي ثباتی
هاي چپ گرایانه جاي خود را به ها را دوچندان کرده است. با سقوط شوروي، اندیشهجهانی حساسیتجامعه

بنیادگرایی اسالمی سپرد. بنیادگرایان اسالمی در تقابل آشکار با غرب قرار گرفتند و امنیت شهرهاي اروپایی را به 
- شریفی(مخاطره انداختند. مفهوم امنیت در سالهاي جدید تغییر یافته است و بر زندگی روزمره افراد جامعه نظر دارد

). با توجه به تاثیراتی که امنیت این مرزها بر امنیت جهانی دارد، این مساله یکی از 212: 1396پورطرازکوهی و فتح 
  باشد.عوامل مهم اثرگذار بر آمایش نواحی مرزي دو کشور می

  مواد مخدرقاچاق 

مخدر قرار  مرزهاي ایران و افغانستان درآمده است. ایران در مسیر تجارت مواد قاچاق مواد مخدر به عنوان مشخصه
شود. مقادیر مواد مخدر کشف شده در ایران در طی دارد، که بصورت کشت خشخاش در کشور افغانستان تولید می

مخدر با مواد دیگر در ایران  ه.ش بیانگر تفاوت فاحش مقدار کمی این ماده1394ه.ش تا 1390چهار ساله  دوره
  ).1 نمودار شماره(است
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آید، منابع مالی 
اي جهان در 
توان یافت که با تجارت مواد مخدر سروکار نداشته باشد. همانطور که نفت 
ایران سالهاست که 
ي نظامیان ایران با قاچاقچیان مواد مخدر از سوي کشورهاي غربی 
شود. وجود کشوري یکپارچه از سواحل کاسپی تا خلیج پارس مهار تجارت سیاه را تا حدود زیادي آسان 

پاسداران 
هاي مرزي و 
هاي زیادي برخوردار است. اقلیم 
اي را در این نواحی رقم زده است. ارتفاعات خراسان 
باشد. در نواحی شمالی 
آورده است که 
ها به دشت ناامید در مرز ایران و 
). در مرز ایران و افغانستان سه حوضه آبریز قرار دارد. حوضه 

شود و از مهمترین 
111.(  

ان بر افغانستان، گهگاه 
- رفت که در یک مورد به برپایی رزمایش بزرگ نظامی ایران در مرزهاي شرقی

خراسان ارتش، با چهار تیپ تخصصی در شهرهاي تربت جام، تربت حیدریه، قوچان و 
در دوران حمله آمریکا به افغانستان، اسماعیل خان والی هرات با کمک 
نظامیان ایران هرات را از دست طالبان آزاد کرد. حضور نظامی یکی از دشمنان قدرتمند جمهوري اسالمی ایران در 
ت. عالوه بر 
اش را تحت 

            123

آید، منابع مالی مواد مخدر با تروریسم پیوند تنگاتنگی دارد. ثروت سرشاري که از این تجارت غیرقانونی بدست می
اي جهان در کند. تجارتی که با جنگ و خشونت گره خورده است. تقریبا در هیچ کج

توان یافت که با تجارت مواد مخدر سروکار نداشته باشد. همانطور که نفت 
ایران سالهاست که  

ي نظامیان ایران با قاچاقچیان مواد مخدر از سوي کشورهاي غربی 
شود. وجود کشوري یکپارچه از سواحل کاسپی تا خلیج پارس مهار تجارت سیاه را تا حدود زیادي آسان 

پاسداران  ها زیر نظر سپاه
هاي مرزي و باشد. در سالهاي اخیر مرزبانی ناجا اقدام به تاسیس جاده

هاي زیادي برخوردار است. اقلیم 
اي را در این نواحی رقم زده است. ارتفاعات خراسان 
باشد. در نواحی شمالی 

آورده است که  داغ، هزار مسجد و کپه داغ به فاصله کمی از مرز ناحیه ناهمواري را به وجود
ها به دشت ناامید در مرز ایران و 
). در مرز ایران و افغانستان سه حوضه آبریز قرار دارد. حوضه 

  باشد:

شود و از مهمترین 
111تا  109: 1394

ان بر افغانستان، گهگاه 
رفت که در یک مورد به برپایی رزمایش بزرگ نظامی ایران در مرزهاي شرقی

خراسان ارتش، با چهار تیپ تخصصی در شهرهاي تربت جام، تربت حیدریه، قوچان و 
در دوران حمله آمریکا به افغانستان، اسماعیل خان والی هرات با کمک 
نظامیان ایران هرات را از دست طالبان آزاد کرد. حضور نظامی یکی از دشمنان قدرتمند جمهوري اسالمی ایران در 

ت. عالوه بر هاي نظامی ایران بوده اس
اش را تحت هاي افغانستان براي بیش از چهار دهه رفتار نظامی ایران در مرزهاي شرقی

               

  )ماخذ: مرکز آمار ایران

مواد مخدر با تروریسم پیوند تنگاتنگی دارد. ثروت سرشاري که از این تجارت غیرقانونی بدست می
کند. تجارتی که با جنگ و خشونت گره خورده است. تقریبا در هیچ کج

توان یافت که با تجارت مواد مخدر سروکار نداشته باشد. همانطور که نفت 
1393 :153.( 

ي نظامیان ایران با قاچاقچیان مواد مخدر از سوي کشورهاي غربی 
شود. وجود کشوري یکپارچه از سواحل کاسپی تا خلیج پارس مهار تجارت سیاه را تا حدود زیادي آسان 

ها زیر نظر سپاهدر حال حاضر امنیت مرزهاي ایران به استثناي برخی نواحی که بخاطر حضور تروریست
باشد. در سالهاي اخیر مرزبانی ناجا اقدام به تاسیس جاده

هاي زیادي برخوردار است. اقلیم 
اي را در این نواحی رقم زده است. ارتفاعات خراسان 

باشد. در نواحی شمالی جنوب شرقی می
داغ، هزار مسجد و کپه داغ به فاصله کمی از مرز ناحیه ناهمواري را به وجود

ها به دشت ناامید در مرز ایران و 
). در مرز ایران و افغانستان سه حوضه آبریز قرار دارد. حوضه 

باشد:قروم. محورهاي ارتباطی ایران و افغانستان به شرح زیر می

  پیوندد.
  

شود و از مهمترین تایباد. این جاده از طریق تربت جام به مشهد مربوط می
1394صفوي، نامی و جاللی نسب 
ان بر افغانستان، گهگاه مسایل ویژه افغانستان، تعیین کننده رفتار نظامی ایران نیز بوده است. در سالهاي تسلط طالب

رفت که در یک مورد به برپایی رزمایش بزرگ نظامی ایران در مرزهاي شرقی
خراسان ارتش، با چهار تیپ تخصصی در شهرهاي تربت جام، تربت حیدریه، قوچان و 
در دوران حمله آمریکا به افغانستان، اسماعیل خان والی هرات با کمک 
نظامیان ایران هرات را از دست طالبان آزاد کرد. حضور نظامی یکی از دشمنان قدرتمند جمهوري اسالمی ایران در 

هاي نظامی ایران بوده اس
هاي افغانستان براي بیش از چهار دهه رفتار نظامی ایران در مرزهاي شرقی

             کیتیو افغانستان از منظر ژئوپل

ماخذ: مرکز آمار ایران

مواد مخدر با تروریسم پیوند تنگاتنگی دارد. ثروت سرشاري که از این تجارت غیرقانونی بدست می
کند. تجارتی که با جنگ و خشونت گره خورده است. تقریبا در هیچ کج

توان یافت که با تجارت مواد مخدر سروکار نداشته باشد. همانطور که نفت 
1393جمالی (رود

ي نظامیان ایران با قاچاقچیان مواد مخدر از سوي کشورهاي غربی 
شود. وجود کشوري یکپارچه از سواحل کاسپی تا خلیج پارس مهار تجارت سیاه را تا حدود زیادي آسان 

در حال حاضر امنیت مرزهاي ایران به استثناي برخی نواحی که بخاطر حضور تروریست
باشد. در سالهاي اخیر مرزبانی ناجا اقدام به تاسیس جاده

هاي زیادي برخوردار است. اقلیم همچنین تاسیس پاسگاه و برجک نموده است. مرزهاي ایران و افغانستان از پیچیدگی
اي را در این نواحی رقم زده است. ارتفاعات خراسان 

جنوب شرقی می- غربی است و در نواحی جنوبی شمال غربی
داغ، هزار مسجد و کپه داغ به فاصله کمی از مرز ناحیه ناهمواري را به وجود

ها به دشت ناامید در مرز ایران و تر کوهشود. در نواحی جنوبی
). در مرز ایران و افغانستان سه حوضه آبریز قرار دارد. حوضه 

قروم. محورهاي ارتباطی ایران و افغانستان به شرح زیر می

پیوندد.سربیشه که از شمال به بیرجند و از جنوب به زاهدان می
  پیوندد.یزدان که از شمال به قائن و از جنوب به بیرجند می

تایباد. این جاده از طریق تربت جام به مشهد مربوط می
صفوي، نامی و جاللی نسب 
مسایل ویژه افغانستان، تعیین کننده رفتار نظامی ایران نیز بوده است. در سالهاي تسلط طالب

رفت که در یک مورد به برپایی رزمایش بزرگ نظامی ایران در مرزهاي شرقی
خراسان ارتش، با چهار تیپ تخصصی در شهرهاي تربت جام، تربت حیدریه، قوچان و 
در دوران حمله آمریکا به افغانستان، اسماعیل خان والی هرات با کمک 
نظامیان ایران هرات را از دست طالبان آزاد کرد. حضور نظامی یکی از دشمنان قدرتمند جمهوري اسالمی ایران در 

هاي نظامی ایران بوده اسطول نزدیک به هزار کیلومتر از مرزهاي شرقی ایران همواره یکی از دغدغه
هاي افغانستان براي بیش از چهار دهه رفتار نظامی ایران در مرزهاي شرقی

و افغانستان از منظر ژئوپل

ماخذ: مرکز آمار ایران(توزیع مواد مخدر کشف شده به لحاظ نوع 

مواد مخدر با تروریسم پیوند تنگاتنگی دارد. ثروت سرشاري که از این تجارت غیرقانونی بدست می
کند. تجارتی که با جنگ و خشونت گره خورده است. تقریبا در هیچ کج

توان یافت که با تجارت مواد مخدر سروکار نداشته باشد. همانطور که نفت 
رودثروت سرشار عراق و شام است مواد مخدر ثروت افغانستان به شمار می

ي نظامیان ایران با قاچاقچیان مواد مخدر از سوي کشورهاي غربی 
شود. وجود کشوري یکپارچه از سواحل کاسپی تا خلیج پارس مهار تجارت سیاه را تا حدود زیادي آسان 

در حال حاضر امنیت مرزهاي ایران به استثناي برخی نواحی که بخاطر حضور تروریست
باشد. در سالهاي اخیر مرزبانی ناجا اقدام به تاسیس جاده

همچنین تاسیس پاسگاه و برجک نموده است. مرزهاي ایران و افغانستان از پیچیدگی
اي را در این نواحی رقم زده است. ارتفاعات خراسان واد مخدر شرایط ویژه

غربی است و در نواحی جنوبی شمال غربی
داغ، هزار مسجد و کپه داغ به فاصله کمی از مرز ناحیه ناهمواري را به وجود

شود. در نواحی جنوبی
). در مرز ایران و افغانستان سه حوضه آبریز قرار دارد. حوضه 

قروم. محورهاي ارتباطی ایران و افغانستان به شرح زیر می

سربیشه که از شمال به بیرجند و از جنوب به زاهدان می
یزدان که از شمال به قائن و از جنوب به بیرجند می

تایباد. این جاده از طریق تربت جام به مشهد مربوط می
صفوي، نامی و جاللی نسب (هاي منطقه بوده و به جاده آسیایی معروف است

مسایل ویژه افغانستان، تعیین کننده رفتار نظامی ایران نیز بوده است. در سالهاي تسلط طالب
رفت که در یک مورد به برپایی رزمایش بزرگ نظامی ایران در مرزهاي شرقی

خراسان ارتش، با چهار تیپ تخصصی در شهرهاي تربت جام، تربت حیدریه، قوچان و 
در دوران حمله آمریکا به افغانستان، اسماعیل خان والی هرات با کمک 
نظامیان ایران هرات را از دست طالبان آزاد کرد. حضور نظامی یکی از دشمنان قدرتمند جمهوري اسالمی ایران در 

طول نزدیک به هزار کیلومتر از مرزهاي شرقی ایران همواره یکی از دغدغه
هاي افغانستان براي بیش از چهار دهه رفتار نظامی ایران در مرزهاي شرقی

و افغانستان از منظر ژئوپل ران

توزیع مواد مخدر کشف شده به لحاظ نوع 

مواد مخدر با تروریسم پیوند تنگاتنگی دارد. ثروت سرشاري که از این تجارت غیرقانونی بدست می
کند. تجارتی که با جنگ و خشونت گره خورده است. تقریبا در هیچ کج

توان یافت که با تجارت مواد مخدر سروکار نداشته باشد. همانطور که نفت 
ثروت سرشار عراق و شام است مواد مخدر ثروت افغانستان به شمار می

ي نظامیان ایران با قاچاقچیان مواد مخدر از سوي کشورهاي غربی 
شود. وجود کشوري یکپارچه از سواحل کاسپی تا خلیج پارس مهار تجارت سیاه را تا حدود زیادي آسان 

در حال حاضر امنیت مرزهاي ایران به استثناي برخی نواحی که بخاطر حضور تروریست
باشد. در سالهاي اخیر مرزبانی ناجا اقدام به تاسیس جاده

همچنین تاسیس پاسگاه و برجک نموده است. مرزهاي ایران و افغانستان از پیچیدگی
واد مخدر شرایط ویژه

غربی است و در نواحی جنوبی شمال غربی
داغ، هزار مسجد و کپه داغ به فاصله کمی از مرز ناحیه ناهمواري را به وجود

شود. در نواحی جنوبیها به آنسوي مرز نیز کشیده می
). در مرز ایران و افغانستان سه حوضه آبریز قرار دارد. حوضه 127

قروم. محورهاي ارتباطی ایران و افغانستان به شرح زیر می

سربیشه که از شمال به بیرجند و از جنوب به زاهدان می
یزدان که از شمال به قائن و از جنوب به بیرجند می

تایباد. این جاده از طریق تربت جام به مشهد مربوط می
هاي منطقه بوده و به جاده آسیایی معروف است

مسایل ویژه افغانستان، تعیین کننده رفتار نظامی ایران نیز بوده است. در سالهاي تسلط طالب
رفت که در یک مورد به برپایی رزمایش بزرگ نظامی ایران در مرزهاي شرقی

خراسان ارتش، با چهار تیپ تخصصی در شهرهاي تربت جام، تربت حیدریه، قوچان و 
در دوران حمله آمریکا به افغانستان، اسماعیل خان والی هرات با کمک 
نظامیان ایران هرات را از دست طالبان آزاد کرد. حضور نظامی یکی از دشمنان قدرتمند جمهوري اسالمی ایران در 

طول نزدیک به هزار کیلومتر از مرزهاي شرقی ایران همواره یکی از دغدغه
هاي افغانستان براي بیش از چهار دهه رفتار نظامی ایران در مرزهاي شرقی

رانیا يمرز ی

توزیع مواد مخدر کشف شده به لحاظ نوع 

مواد مخدر با تروریسم پیوند تنگاتنگی دارد. ثروت سرشاري که از این تجارت غیرقانونی بدست می
کند. تجارتی که با جنگ و خشونت گره خورده است. تقریبا در هیچ کج

توان یافت که با تجارت مواد مخدر سروکار نداشته باشد. همانطور که نفت هاي اخیر گروه پیکارجویی را نمی
ثروت سرشار عراق و شام است مواد مخدر ثروت افغانستان به شمار می

ي نظامیان ایران با قاچاقچیان مواد مخدر از سوي کشورهاي غربی در مسیر تجارت مواد مخدر قرار دارد. مبارزه 
شود. وجود کشوري یکپارچه از سواحل کاسپی تا خلیج پارس مهار تجارت سیاه را تا حدود زیادي آسان 

در حال حاضر امنیت مرزهاي ایران به استثناي برخی نواحی که بخاطر حضور تروریست
باشد. در سالهاي اخیر مرزبانی ناجا اقدام به تاسیس جادهایران است، بر عهده نیروي مرزبانی ناجا می

همچنین تاسیس پاسگاه و برجک نموده است. مرزهاي ایران و افغانستان از پیچیدگی
واد مخدر شرایط ویژهمتنوع و شرایط سیاسی و قاچاق گسترده م

غربی است و در نواحی جنوبی شمال غربی
داغ، هزار مسجد و کپه داغ به فاصله کمی از مرز ناحیه ناهمواري را به وجود

ها به آنسوي مرز نیز کشیده می
127تا  124: 1379
قروم. محورهاي ارتباطی ایران و افغانستان به شرح زیر میریز قره
  زابل. – دوست محمد 

سربیشه که از شمال به بیرجند و از جنوب به زاهدان می
یزدان که از شمال به قائن و از جنوب به بیرجند می

تایباد. این جاده از طریق تربت جام به مشهد مربوط می – 
هاي منطقه بوده و به جاده آسیایی معروف است

مسایل ویژه افغانستان، تعیین کننده رفتار نظامی ایران نیز بوده است. در سالهاي تسلط طالب
رفت که در یک مورد به برپایی رزمایش بزرگ نظامی ایران در مرزهاي شرقی

خراسان ارتش، با چهار تیپ تخصصی در شهرهاي تربت جام، تربت حیدریه، قوچان و 
در دوران حمله آمریکا به افغانستان، اسماعیل خان والی هرات با کمک مشهد، نشان از حساسیت این مرزها دارد. 

نظامیان ایران هرات را از دست طالبان آزاد کرد. حضور نظامی یکی از دشمنان قدرتمند جمهوري اسالمی ایران در 
طول نزدیک به هزار کیلومتر از مرزهاي شرقی ایران همواره یکی از دغدغه

هاي افغانستان براي بیش از چهار دهه رفتار نظامی ایران در مرزهاي شرقی

ینواح شیعوامل موثر در آما

توزیع مواد مخدر کشف شده به لحاظ نوع  :1نمودار 

مواد مخدر با تروریسم پیوند تنگاتنگی دارد. ثروت سرشاري که از این تجارت غیرقانونی بدست می
کند. تجارتی که با جنگ و خشونت گره خورده است. تقریبا در هیچ کجهاي تروریستی را تامین می

هاي اخیر گروه پیکارجویی را نمی
ثروت سرشار عراق و شام است مواد مخدر ثروت افغانستان به شمار می

در مسیر تجارت مواد مخدر قرار دارد. مبارزه 
شود. وجود کشوري یکپارچه از سواحل کاسپی تا خلیج پارس مهار تجارت سیاه را تا حدود زیادي آسان 

در حال حاضر امنیت مرزهاي ایران به استثناي برخی نواحی که بخاطر حضور تروریست
ایران است، بر عهده نیروي مرزبانی ناجا می

همچنین تاسیس پاسگاه و برجک نموده است. مرزهاي ایران و افغانستان از پیچیدگی
متنوع و شرایط سیاسی و قاچاق گسترده م

غربی است و در نواحی جنوبی شمال غربی- در نواحی شمالی عموما شرقی
داغ، هزار مسجد و کپه داغ به فاصله کمی از مرز ناحیه ناهمواري را به وجود

ها به آنسوي مرز نیز کشیده می
1379صفوي (

ریز قرهآبریز هریرود، هیرمند و حوضه آب
دوست محمد 

سربیشه که از شمال به بیرجند و از جنوب به زاهدان می
یزدان که از شمال به قائن و از جنوب به بیرجند می 

– اسالم قلعه 

هاي منطقه بوده و به جاده آسیایی معروف است
مسایل ویژه افغانستان، تعیین کننده رفتار نظامی ایران نیز بوده است. در سالهاي تسلط طالب

رفت که در یک مورد به برپایی رزمایش بزرگ نظامی ایران در مرزهاي شرقیهاي نظامی به حدي باال می
خراسان ارتش، با چهار تیپ تخصصی در شهرهاي تربت جام، تربت حیدریه، قوچان و  77اش انجامید. حضور لشگر 

مشهد، نشان از حساسیت این مرزها دارد. 
نظامیان ایران هرات را از دست طالبان آزاد کرد. حضور نظامی یکی از دشمنان قدرتمند جمهوري اسالمی ایران در 

طول نزدیک به هزار کیلومتر از مرزهاي شرقی ایران همواره یکی از دغدغه
هاي افغانستان براي بیش از چهار دهه رفتار نظامی ایران در مرزهاي شرقیثباتی

عوامل موثر در آما

نمودار 

مواد مخدر با تروریسم پیوند تنگاتنگی دارد. ثروت سرشاري که از این تجارت غیرقانونی بدست می
هاي تروریستی را تامین می

هاي اخیر گروه پیکارجویی را نمی
ثروت سرشار عراق و شام است مواد مخدر ثروت افغانستان به شمار می

در مسیر تجارت مواد مخدر قرار دارد. مبارزه 
شود. وجود کشوري یکپارچه از سواحل کاسپی تا خلیج پارس مهار تجارت سیاه را تا حدود زیادي آسان 

در حال حاضر امنیت مرزهاي ایران به استثناي برخی نواحی که بخاطر حضور تروریست
ایران است، بر عهده نیروي مرزبانی ناجا می

همچنین تاسیس پاسگاه و برجک نموده است. مرزهاي ایران و افغانستان از پیچیدگی
متنوع و شرایط سیاسی و قاچاق گسترده م

در نواحی شمالی عموما شرقی
داغ، هزار مسجد و کپه داغ به فاصله کمی از مرز ناحیه ناهمواري را به وجودارتفاعات مزدوران، قره

ها به آنسوي مرز نیز کشیده میکوهبعضا امتداد رشته
(باشندافغانستان مشرف می

آبریز هریرود، هیرمند و حوضه آب
دوست محمد  – جاده زرنج 
سربیشه که از شمال به بیرجند و از جنوب به زاهدان می – جاده فراه 

 – جاده شیندند 
اسالم قلعه  – جاده هرات 

هاي منطقه بوده و به جاده آسیایی معروف استجاده
مسایل ویژه افغانستان، تعیین کننده رفتار نظامی ایران نیز بوده است. در سالهاي تسلط طالب

هاي نظامی به حدي باال می
اش انجامید. حضور لشگر 

مشهد، نشان از حساسیت این مرزها دارد. 
نظامیان ایران هرات را از دست طالبان آزاد کرد. حضور نظامی یکی از دشمنان قدرتمند جمهوري اسالمی ایران در 

طول نزدیک به هزار کیلومتر از مرزهاي شرقی ایران همواره یکی از دغدغه
ثباتیحضور نظامی آمریکا، بی

عوامل موثر در آما لیتحل

مواد مخدر با تروریسم پیوند تنگاتنگی دارد. ثروت سرشاري که از این تجارت غیرقانونی بدست می
هاي تروریستی را تامین میگروه
هاي اخیر گروه پیکارجویی را نمیدهه

ثروت سرشار عراق و شام است مواد مخدر ثروت افغانستان به شمار می
در مسیر تجارت مواد مخدر قرار دارد. مبارزه 

شود. وجود کشوري یکپارچه از سواحل کاسپی تا خلیج پارس مهار تجارت سیاه را تا حدود زیادي آسان حمایت می
  می کند.

در حال حاضر امنیت مرزهاي ایران به استثناي برخی نواحی که بخاطر حضور تروریست
ایران است، بر عهده نیروي مرزبانی ناجا می

همچنین تاسیس پاسگاه و برجک نموده است. مرزهاي ایران و افغانستان از پیچیدگی
متنوع و شرایط سیاسی و قاچاق گسترده م

در نواحی شمالی عموما شرقی
ارتفاعات مزدوران، قره

بعضا امتداد رشته
افغانستان مشرف می

آبریز هریرود، هیرمند و حوضه آب
جاده زرنج  .1
جاده فراه  .2
جاده شیندند  .3
جاده هرات  .4

جاده
مسایل ویژه افغانستان، تعیین کننده رفتار نظامی ایران نیز بوده است. در سالهاي تسلط طالب

هاي نظامی به حدي باال میحساسیت
اش انجامید. حضور لشگر 

مشهد، نشان از حساسیت این مرزها دارد. 
نظامیان ایران هرات را از دست طالبان آزاد کرد. حضور نظامی یکی از دشمنان قدرتمند جمهوري اسالمی ایران در 

طول نزدیک به هزار کیلومتر از مرزهاي شرقی ایران همواره یکی از دغدغه
حضور نظامی آمریکا، بی

تحل

مواد مخدر با تروریسم پیوند تنگاتنگی دارد. ثروت سرشاري که از این تجارت غیرقانونی بدست می
گروه
دهه

ثروت سرشار عراق و شام است مواد مخدر ثروت افغانستان به شمار می
در مسیر تجارت مواد مخدر قرار دارد. مبارزه 

حمایت می
می کند.

در حال حاضر امنیت مرزهاي ایران به استثناي برخی نواحی که بخاطر حضور تروریست
ایران است، بر عهده نیروي مرزبانی ناجا می

همچنین تاسیس پاسگاه و برجک نموده است. مرزهاي ایران و افغانستان از پیچیدگی
متنوع و شرایط سیاسی و قاچاق گسترده م

در نواحی شمالی عموما شرقی
ارتفاعات مزدوران، قره

بعضا امتداد رشته
افغانستان مشرف می

آبریز هریرود، هیرمند و حوضه آب

مسایل ویژه افغانستان، تعیین کننده رفتار نظامی ایران نیز بوده است. در سالهاي تسلط طالب
حساسیت

اش انجامید. حضور لشگر 
مشهد، نشان از حساسیت این مرزها دارد. 

نظامیان ایران هرات را از دست طالبان آزاد کرد. حضور نظامی یکی از دشمنان قدرتمند جمهوري اسالمی ایران در 
طول نزدیک به هزار کیلومتر از مرزهاي شرقی ایران همواره یکی از دغدغه

حضور نظامی آمریکا، بی
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تاثیر قرار داده است. کشت مواد مخدر که پس از خروج شوروي از افغانستان اوج گرفته بود، در سالهاي پایانی 
از سوي طالبان در این سالها، به شدت کم شد اما با حمله ناتو به  حکومت طالبان به دلیل ممنوعیت کشت تریاك

هزار هکتار  240ش شش هزار و چهرصد تن تریاك در 1393افغانستان با شدت بیشتري از سر گرفته شد. در سال 
نسب صفوي، نامی و جاللی (باشدزمین کشاورزي در افغانستان تولید شد که نود درصد تریاك تولید شده در جهان می

هاي مرزي که در امتداد مرز توسط باشد. جاده). مدیریت مرزها در این نواحی کامال نظامی می120و  119: 1394
هایی نظامی هستند. ها عموما جادهتر کرده است. این جادهمرزبانی کشیده شدند، مهار مرز را توسط نظامیان راحت

دهند. در در مرزهاي زابل خود را به شکل دیوار نشان میقدیمی هستند و  هایی عمدتاًروشهاي مهار مرزي روش
کیلومتر مرز مشترك با کشور  465استان خراسان رضوي هنگ مرزي تایباد وجود دارد و در استان خراسان جنوبی با 

پاسگاه  21پاسگاه مرزي و هنگ مرزي گزیک با سه گروهان  19افغانستان، دو هنگ مرزي نهبندان با سه گروهان و 
ي به مراقبت از مرز مشغولند. هنگ مرزي زابل نیز در استان سیستان و بلوچستان و در مرزهاي این استان با مرز

هاي میدانی صورت گرفته از نواحی مرزي ). در بررسی1394افغانستان قرار دارد سالنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر:
بسیار زیاد است. اما به گفته مرزبانان و افراد  مشاهده کردیم که در گمرك دوغارون حجم مکشوفات بدست آمده

شوند. در نواحی مرزي زابل، ایران به ها به ایران وارد میراههبري و از بیهاي قاچاق به صورت کولهمحلی محموله
احداث دیوار مرزي اقدام کرده است اما ما شاهد استفاده از منجنیق براي عبور مواد مخدر از این نواحی بودیم. 

مچنین در مرز آبی رودخانه هریرود که با مشکل بی آبی به ویژه در فصل تابستان مواجه است، قاچاقچیان به عبور ه
کنند. البته حجم باالي عبور مواد مخدر به مرز ایران و پاکستان مربوط مواد مخدر از بستر خشک رودخانه اقدام می

ایش این نواحی را نادیده انگاشت. افغانستان بزرگترین تولید کننده توان تاثیر مواد مخدر در آمشود. با این حال نمیمی
). مساله تولید مواد UNODC: 2017(کندتریاك در جهان است و حجم باالیی از مواد مخدر صنعتی را تولید می

بنادر ایران هایی که از سازهها منجر شده است. پیشسازههاي مرز افغانستان به عبور پیشمخدر صنعتی در آشپزخانه
- شوند و پس از تبدیل به مواد مخدر صنعتی دوباره به ایران وارد میشوند و به افغانستان قاچاق میوارد می

هاي میدانی بیشتر افراد ساکن در این مرزها و مسئوالن مرز، ). در بررسی1397سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر:(شوند
اند. براي آمایش و ساماندهی مرزهاي ش تجارت مواد مخدر عنوان کردهعامل بیکاري و فقر را مهمترین عامل گستر

ایران و افغانستان توجه به این نکته بسیار ضروري است. جدول شماره یک و نمودار شماره دو، نتایج مصاحبه با 
ن از میان دهد. مصاحبه شوندگامرزنشینان و متصدیان مرز را در مورد مهمترین عوامل قاچاق مواد مخدر، نشان می

  اند.مرزنشینان، کارمندان گمرك، نیروهاي مرزبانی و اساتید دانشگاه انتخاب شده

  عوامل تاثیرگذار بر گرایش مردم به مواد مخدر(ماخذ: نگارنده): 1جدول 
  درصد  فراوانی  شاخص

  84  42  بیکاري و فقر
  12  6  سود فراوان
  4  2  سایر عوامل

  100  50  جمع
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 موثر در گسترش قاچاق : عوامل2نمودار 

امتیاز  5تا  1همین طور در جدولی از پیش تعیین شده از مصاحبه شوندگان خواستیم که به عوامل مندرج در جدول از 
  دهند. نتایج این امتیازات در جدول  زیر آمده است.

  : عوامل تاثیرگذار بر گرایش مردم به مواد مخدر (ماخذ: نگارنده)2جدول 

  قاچاقعوامل و سببها 
  تعداد امتیازات پاسخگویان

  پاسخبی  5  4  3  2  1
  4  28  9  5  1  1  کشت مواد مخدر در افغانستان

  5  23  9  8  1  2  نگرش دولت افغانستان به قاچاق مواد مخدر از مرز
  3  36  5  2  1  1  هاي اقتصادي مرزنشینان در ایرانویژگی
  7  33  4  -   1  3  هاي اقتصادي مرزنشینان در افغانستانویژگی

  3  22  15  4  1  3  موقعیت و فضاي راهبردي کشور ایران
  3  1  4  8  6  26  حضور اقلیتهاي قومی، زبانی و مذهبی در شرق کشور

  4  1  3  4  8  29  جمعیت عشایرنشین در دو سوي مرز
  3  2  4  6  9  24  نگرش مرزنشینان شرق ایران نسبت به مرز
  4  4  3  6  9  22  نگرش مرزنشینان شرقی افغانستان به مرز

  4  12  5  11  8  8  گرداننقش قدرتهاي خارجی در قاچاق مواد مخدر و روان
  4  16  13  7  2  6  بی ثباتی سیاسی در کشورهاي شرق ایران

  3  4  11  22  6  2  اندسیاستهاي دولت ایران در مبارزه با قاچاق که موفق نبوده
  3  11  7  16  5  3  هاي ژئومورفولوژي منطقهویژگی

  3  19  7  9  4  5  مسئوالن و متصدیان امر میزان نفوذ قاچاقچیان بر

در تحلیل جداول باال باید گفت که بیشتر مصاحبه شوندگان مشکالت اقتصادي در نواحی مرزي را عامل گسترش 
شود که کاهش قاچاق مواد مخدر با آمایش نواحی مرزي اند. از نتایج تحقیقات میدانی چنین استنباط میقاچاق دانسته

تواند به کاهش فقر منتج گردد. درصد باالیی از مصاحبه شوندگان به دارد، چرا که آمایش این نواحی میارتباط نزدیکی 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

بیکاري و فقر

سود فراوان

سایر عوامل
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اند. در عین هاي سیاسی در مجاورت مرزهاي شرقی، نقش دولتهاي خارجی و نفوذ مافیا نمره باالیی را دادهبی ثباتی
نفر از مرزنشینان به نقش  22اند. سیار کمرنگ دانستهحال آنان نقش مرزنشینان، عشایر و اقلیتهاي ساکن در مرز را ب

شود که مرزهاي شرقی ایران نقشی اند. از نتایج مصاحبه چنین استنباط میرا داده 5موقعیت راهبردي ایران نمره 
رار کنند و در صورت بروز تنش در این مرزها تمام کشورهایی که در مسیر ترانزیت مواد مخدر قفراسرزمینی را ایفا می

واسطه با مرز دارند، قاچاق مواد گیرند. با توجه به تجربه کسانی که تماس بیدارند، تحت تاثیر این تنشها قرار می
  آید.هاي مرزهاي شرقی ایران به شمار میمخدر یکی از مشهودترین مشخصه

  
 تاثیر گذار بر قاچاق مواد مخدر : عوامل3نمودار 

توجه مواد مخدر بی قاچاق توان به مسالهمایش نواحی مرزي ایران و افغانستان، نمیبا توجه به آنچه گفته شد، براي آ
باشد که از نظر داخلی و خارجی قابل بررسی بود. تجارت مواد مخدر از عوامل مهم تاثیرگذار بر آمایش این نواحی می

ارتباط تنگاتنگی دارد. فقر گسترده و  اي است که با زندگی مرزنشینانباشد. از نظر داخلی تجارت مواد مخدر مسالهمی
این نواحی و رشد تجارت  هاي انسانی به کارهاي غیرقانونیست. با توسعهبیکاري درین نواحی سبب روي آوردن گروه

گیرد. از نظر خارجی، براي مبارزه با مواد مخدر از طرف کشورهاي زندگی ساکنان دو سوي مرز تحت تاثیر قرار می
گیرد. تجارت مواد مخدر در مرزهاي ایران، کشورهاي الی در غالب کمکهاي سازمان ملل صورت میغربی حمایتهاي م
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این نواحی در پی  تواند کمکهاي آنان را به توسعهریزي درست میدهد، که با برنامهاروپایی را نیز تحت تاثیر قرار می
  داشته باشد.

  تروریسم

اي کرده است. امروزه تروریسم را در جهان درگیر مشکالت پیچیده تروریسم سالهاست که کشورهاي بسیاري پدیده
هاي خاورمیانه درآمده است. تروریسم در دو قرن اخیر چالش جدي دولتهاي اروپایی بوده بصورت یکی از مشخصه

ب تا رود مورد پذیرش همگان نیست اما دستکم در دنیاي غراست. هر چند تعاریفی که براي اطالق این واژه بکار می
حدود زیادي در این مورد اتفاق نظر وجود دارد. تعریف تروریسم به دالیل گوناگون ایدئولوژیک و یا سیاسی تغییر 

). به باور 637: 1396کشاورز(توان تروریسم را کاربرد غیرقانونی زور دانست). می205: 1396شریفی و فتح پور(کندمی
  ).151: 1396شعبانی و پاشایی (خشونت افراطیست پل وینکینسون تروریسم نتیجه

هاي تروریستی کشور افغانستان یکی از کشورهاییست که از دیرباز با این چالش بزرگ درگیر بوده است. وجود گروه 
ورود  ماندگی نواحی مرزي ایران و افغانستان منجر شده است. مرزهاي افغانستان براي ایران دروازهبه ناامنی و عقب

شوند. طالبان و القاعده سالهاست یست که از جانب حکومت ایران معموال با نام اشرار نام برده میطلبهاي آشوبگروه
هاي خود را در افغانستان آغاز کرده است. از طرفی هاي اخیر داعش نیز فعالیتکه در افغانستان حضور دارند و در سال

ا یعنی القاعده در پاکستان و افغانستان جستجو هاي تکفیري نظیر داعش را باید در سازمان اصلی آنهگروه ریشه
اخیر بوده  ). ظهور داعش در عراق بزرگترین چالش پیش روي دولت عراق در یک دهه151: 1394احمدي (کرد
رسد مهمترین هدف این گروه تشکیل امارت یا خالفت ). به نظر می141: 1395طالبی آرانی و زرین نرگس (است

تاثیر ها از تفکر وهابیت بی). همچنین به باور برخی ظهور این گروه156: 1395پورسنایی و کاویان(اسالمیست
هاي افراطی، ضعف ). وجود بسترهاي ایدئولوژیک، حضور گروه239: 1393هدایتی شهیدانی و مرادي کالرده (نیست

). 67: 1393جمالی (ل کندانتشار داعش بد تواند افغانستان را به کانون ثانویههاي راهبردي میساختاري و جذابیت
). مقامات امنیتی 23: 1395آزاد (اي دیگر گرد آوردها را پس از شکست در نقطهتواند همواره داعشیایدئولوژي می

بسیاري  افغانستان پیش ازین خاطرنشان کرده بودند که داعش به سبب تجارت مواد مخدر به افغانستان عالقه
انداز ) چشم108: 1386دهه خشونت و ناامنی در افغانستان(بیگدلی و حسینی ). بیش از سه 39: 1394تمدنی (دارد

هاي مسلح بویژه در ایالت هلمند افغانستان، نواحی مرزي ها و حضور گروهنمایاند. این ناآرامیصلح را بسیار دور می
  دهد. ایران را همواره تحت تاثیر قرار می

 واحی تاثیر گذار باشد. امروزه تروریسم به عنوان شکل سازمان یافتهعامل تروریسم عاملی نیست که تنها در این ن
زاده و بیگی و قلی(به این سو میالدي  80 خشونت یکی از بازیگران نامرئی در جهان است و نقطه اوج آن از دهه

 1982لهاي باشد. بر طبق گزارشات وزارت امور خارجه آمریکا اقدامات تروریستی در حدود سا) می108: 1395مطلبی
). تروریست پس 191: 1989محمدي و حاضري (در ایاالت متحده و اروپاي غربی بیش از ده برابر شده است 1986تا 

). هر چند اقداماتی 160: 1395مطلبی و آرامش و عماد (اي کامال جهانی به خود گرفتاز رویداد یازده سپتامبر چهره
- قرن بیست و قرن بیست و یک میالدي را عصر تروریسم میاین چنینی پیش ازین نیز بوده است اما اواخر 

هایی نظیر جهانی، ظهور ابرگروه ). چالش جدید پیش روي جامعه112: 1396زاده، بیگی و مطلبی حیدرقلی(دانند
هاي جدیدي از سوي کشورهاي اي که منجر به دخالت). به گونه107: 1396پور شریفی و فتح(داعش و القاعده است

وندنوروز (د. ایاالت متحده رسما بعد از حوادث یازده سپتامبر وارد جنگی تمام عیار با تروریسم شده استغربی ش
م وارد 2014). در سال 178: 1396محمديعلی(). آمریکا بنا به درخواست مالکی نخست وزیر وقت عراق139: 1392
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لرد کاله چیان و محمدي(رودهان به شمار میج اکنون غرب آسیا ناآرام ترین نقطهنبرد با داعش در عراق شد. هم
  ):38: 1394زاده آذین و سیف(توان بدین قرار دانستهاي بحران در عراق را می). ریشه62: 1396

  ــ تغییر پر شتاب نظام قدرت در حوادث بعد از حمله به عراق
  هاي سنی نشین در دوره  مالکیــ بی توجهی به مناطق و استان

  اقلیم کردستانــ سیاستهاي 
  ــ ضعف مالکی در ایجاد همبستگی

  کامل بعثی ها ــ عدم تصفیه
هاي تواند با ناامنیهاي بسیاریست که میبا توجه به عوامل باال و عوامل بسیار دیگر مرزهاي غربی ایران کانون ناامنی

با تروریستها گفتند. برخی از مرزبانان هاي میدانی مرزبانان از تجارب خود در مواجه در بررسیافغانستان پیوند خورد. 
هاي از شرایط بد خود در برجکها و وجود سایه همیشگی تهدید بسیار ناراضی بودند. برخی از مرزبانان به گروه

شوند و تنها به قصد کشتن و مسلحی اشاره کردند که به باور آنها در از طرف برخی حکومتهاي خارجی حمایت می
  کنند تا پول دریافت کنند.به برجکها حمله می فیلم برداري از صحنه،

با توجه به آنچه گفته شد عواملی که از منظر تروریسم بر آمایش نواحی مرزي ایران و افغانستان اثرگذارند در مقیاس 
قاره و دیوار چین تا هاي مسلحیست که از قلب شبهمذکور گویاي حلقه اتصال گروه جهانی قابل بررسی هستند. نکته

اي که سرزمین باستانی گمشده خود دارند. حلقه رزهاي کارتاژ باستان و بیابانهاي دوردست افریقاي سیاه را در سیطرهم
جویان هاي هندوکش و هلمند و کویته با ستیزهجوي بالقوه و بالفعل در کوهها جنگایران است. تصور پیوستگی میلیون

آورست. عامل یا عامالن بسیاري از حوادث تروریستی در ار و دهشتهاي شام تصوري دشخوآور عرب در بیابانرعب
م. مظنون 1985گذاري در خطوط هوایی هند در اند. نظیر بمبکشورهاي غربی از اتباع کشورهاي شرق ایران بوده

). در حال حاضر جنگجویانی از 163: 1395بخش زاده و گنجموسی(هاي هند بوداصلی این حادثه یکی از سیک
- ورهاي ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان براي پیوستن به داعش راهی شام گشتهکش

). به باور بسیاري ضعف دولتهاي مرکزي در خاورمیانه بروز جنایات سازمان 43: 1394کهن دهشیري و جوزانی(اند
مطالعات انجام شده در اسپانیا، نتایج بر اساس  ).97: 1384جعفري ولدانی (شودي تروریستی را سبب مییافته

 Soledad(تحقیقات نشان داده است که ارتباط بسیار قوي بین مهاجرت و انجام اعمال خالف قانون وجود دارد

Saux: 2007.( 

- جهانی براي این نواحی قائل است، بی توان به حساسیتی که جامعهبراي آمایش نواحی مرزي ایران و افغانستان نمی

د. وجود ذخایر عظیم انرژي در خاورمیانه این منطقه را به هارتلند یا قلب انرژي جهان تبدیل ساخته توجه بو
- هاي امنیتی منطقه را باال برده است. به سبب وجود زمینه) و این مساله حساسیت176: 1390شفایی و شاپوري (است

نظامی و امنیتی نیز مورد توجه قرار هاي آمایشی مسایل بایست در طرحهاي بروز تنش در بین کشورها، می
توان دریافت که امنیت و اقتدار و یکپارچگی در ). با توجه به واقعیات کنونی می96: 1394سعیدي و کالري (گیرند

کند. این مساله یکی از عوامل تاثیرگذار بر آمایش مرزها و سرزمین ایران به امنیت در شهرهاي اروپایی کمک می
هاي بایست در طرحهاي بروز تنش در بین کشورها، میباشد. به سبب وجود زمینهو افغانستان مینواحی مرزي ایران 

). نقش ژئوپلتیکی ایران در رابطه با حضور 89: 1394همان (آمایشی مسایل نظامی و امنیتی نیز مورد توجه قرار گیرند
داده شده است. در این نقشه کشورهاي زرد دو نشان  شماره هاي تروریستی و تاثیرات آن بر جهان در نقشهگروه

باشند. نقش ایران به عنوان قاره و آسیاي میانه میکشورهاي درگیر بحران و کشورهاي صورتی کشورهاي مسلمان شبه
  ي پرتنش مشخص است.کشوري حایل مابین این دو منطقه
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  مهاجرت

باشد. جمعیت مهاجران رزي ایران و افغانستان میمهاجرت یکی دیگر از عوامل مهم اثرگذار بر آمایش نواحی م مساله
انگیزه مهاجرانی که از کشورهاي شرق ایران به باشند.افغان در ایران یکی از بزرگترین جمعیت پناهندگان در جهان می

در حال حاضر عبور غیرقانونی از مرز یکی از مهمترین  ).Simsek: 2006(روند، جستجو براي کار استاروپا می
بسیار نظارت بر این نواحی  هاي وسیع و مناطق خالی از سکنهباشد. وجود بیاباناي مرز ایران و افغانستان میهچالش

شوند. را بسیار سخت کرده است.بسیاري از این مهاجران از ایران راهی کشورهاي دیگر و بیشتر کشورهاي اروپایی می
ها نسبت به حضور مهاجران بیشتر هاي شهري حساسیتیهاي تروریستی در جهان و موج جدید ناامنبا ظهور گروه

شده است. در سالهاي اخیر شهرهاي اروپاي غربی که پس از جنگ دوم جهانی آرامش بی سابقه اي را تجربه می 
کردند با صداي گلوله و هراس آکنده شدند. بدنبال حضور بی سابقه وحشت در شهرهاي اروپایی عرصه بر سیاست 

پرستان افراطی نفوذ کردند و بنیان اتحادیه اروپا که هاي باالي قدرت میهني اروپایی تنگ شد. در ردهگرامداران جهان
  هاي پیش در اروپا بود به لرزه درافتاد.هاي سالمتضمن پایان خصومت

  
  تروریسم(ترسیم نگارنده) کشورهاي درگیر با پدیده نقشه :2 نقشه

این بحران آماده شدند و با تغییر قوانین مهاجرتی و مهمتر از آن با گسترش  مداران اروپایی براي خروج ازسیاست
پایان مهاجران بستند. مهاجرت یکی از معضالت ها با کشورهاي مسیر نظیر ترکیه و یونان راه را بر سیل بیهمکاري

 هایی در زمینهسیتمباعث بروز حسا2011سیاست جهانی به ویژه در اروپاست. بحران مهاجرت و تشدید آن بعد از 
). نگرانی دیگر بازگشت جنگجویان غربی عضو داعش 40: 1395سلیمی و اسمعیلی (تغییر نژاد و فرهنگ در اروپا شد

).بسیاري چالش ورود مهاجران مسلمان به اروپا را 163: 1393ایزدي  (پس از شکست داعش به کشورهاي خود بود
اند ). مقامات ضد تروریسم اروپایی گزارش داده93: 1384جعفري ولدانی (دانندروي اروپاییان میمهمترین چالش پیش

اند. این افراد هاي افراطی زدهکم یکبار در زندگی خود دست به فعالیتکه یک تا دو درصد مسلمانان ساکن اروپا دست
لمان اروپایی به داعش ). به باور برخی علت اقبال جوانان مس63: 1395محمدنیا (شوندهزار نفر می 500تا  250شامل 

نظري و (گیردبحران هویتی است که با تضاد بین هویت اروپایی و عرب و عدم پذیرش در جامعه در آنها شکل می
  ).84: 1396پیرانی 

هفتاد به این سو به سیاست اسکان مجدد در قبال پناه جویان و مهاجران روي آوردند. این سیاست  اروپاییان از دهه
 ).  پس از هجوم مهاجران آسیایی و افریقایی از دههpersson 2011: 36(اضا در بازار کار رخ دادبدنبال کاهش تق
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: 1394ها پرویزي(هشتاد میالدي به این سو کشورهاي اروپایی را به اعمال سیاست مشترك در قبال مهاجران واداشت
هشتاد میالدي به این سو  وج آن از دهها هراسی در باخترمیانه و باختردور که نقطه). از طرفی رشد اسالم161
بار تروریستی و پررنگ هاي بومی خویش، حوادث خشونت)، پایبندي مهاجران به فرهنگ116: 1393قربانپوردالور(بود

هاي چندفرهنگی در اروپا را با شکست مواجه ساخته شدن ابعاد اجتماعی و فرهنگی حضور مهاجران، سیاست
  ).9: 1394صباغیان (است
هاي میدانی در برخی شهرهاي نواحی مرزي نظیر تربت جام، شاهد حضور جمع کثیري از شهروندان افغان بررسی در

رفتند و آمار دقیقی از آنها در دست نیست. ماموران مرزبانی بودیم که جزء آمار رسمی جمعیت شهرستان به شمار نمی
ه با مهاجران غیرقانونی و بازگرداندن آنها مشغولند. به گفته آنها تایباد به ما گفتند که بخشی از نیروهاي مرزبانی به مبارز

ها اکنون سوال اینجاست: اگر دیوارهاي سترگ ایران فرو بریزد اروپاییبسیاري از آنها راهی کشورهاي اروپایی هستند.
حتی دورنمایی از  اند کهبراي دستکم هزار کرور سکنه مرزهاي شرقی ایران که آنچنان با جنگ و خشونت درهم تنیده

هاي مسلمان و اختالفی که در اند؟ تفاوت فرهنگی ایرانیان با دیگر ملتصلح براي آنها نمانده است چه اندیشیده
هاي دینی آنان ریشه دوانده است ظهور بنیادگرایی داعشی و اتحاد ضد غربی با دیگر مسلمانان از نوع تکفیري نگرش

ته است. وجود چنین کشوري بین تندروهاي دو سوي ایران فاصله انداخته است. هاي ایرانی ناممکن ساخرا در توده
  اما همین مساله اهمیت مرزهاي ایران به ویژه با کشور افغانستان را دو چندان کرده است.

  روابط دو کشور

- دو کشور میترین عوامل اثرگذار بر آمایش نواحی مرزي این شک روابط دو کشور ایران و افغانستان از مهم بدون

باشد. مشکالت مرزي ایران و باشد. روابط ایران و افغانستان شامل دورانی نسبتا طوالنی مملو از تنش و ثبات می
دارومریز و استخوان الي مردان افغانی در برابر ایران، کجتفاوتی مقامات ایرانی و ناتوانی دولتبی افغانستان در سایه

هیرمند را نیز باید به مشکالت گفته شده افزود. مشکالتی که تاکنون هیچ  رودخانهزخم باقی مانده است. تقسیم آب 
ها افغان مهاجر در ایران اقدام موثري براي رفع ایشان به عمل نیامده است. همزبانی ایران و افغانستان و حضور میلیون

اید ایران و افغانستان را به هم نزدیک به عنوان یکی از بزرگترین جمعیت مهاجران در جهان نتوانسته است چونان که ب
آوریم که به بطور کند. در زیر به بررسی برخی از عوامل تاثیرگذار بر آمایش نواحی مرزي ایران و افغانستان را می

- مستقیم با روابط دو کشور در ارتباط است.دکتر حافظ نیا کارکرد مرز و روابط دو دولت را تحت تاثیر عوامل زیر می

  ):72:  1382(داند
  ي بین آنها.هاي سیاسی حاکم بر دو کشور و الگوي رابطهنظام« .1
  اي و جهانی.الگوي روابط دولتهاي دو کشور با دولتهاي دیگر در مقیاس منطقه .2
  وجود یا عدم وجود دولت فراگیر و پاسخگو در افغانستان. .3
  محصور بودن افغانستان در خشکی و نیاز به موقعیت گذرگاهی ایران. .4
  موقعیت گذرگاهی ایران در مسیر عبور مواد مخدر از افغانستان به اروپا. .5
  نیافتگی و فقر عمومی مناطق مرزي در دو کشور.ساختار جغرافیایی و طبیعی مرز، بویژه توسعه .6
  ساختار انسانی و پیوندهاي فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادي و عاطفی ساکنان دو طرف مرز. .7
  ند.نیاز ایران به آب هیرم .8
  »ها در افغانستان.اهل سنت در ایران و شیعیان و تاجیکی .9

هاي سیاسی توسعه نواحی مرزي پرسشهاي زیر را هاي میدانی از مصاحبه شوندگان در مورد موانع و ظرفیتدر بررسی
  پرسیدیم.
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  (ماخذ: نگارنده) : عوامل موثر بر روابط دو کشور3جدول 

  شاخص
  امتیازات مصاحبه شوندگان

1  2  3  4  5  
  25  9  1  8  5  اي و جهانیالگوي روابط دولتهاي دو کشور با دولتهاي دیگر در مقیاس منطقه

  27  8  7  4  2  وجود یا عدم وجود دولت فراگیر و پاسخگو در افغانستان
  19  26  3  0  0  محصور بودن افغانستان در خشکی و نیاز به موقعیت گذرگاهی ایران

  44  4  0  0  0  عبور مواد مخدر از افغانستان به اروپاموقعیت گذرگاهی ایران در مسیر 
نیافتگی و فقر عمومی مناطق مرزي در دو ساختار جغرافیایی و طبیعی مرز، بویژه توسعه

  کشور
1  0  0  17  30  

ساختار انسانی و پیوندهاي فرهنگی،دینی، اجتماعی، اقتصادي و عاطفی ساکنان دو طرف 
  مرز

5  4  8  11  20  

  37  3  8  0  0  هیرمند نیاز ایران به آب
  3  4  0  7  34  ها در افغانستاناهل سنت در ایران و شیعیان و تاجیکی

  13  7  17  7  4  ي بین آنهابر دو کشور و الگوي رابطههاي سیاسی حاکم نظام

در این مصاحبه عوامل مطرح شده توسط دکتر حافظ نیا را از مصاحبه شوندگان مورد پرسش قرار دادیم. با توجه به 
نظر پرسش شوندگان، نظامهاي سیاسی حاکم، موقعیت ترانزیتی ایران و مساله هیرمند، مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل 
اثرگذار بر روابط دو کشور هستند که باید در آمایش این نواحی مورد توجه قرار بگیرند. همچنین نیاز افغانستان به دریا 

  خوردار است که در بخشهاي بعدي به آنها خواهیم پرداخت.و نیاز ایران به آب نیز از وزن باالیی بر
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هاي سدسازي و 
هاي ایران و افغانستان 
آبه هیرمند به خصوص در سالهاي اخیر 
نطقه تبدیل 
شده است که زندگی و معیشت جمعیت بزرگی از ساکنان نواحی مرزي ایران را تحت تاثیر قرار داده است. خشک 
آنها و بروز 
هاي طبیعی در مرز ایران و 
باشد. بسیاري بر این باورند که علت مشکالت مرزي ایران و افغانستان بر سر هامون دخالت استعمارگران 
گیري مرزهاي کنونیست. نقشه زیر خشک شدن هامون را طی سالهاي اخیر 

الگوي روابط دولتهاي دو کشور با دولتهاي دیگر در مقیاس 

نیافتگی و فقر 

ساختار انسانی و پیوندهاي فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادي 

ي بین آنها

المللی انجمن جغرافیاي ایران)

هاي سدسازي و هیرمند مرز میان ایران و افغانستان باشد. با رشد مهارت
هاي ایران و افغانستان 
آبه هیرمند به خصوص در سالهاي اخیر 

نطقه تبدیل هامون به یکی از مشکالت جدي در م
شده است که زندگی و معیشت جمعیت بزرگی از ساکنان نواحی مرزي ایران را تحت تاثیر قرار داده است. خشک 

آنها و بروز  هامون سبب قطع شدن منبع درآمد چهارصد هزار نفر در این نواحی و مهاجرت گسترده
هاي طبیعی در مرز ایران و 
باشد. بسیاري بر این باورند که علت مشکالت مرزي ایران و افغانستان بر سر هامون دخالت استعمارگران 
گیري مرزهاي کنونیست. نقشه زیر خشک شدن هامون را طی سالهاي اخیر 

الگوي روابط دولتهاي دو کشور با دولتهاي دیگر در مقیاس 

وجود یا عدم وجود دولت فراگیر و پاسخگو در افغانستان

محصور بودن افغانستان در خشکی و نیاز به موقعیت 

نیافتگی و فقر ساختار جغرافیایی و طبیعی مرز، بویژه توسعه
عمومی مناطق مرزي در دو کشور

ساختار انسانی و پیوندهاي فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادي 

ها در افغانستان

ي بین آنهاهاي سیاسی حاکم بر دو کشور و الگوي رابطه

المللی انجمن جغرافیاي ایران)

هیرمند مرز میان ایران و افغانستان باشد. با رشد مهارت
هاي ایران و افغانستان هیرمند یکی از مهمترین چالش

آبه هیرمند به خصوص در سالهاي اخیر 
هامون به یکی از مشکالت جدي در م

شده است که زندگی و معیشت جمعیت بزرگی از ساکنان نواحی مرزي ایران را تحت تاثیر قرار داده است. خشک 
هامون سبب قطع شدن منبع درآمد چهارصد هزار نفر در این نواحی و مهاجرت گسترده

هاي طبیعی در مرز ایران و یکی از مهمترین مشخصه
باشد. بسیاري بر این باورند که علت مشکالت مرزي ایران و افغانستان بر سر هامون دخالت استعمارگران 
گیري مرزهاي کنونیست. نقشه زیر خشک شدن هامون را طی سالهاي اخیر 

الگوي روابط دولتهاي دو کشور با دولتهاي دیگر در مقیاس 
اي و جهانی

وجود یا عدم وجود دولت فراگیر و پاسخگو در افغانستان

محصور بودن افغانستان در خشکی و نیاز به موقعیت 
گذرگاهی ایران

ساختار جغرافیایی و طبیعی مرز، بویژه توسعه
عمومی مناطق مرزي در دو کشور

ساختار انسانی و پیوندهاي فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادي 
و عاطفی 

ها در افغانستاناهل سنت در ایران و شیعیان و تاجیکی

هاي سیاسی حاکم بر دو کشور و الگوي رابطه

المللی انجمن جغرافیاي ایران) جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

 : عوامل موثر بر روابط دو کشور

هیرمند مرز میان ایران و افغانستان باشد. با رشد مهارت
هیرمند یکی از مهمترین چالش

آبه هیرمند به خصوص در سالهاي اخیر مندي ایران از حق
هامون به یکی از مشکالت جدي در م

شده است که زندگی و معیشت جمعیت بزرگی از ساکنان نواحی مرزي ایران را تحت تاثیر قرار داده است. خشک 
هامون سبب قطع شدن منبع درآمد چهارصد هزار نفر در این نواحی و مهاجرت گسترده

یکی از مهمترین مشخصه
باشد. بسیاري بر این باورند که علت مشکالت مرزي ایران و افغانستان بر سر هامون دخالت استعمارگران 
گیري مرزهاي کنونیست. نقشه زیر خشک شدن هامون را طی سالهاي اخیر 

الگوي روابط دولتهاي دو کشور با دولتهاي دیگر در مقیاس 
اي و جهانیمنطقه

وجود یا عدم وجود دولت فراگیر و پاسخگو در افغانستان

محصور بودن افغانستان در خشکی و نیاز به موقعیت 
گذرگاهی ایران

ساختار جغرافیایی و طبیعی مرز، بویژه توسعه
عمومی مناطق مرزي در دو کشور

ساختار انسانی و پیوندهاي فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادي 
و عاطفی 

نیاز ایران به آب هیرمند

اهل سنت در ایران و شیعیان و تاجیکی

هاي سیاسی حاکم بر دو کشور و الگوي رابطه

جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

: عوامل موثر بر روابط دو کشور

هیرمند مرز میان ایران و افغانستان باشد. با رشد مهارت
هیرمند یکی از مهمترین چالش هامون خشک شد. مساله

مندي ایران از حق
هامون به یکی از مشکالت جدي در م خشک شدن دریاچه

شده است که زندگی و معیشت جمعیت بزرگی از ساکنان نواحی مرزي ایران را تحت تاثیر قرار داده است. خشک 
هامون سبب قطع شدن منبع درآمد چهارصد هزار نفر در این نواحی و مهاجرت گسترده

یکی از مهمترین مشخصه 
باشد. بسیاري بر این باورند که علت مشکالت مرزي ایران و افغانستان بر سر هامون دخالت استعمارگران 
گیري مرزهاي کنونیست. نقشه زیر خشک شدن هامون را طی سالهاي اخیر 

0%

الگوي روابط دولتهاي دو کشور با دولتهاي دیگر در مقیاس 

وجود یا عدم وجود دولت فراگیر و پاسخگو در افغانستان

محصور بودن افغانستان در خشکی و نیاز به موقعیت 

ساختار جغرافیایی و طبیعی مرز، بویژه توسعه

ساختار انسانی و پیوندهاي فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادي 

نیاز ایران به آب هیرمند

اهل سنت در ایران و شیعیان و تاجیکی

هاي سیاسی حاکم بر دو کشور و الگوي رابطهنظام

جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

: عوامل موثر بر روابط دو کشور

هیرمند مرز میان ایران و افغانستان باشد. با رشد مهارت
هامون خشک شد. مساله

مندي ایران از حقعدم بهره
خشک شدن دریاچه

شده است که زندگی و معیشت جمعیت بزرگی از ساکنان نواحی مرزي ایران را تحت تاثیر قرار داده است. خشک 
هامون سبب قطع شدن منبع درآمد چهارصد هزار نفر در این نواحی و مهاجرت گسترده

 هامون پیامدهاي زیست محیطی بسیاري گشته است. دریاچه
باشد. بسیاري بر این باورند که علت مشکالت مرزي ایران و افغانستان بر سر هامون دخالت استعمارگران 
گیري مرزهاي کنونیست. نقشه زیر خشک شدن هامون را طی سالهاي اخیر 

20%

جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین              

: عوامل موثر بر روابط دو کشور4نمودار 

هیرمند مرز میان ایران و افغانستان باشد. با رشد مهارت در معاهده پاریس قرار بر این شد که رودخانه
هامون خشک شد. مساله

عدم بهره). 187: 1390
خشک شدن دریاچه سبب خشک شدن دریاچه هامون شده است.

شده است که زندگی و معیشت جمعیت بزرگی از ساکنان نواحی مرزي ایران را تحت تاثیر قرار داده است. خشک 
هامون سبب قطع شدن منبع درآمد چهارصد هزار نفر در این نواحی و مهاجرت گسترده

پیامدهاي زیست محیطی بسیاري گشته است. دریاچه
باشد. بسیاري بر این باورند که علت مشکالت مرزي ایران و افغانستان بر سر هامون دخالت استعمارگران 

گیري مرزهاي کنونیست. نقشه زیر خشک شدن هامون را طی سالهاي اخیر انگلیسی در انقباض مرزهاي ایران و شکل
  ي چهار ):

40% 60%

                

در معاهده پاریس قرار بر این شد که رودخانه
هامون خشک شد. مساله دریاچه ،نیاز افغانستان به نیروي برق

1390عزتی، حیدرپور و اقبالی 
سبب خشک شدن دریاچه هامون شده است.

شده است که زندگی و معیشت جمعیت بزرگی از ساکنان نواحی مرزي ایران را تحت تاثیر قرار داده است. خشک 
هامون سبب قطع شدن منبع درآمد چهارصد هزار نفر در این نواحی و مهاجرت گسترده

پیامدهاي زیست محیطی بسیاري گشته است. دریاچه
باشد. بسیاري بر این باورند که علت مشکالت مرزي ایران و افغانستان بر سر هامون دخالت استعمارگران 

انگلیسی در انقباض مرزهاي ایران و شکل
ي چهار ):ي شماره

60% 80%

    

  مسائل هیدروپلیتیک
در معاهده پاریس قرار بر این شد که رودخانه

نیاز افغانستان به نیروي برق
عزتی، حیدرپور و اقبالی 

سبب خشک شدن دریاچه هامون شده است.
شده است که زندگی و معیشت جمعیت بزرگی از ساکنان نواحی مرزي ایران را تحت تاثیر قرار داده است. خشک 

هامون سبب قطع شدن منبع درآمد چهارصد هزار نفر در این نواحی و مهاجرت گسترده 
پیامدهاي زیست محیطی بسیاري گشته است. دریاچه

باشد. بسیاري بر این باورند که علت مشکالت مرزي ایران و افغانستان بر سر هامون دخالت استعمارگران 
انگلیسی در انقباض مرزهاي ایران و شکل

ي شمارهنقشه(کشد

100%

132    

مسائل هیدروپلیتیک
در معاهده پاریس قرار بر این شد که رودخانه

نیاز افغانستان به نیروي برق
عزتی، حیدرپور و اقبالی (بوده است

سبب خشک شدن دریاچه هامون شده است.
شده است که زندگی و معیشت جمعیت بزرگی از ساکنان نواحی مرزي ایران را تحت تاثیر قرار داده است. خشک 

 شدن دریاچه
پیامدهاي زیست محیطی بسیاري گشته است. دریاچه

باشد. بسیاري بر این باورند که علت مشکالت مرزي ایران و افغانستان بر سر هامون دخالت استعمارگران افغانستان می
انگلیسی در انقباض مرزهاي ایران و شکل

کشدتصویر میبه 

١

٢

٣

۴

۵

132

  
مسائل هیدروپلیتیک

در معاهده پاریس قرار بر این شد که رودخانه
نیاز افغانستان به نیروي برق

بوده است
سبب خشک شدن دریاچه هامون شده است.

شده است که زندگی و معیشت جمعیت بزرگی از ساکنان نواحی مرزي ایران را تحت تاثیر قرار داده است. خشک 
شدن دریاچه

پیامدهاي زیست محیطی بسیاري گشته است. دریاچه
افغانستان می

انگلیسی در انقباض مرزهاي ایران و شکل
به 
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نفر از مصاحبه شوندگان به اهمیت مساله هیرمند در روابط دو 
هاي میدانی مشاهده کردیم که بسیاري از شهرهاي مرزي با مشکالت آب 
شود که 
کیلومتر از مرز آبی ایران و 

شود هاي زابل تامین می
ش به سیستان داشتیم مشاهده 
هاي مرزي سیستان، به ویژه شهرستان 

  

ما نیاز افغانستان به دریا سبب شده است که 
مرزهایش نقش بندر را براي این کشور بازي کند. نیاز به دریا براي افغانستان نیازي ضروریست. این نیاز به قدریست 
(سایت خبري 
شود. احداث بنادر بزرگ در 
ساحل را صاحب نیروي دریایی کند. 
کشورهاي دیگر صاحب نیروي دریایی فعال هستند 
که از بنادر کشور میزبان استفاده می کنند. امکانی که به راحتی می تواند در بنادر ایران براي کشوري نظیر افغانستان 

مرزي  
نفر از پرسش 
اند. در سفري که به چابهار 
آهن چابهار هنوز تکمیل نشده 
است و نزدیکترین فرودگاه به چابهار در شهر کنارك واقع است. تاسیسات بندري این شهر نیز به هیچ وجه در حدي 
رده کند. گمرك 
جمهوري اسالمی ایران نیز توان ترخیص و نظارت حجم زیادي از کاالهاي ورودي را به هیچ عنوان ندارد. در مصاحبه 
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نفر از مصاحبه شوندگان به اهمیت مساله هیرمند در روابط دو 
هاي میدانی مشاهده کردیم که بسیاري از شهرهاي مرزي با مشکالت آب 

شود که کنند. شهر مشهد به آب سد دوستی وابستگی باالیی دارد که از رودخانه هریرود تامین می
کیلومتر از مرز آبی ایران و 

هاي زابل تامین می
ش به سیستان داشتیم مشاهده 
هاي مرزي سیستان، به ویژه شهرستان 

  هاي کشور است که در سالهاي اخیر با افت شدید جمعیت مواجه شده است.

ما نیاز افغانستان به دریا سبب شده است که 
مرزهایش نقش بندر را براي این کشور بازي کند. نیاز به دریا براي افغانستان نیازي ضروریست. این نیاز به قدریست 

(سایت خبري گویند
شود. احداث بنادر بزرگ در 
ساحل را صاحب نیروي دریایی کند. 
کشورهاي دیگر صاحب نیروي دریایی فعال هستند 
که از بنادر کشور میزبان استفاده می کنند. امکانی که به راحتی می تواند در بنادر ایران براي کشوري نظیر افغانستان 

 آهن قوي نیازهاي افغانستان را به مرز برساند. جایی که به شهري
نفر از پرسش  45 ها بنا شود.

اند. در سفري که به چابهار 
آهن چابهار هنوز تکمیل نشده 
است و نزدیکترین فرودگاه به چابهار در شهر کنارك واقع است. تاسیسات بندري این شهر نیز به هیچ وجه در حدي 

رده کند. گمرك کنند برآو
جمهوري اسالمی ایران نیز توان ترخیص و نظارت حجم زیادي از کاالهاي ورودي را به هیچ عنوان ندارد. در مصاحبه 

               

ماخذ: سازمان حفاظت از محیط زیست استان سیستان و بلوچستان

نفر از مصاحبه شوندگان به اهمیت مساله هیرمند در روابط دو 
هاي میدانی مشاهده کردیم که بسیاري از شهرهاي مرزي با مشکالت آب 

کنند. شهر مشهد به آب سد دوستی وابستگی باالیی دارد که از رودخانه هریرود تامین می
کیلومتر از مرز آبی ایران و  157

هاي زابل تامین مینیمه). آب شهر زاهدان نیز هم اکنون از چاه
ش به سیستان داشتیم مشاهده 1397

هاي مرزي سیستان، به ویژه شهرستان 
هاي کشور است که در سالهاي اخیر با افت شدید جمعیت مواجه شده است.

ما نیاز افغانستان به دریا سبب شده است که 
مرزهایش نقش بندر را براي این کشور بازي کند. نیاز به دریا براي افغانستان نیازي ضروریست. این نیاز به قدریست 

گویندمیشود و به رودهاي پر آب دریا 
شود. احداث بنادر بزرگ در . هم اکنون بیشتر نیازهاي بندري افغانستان از بندر کراچی تامین می

ساحل را صاحب نیروي دریایی کند. 
کشورهاي دیگر صاحب نیروي دریایی فعال هستند 
که از بنادر کشور میزبان استفاده می کنند. امکانی که به راحتی می تواند در بنادر ایران براي کشوري نظیر افغانستان 

آهن قوي نیازهاي افغانستان را به مرز برساند. جایی که به شهري
ها بنا شود.هاي خاردار و مرزبانی

اند. در سفري که به چابهار شوندگان مصاحبه به نقش باالي نیاز افغانستان به ساحل، در روابط دو کشور تاکید کرده
آهن چابهار هنوز تکمیل نشده یفاي چنین نقشی در چابهار با خبر شدیم. راه

است و نزدیکترین فرودگاه به چابهار در شهر کنارك واقع است. تاسیسات بندري این شهر نیز به هیچ وجه در حدي 
کنند برآونیست که بتواند نیازهاي جمعیت کثیري را که در افغانستان و آسیاي میانه زندگی می

جمهوري اسالمی ایران نیز توان ترخیص و نظارت حجم زیادي از کاالهاي ورودي را به هیچ عنوان ندارد. در مصاحبه 

             کیتیو افغانستان از منظر ژئوپل

ماخذ: سازمان حفاظت از محیط زیست استان سیستان و بلوچستان

نفر از مصاحبه شوندگان به اهمیت مساله هیرمند در روابط دو 
هاي میدانی مشاهده کردیم که بسیاري از شهرهاي مرزي با مشکالت آب 

کنند. شهر مشهد به آب سد دوستی وابستگی باالیی دارد که از رودخانه هریرود تامین می
157هریرود  

). آب شهر زاهدان نیز هم اکنون از چاه
1397که به آب هیرمند وابسته است. در سفري که براي تحقیق میدانی به تاریخ تیرماه 
هاي مرزي سیستان، به ویژه شهرستان که آب آشامیدنی این شهر شور و تقریبا غیرقابل شرب است. شهرستان

هاي کشور است که در سالهاي اخیر با افت شدید جمعیت مواجه شده است.

ما نیاز افغانستان به دریا سبب شده است که 
مرزهایش نقش بندر را براي این کشور بازي کند. نیاز به دریا براي افغانستان نیازي ضروریست. این نیاز به قدریست 

شود و به رودهاي پر آب دریا 
. هم اکنون بیشتر نیازهاي بندري افغانستان از بندر کراچی تامین می

ساحل را صاحب نیروي دریایی کند. هایی به کشور افغانستان می تواند افغانستان بی
کشورهاي دیگر صاحب نیروي دریایی فعال هستند 
که از بنادر کشور میزبان استفاده می کنند. امکانی که به راحتی می تواند در بنادر ایران براي کشوري نظیر افغانستان 

آهن قوي نیازهاي افغانستان را به مرز برساند. جایی که به شهري
هاي خاردار و مرزبانی

شوندگان مصاحبه به نقش باالي نیاز افغانستان به ساحل، در روابط دو کشور تاکید کرده
یفاي چنین نقشی در چابهار با خبر شدیم. راه

است و نزدیکترین فرودگاه به چابهار در شهر کنارك واقع است. تاسیسات بندري این شهر نیز به هیچ وجه در حدي 
نیست که بتواند نیازهاي جمعیت کثیري را که در افغانستان و آسیاي میانه زندگی می

جمهوري اسالمی ایران نیز توان ترخیص و نظارت حجم زیادي از کاالهاي ورودي را به هیچ عنوان ندارد. در مصاحبه 
  با کارکنان گمرك جمهوري اسالمی ایران در چابهار به مشکالت زیر اشاره شد.

و افغانستان از منظر ژئوپل

ماخذ: سازمان حفاظت از محیط زیست استان سیستان و بلوچستان

نفر از مصاحبه شوندگان به اهمیت مساله هیرمند در روابط دو 
هاي میدانی مشاهده کردیم که بسیاري از شهرهاي مرزي با مشکالت آب 

کنند. شهر مشهد به آب سد دوستی وابستگی باالیی دارد که از رودخانه هریرود تامین می
 هاي افغانستان در معرض تهدید قرار گرفته است. رودخانه

). آب شهر زاهدان نیز هم اکنون از چاه
که به آب هیرمند وابسته است. در سفري که براي تحقیق میدانی به تاریخ تیرماه 
که آب آشامیدنی این شهر شور و تقریبا غیرقابل شرب است. شهرستان

هاي کشور است که در سالهاي اخیر با افت شدید جمعیت مواجه شده است.

ما نیاز افغانستان به دریا سبب شده است که بسیار زیادي دارد ا
مرزهایش نقش بندر را براي این کشور بازي کند. نیاز به دریا براي افغانستان نیازي ضروریست. این نیاز به قدریست 

شود و به رودهاي پر آب دریا 
. هم اکنون بیشتر نیازهاي بندري افغانستان از بندر کراچی تامین می

هایی به کشور افغانستان می تواند افغانستان بی
کشورهاي دیگر صاحب نیروي دریایی فعال هستند ساحل و محاط در خشکی در 

که از بنادر کشور میزبان استفاده می کنند. امکانی که به راحتی می تواند در بنادر ایران براي کشوري نظیر افغانستان 
آهن قوي نیازهاي افغانستان را به مرز برساند. جایی که به شهري

هاي خاردار و مرزبانیبایست بجاي دیوارها و سیم
شوندگان مصاحبه به نقش باالي نیاز افغانستان به ساحل، در روابط دو کشور تاکید کرده
یفاي چنین نقشی در چابهار با خبر شدیم. راه

است و نزدیکترین فرودگاه به چابهار در شهر کنارك واقع است. تاسیسات بندري این شهر نیز به هیچ وجه در حدي 
نیست که بتواند نیازهاي جمعیت کثیري را که در افغانستان و آسیاي میانه زندگی می

جمهوري اسالمی ایران نیز توان ترخیص و نظارت حجم زیادي از کاالهاي ورودي را به هیچ عنوان ندارد. در مصاحبه 
با کارکنان گمرك جمهوري اسالمی ایران در چابهار به مشکالت زیر اشاره شد.

و افغانستان از منظر ژئوپل ران

ماخذ: سازمان حفاظت از محیط زیست استان سیستان و بلوچستان(

نفر از مصاحبه شوندگان به اهمیت مساله هیرمند در روابط دو  37همانطور که در جدول شماره سه مشاهده نمودید، 
هاي میدانی مشاهده کردیم که بسیاري از شهرهاي مرزي با مشکالت آب 

کنند. شهر مشهد به آب سد دوستی وابستگی باالیی دارد که از رودخانه هریرود تامین می
هاي افغانستان در معرض تهدید قرار گرفته است. رودخانه

). آب شهر زاهدان نیز هم اکنون از چاه
که به آب هیرمند وابسته است. در سفري که براي تحقیق میدانی به تاریخ تیرماه 
که آب آشامیدنی این شهر شور و تقریبا غیرقابل شرب است. شهرستان

هاي کشور است که در سالهاي اخیر با افت شدید جمعیت مواجه شده است.

بسیار زیادي دارد ا هر چند دریا از مرزهاي ایران و افغانستان فاصله
مرزهایش نقش بندر را براي این کشور بازي کند. نیاز به دریا براي افغانستان نیازي ضروریست. این نیاز به قدریست 

شود و به رودهاي پر آب دریا که در ادبیات افغان به شهرهاي بزرگ تجاري بندر گفته می
. هم اکنون بیشتر نیازهاي بندري افغانستان از بندر کراچی تامین می

هایی به کشور افغانستان می تواند افغانستان بی
ساحل و محاط در خشکی در 

که از بنادر کشور میزبان استفاده می کنند. امکانی که به راحتی می تواند در بنادر ایران براي کشوري نظیر افغانستان 
آهن قوي نیازهاي افغانستان را به مرز برساند. جایی که به شهري

بایست بجاي دیوارها و سیم
شوندگان مصاحبه به نقش باالي نیاز افغانستان به ساحل، در روابط دو کشور تاکید کرده
یفاي چنین نقشی در چابهار با خبر شدیم. راه

است و نزدیکترین فرودگاه به چابهار در شهر کنارك واقع است. تاسیسات بندري این شهر نیز به هیچ وجه در حدي 
نیست که بتواند نیازهاي جمعیت کثیري را که در افغانستان و آسیاي میانه زندگی می

جمهوري اسالمی ایران نیز توان ترخیص و نظارت حجم زیادي از کاالهاي ورودي را به هیچ عنوان ندارد. در مصاحبه 
با کارکنان گمرك جمهوري اسالمی ایران در چابهار به مشکالت زیر اشاره شد.

  

  

رانیا يمرز ی

(آبریز هیرمند تغییرات اقلیمی در حوضه

همانطور که در جدول شماره سه مشاهده نمودید، 
هاي میدانی مشاهده کردیم که بسیاري از شهرهاي مرزي با مشکالت آب اند. در بررسی

کنند. شهر مشهد به آب سد دوستی وابستگی باالیی دارد که از رودخانه هریرود تامین می
هاي افغانستان در معرض تهدید قرار گرفته است. رودخانه

). آب شهر زاهدان نیز هم اکنون از چاه317: 1392
که به آب هیرمند وابسته است. در سفري که براي تحقیق میدانی به تاریخ تیرماه 
که آب آشامیدنی این شهر شور و تقریبا غیرقابل شرب است. شهرستان

هاي کشور است که در سالهاي اخیر با افت شدید جمعیت مواجه شده است.

هر چند دریا از مرزهاي ایران و افغانستان فاصله
مرزهایش نقش بندر را براي این کشور بازي کند. نیاز به دریا براي افغانستان نیازي ضروریست. این نیاز به قدریست 

که در ادبیات افغان به شهرهاي بزرگ تجاري بندر گفته می
. هم اکنون بیشتر نیازهاي بندري افغانستان از بندر کراچی تامین می

هایی به کشور افغانستان می تواند افغانستان بی
ساحل و محاط در خشکی در 

که از بنادر کشور میزبان استفاده می کنند. امکانی که به راحتی می تواند در بنادر ایران براي کشوري نظیر افغانستان 
آهن قوي نیازهاي افغانستان را به مرز برساند. جایی که به شهريتواند با راه

بایست بجاي دیوارها و سیم
شوندگان مصاحبه به نقش باالي نیاز افغانستان به ساحل، در روابط دو کشور تاکید کرده

یفاي چنین نقشی در چابهار با خبر شدیم. راهداشتیم از ضعف زیرساختهاي ایران براي ا
است و نزدیکترین فرودگاه به چابهار در شهر کنارك واقع است. تاسیسات بندري این شهر نیز به هیچ وجه در حدي 

نیست که بتواند نیازهاي جمعیت کثیري را که در افغانستان و آسیاي میانه زندگی می
جمهوري اسالمی ایران نیز توان ترخیص و نظارت حجم زیادي از کاالهاي ورودي را به هیچ عنوان ندارد. در مصاحبه 

با کارکنان گمرك جمهوري اسالمی ایران در چابهار به مشکالت زیر اشاره شد.

ینواح شیعوامل موثر در آما

تغییرات اقلیمی در حوضه

همانطور که در جدول شماره سه مشاهده نمودید، 
اند. در بررسینمره را داده

کنند. شهر مشهد به آب سد دوستی وابستگی باالیی دارد که از رودخانه هریرود تامین می
هاي افغانستان در معرض تهدید قرار گرفته است. رودخانه

1392نیا حافظ(دهد
که به آب هیرمند وابسته است. در سفري که براي تحقیق میدانی به تاریخ تیرماه 
که آب آشامیدنی این شهر شور و تقریبا غیرقابل شرب است. شهرستان

هاي کشور است که در سالهاي اخیر با افت شدید جمعیت مواجه شده است.دوست محمد، از معدود شهرستان

هر چند دریا از مرزهاي ایران و افغانستان فاصله
مرزهایش نقش بندر را براي این کشور بازي کند. نیاز به دریا براي افغانستان نیازي ضروریست. این نیاز به قدریست 

که در ادبیات افغان به شهرهاي بزرگ تجاري بندر گفته می
. هم اکنون بیشتر نیازهاي بندري افغانستان از بندر کراچی تامین می

هایی به کشور افغانستان می تواند افغانستان بیسواحل مکران و اختصاص اسکله
ساحل و محاط در خشکی در هم اکنون بسیاري از کشورهاي بی

که از بنادر کشور میزبان استفاده می کنند. امکانی که به راحتی می تواند در بنادر ایران براي کشوري نظیر افغانستان 
تواند با راهفراهم آید. این بندر یا بنادر می

بایست بجاي دیوارها و سیمنیازمندیم. شهري توسعه یافته که می
شوندگان مصاحبه به نقش باالي نیاز افغانستان به ساحل، در روابط دو کشور تاکید کرده

داشتیم از ضعف زیرساختهاي ایران براي ا
است و نزدیکترین فرودگاه به چابهار در شهر کنارك واقع است. تاسیسات بندري این شهر نیز به هیچ وجه در حدي 

نیست که بتواند نیازهاي جمعیت کثیري را که در افغانستان و آسیاي میانه زندگی می
جمهوري اسالمی ایران نیز توان ترخیص و نظارت حجم زیادي از کاالهاي ورودي را به هیچ عنوان ندارد. در مصاحبه 

با کارکنان گمرك جمهوري اسالمی ایران در چابهار به مشکالت زیر اشاره شد.

عوامل موثر در آما

تغییرات اقلیمی در حوضه: 4 

همانطور که در جدول شماره سه مشاهده نمودید، 
نمره را داده کشور باالترین

کنند. شهر مشهد به آب سد دوستی وابستگی باالیی دارد که از رودخانه هریرود تامین میدست و پنجه نرم می
هاي افغانستان در معرض تهدید قرار گرفته است. رودخانه

دهدافغانستان را تشکیل می
که به آب هیرمند وابسته است. در سفري که براي تحقیق میدانی به تاریخ تیرماه 
که آب آشامیدنی این شهر شور و تقریبا غیرقابل شرب است. شهرستان

دوست محمد، از معدود شهرستان

هر چند دریا از مرزهاي ایران و افغانستان فاصله
مرزهایش نقش بندر را براي این کشور بازي کند. نیاز به دریا براي افغانستان نیازي ضروریست. این نیاز به قدریست 

که در ادبیات افغان به شهرهاي بزرگ تجاري بندر گفته می
. هم اکنون بیشتر نیازهاي بندري افغانستان از بندر کراچی تامین می)1395

سواحل مکران و اختصاص اسکله
هم اکنون بسیاري از کشورهاي بی

که از بنادر کشور میزبان استفاده می کنند. امکانی که به راحتی می تواند در بنادر ایران براي کشوري نظیر افغانستان 
فراهم آید. این بندر یا بنادر می

نیازمندیم. شهري توسعه یافته که می
شوندگان مصاحبه به نقش باالي نیاز افغانستان به ساحل، در روابط دو کشور تاکید کرده

داشتیم از ضعف زیرساختهاي ایران براي ا
است و نزدیکترین فرودگاه به چابهار در شهر کنارك واقع است. تاسیسات بندري این شهر نیز به هیچ وجه در حدي 

نیست که بتواند نیازهاي جمعیت کثیري را که در افغانستان و آسیاي میانه زندگی می
جمهوري اسالمی ایران نیز توان ترخیص و نظارت حجم زیادي از کاالهاي ورودي را به هیچ عنوان ندارد. در مصاحبه 

با کارکنان گمرك جمهوري اسالمی ایران در چابهار به مشکالت زیر اشاره شد.

عوامل موثر در آما لیتحل

 نقشه

همانطور که در جدول شماره سه مشاهده نمودید، 
کشور باالترین

دست و پنجه نرم می
هاي افغانستان در معرض تهدید قرار گرفته است. رودخانهبا سدسازي

افغانستان را تشکیل می
که به آب هیرمند وابسته است. در سفري که براي تحقیق میدانی به تاریخ تیرماه 

که آب آشامیدنی این شهر شور و تقریبا غیرقابل شرب است. شهرستانکردیم 
دوست محمد، از معدود شهرستان

 دریا

هر چند دریا از مرزهاي ایران و افغانستان فاصله
مرزهایش نقش بندر را براي این کشور بازي کند. نیاز به دریا براي افغانستان نیازي ضروریست. این نیاز به قدریست 

که در ادبیات افغان به شهرهاي بزرگ تجاري بندر گفته می
1395: هرات تایمز

سواحل مکران و اختصاص اسکله
هم اکنون بسیاري از کشورهاي بی

که از بنادر کشور میزبان استفاده می کنند. امکانی که به راحتی می تواند در بنادر ایران براي کشوري نظیر افغانستان 
فراهم آید. این بندر یا بنادر می

نیازمندیم. شهري توسعه یافته که می
شوندگان مصاحبه به نقش باالي نیاز افغانستان به ساحل، در روابط دو کشور تاکید کرده

داشتیم از ضعف زیرساختهاي ایران براي ا
است و نزدیکترین فرودگاه به چابهار در شهر کنارك واقع است. تاسیسات بندري این شهر نیز به هیچ وجه در حدي 

نیست که بتواند نیازهاي جمعیت کثیري را که در افغانستان و آسیاي میانه زندگی می
جمهوري اسالمی ایران نیز توان ترخیص و نظارت حجم زیادي از کاالهاي ورودي را به هیچ عنوان ندارد. در مصاحبه 

با کارکنان گمرك جمهوري اسالمی ایران در چابهار به مشکالت زیر اشاره شد.

تحل

همانطور که در جدول شماره سه مشاهده نمودید، 
کشور باالترین

دست و پنجه نرم می
با سدسازي

افغانستان را تشکیل می
که به آب هیرمند وابسته است. در سفري که براي تحقیق میدانی به تاریخ تیرماه 

کردیم 
دوست محمد، از معدود شهرستان

دریا

هر چند دریا از مرزهاي ایران و افغانستان فاصله
مرزهایش نقش بندر را براي این کشور بازي کند. نیاز به دریا براي افغانستان نیازي ضروریست. این نیاز به قدریست 

که در ادبیات افغان به شهرهاي بزرگ تجاري بندر گفته می
هرات تایمز

سواحل مکران و اختصاص اسکله
هم اکنون بسیاري از کشورهاي بی

که از بنادر کشور میزبان استفاده می کنند. امکانی که به راحتی می تواند در بنادر ایران براي کشوري نظیر افغانستان 
فراهم آید. این بندر یا بنادر می

نیازمندیم. شهري توسعه یافته که می
شوندگان مصاحبه به نقش باالي نیاز افغانستان به ساحل، در روابط دو کشور تاکید کرده

داشتیم از ضعف زیرساختهاي ایران براي ا
است و نزدیکترین فرودگاه به چابهار در شهر کنارك واقع است. تاسیسات بندري این شهر نیز به هیچ وجه در حدي 

نیست که بتواند نیازهاي جمعیت کثیري را که در افغانستان و آسیاي میانه زندگی می
جمهوري اسالمی ایران نیز توان ترخیص و نظارت حجم زیادي از کاالهاي ورودي را به هیچ عنوان ندارد. در مصاحبه 

با کارکنان گمرك جمهوري اسالمی ایران در چابهار به مشکالت زیر اشاره شد.
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  (ماخذ: نگارنده) : مشکالت و کمبودهاي گمرك ایران4جدول 
  رصدد  فراوانی  شاخص

  25  3  کمبود نیروس انسانی
  75  9  ضعف تجهیزات و امکانات

  100  12  جمع
  

  
 : مشکالت گمرك5نمودار 

هاي نظارتی مانند دستگاه ایکس ري مصاحبه شوندگان منظور خود از ضعف تجهیزات و امکانات را کمبود دستگاه
ها عمال وجود ندارد. با توجه به بسیاري از محمولههایی امکان رصد عنوان کردند و گفتند به دلیل کمبود چنین دستگاه

توان بدون توسعه چابهار به این شهر براي ایفاي نقش بندري جهانی براي تامین نیازهاي چنین کمبودهایی نمی
  کشوري مانند افغانستان امید چندانی داشت.

  مرزي بازارچه

- نواحی مرزي جنگ و ناامنی را عقب می گاهیست. توسعهنخست نیازمند ایجاد شهر و نقاط سکونت مرز در درجه 

 240رود در فاصله راند و رشد اشتغال و رفع فقر، قاچاق کاال توسط مرزنشینان فقیر را نامحتمل می سازد. ماهی
مرزي دوغارون که  نفر جمعیت یکی از دو بازارچه مرزي این ناحیه است. بازارچه 500کیلومتري بیرجند با کمتر از 

: 1390روشن و جعفرآبادي (این نواحی کمک کرده است هاي اخیر براي مدتی تعطیل بود به اشتغال و توسعهر سالد
هاي اخیر مورد انتقاد بسیاري هاي مرزي از مشکالتیست که در سالزیرساختها در این بازارچه ). اما عدم توسعه168

جدول (دهدشش ساله نشان می وغارون را در طی یک دورهمرزي د بوده است. جدول زیر میزان صادرات از بازارچه
  ):5ي شماره

  )ماخذ: مرکز آمار ایران(دوغارون  مرزي صادرات از بازارچه زانیم: 5جدول  
 درصد افزایش ارزش صادرات به دالر سال

 ــــــــــ 1124564 1379

1380 5000000 444 

1381 7100000 142 

1382 31000000 436 

1383 55700000 179 

1384 66700000 119 

٢۵%

٧۵%

کمبود نیروي انسانی
ضعف تجهیزات و امکانات



 135                         کیتیو افغانستان از منظر ژئوپل رانیا يمرز ینواح شیعوامل موثر در آما لیتحل

در به حالت تعطیل درآمد و در سالهاي اخیر دوباره شروع به کار کرده است. 85مرزي دوغارون در سال  بازارچه
اي که از مرزنشینان این ناحیه انجام دادیم، از مصاحبه شوندگان پرسیدیم که ظرفیتهاي توسعه این نواحی کدام مصاحبه

  ر به آنها اشاره شده است.است. در جدول زی
  )ماخذ: نگارنده(هاي مناطق مرزي: ظرفیت6جدول 

  درصد  فراوانی  شاخص
  12,5  6  معدن
  10,5  5  کارخانه

  15  7  گردشگري
  12,5  6  کشاورزي

  46  22  بازارچه و تجارت خارجی
  3,5  2  بدون ظرفیت

  100  48  جمع

ها و تجارت مهمترین ظرفیت این نواحی را بازارچهدرصد از مصاحبه شوندگان  46همانطور که مشاهده کردید 
ها در رشد اشتغال زایی در ناحیه بسیار موثر است و این مساله سبب کاهش اند. همچنین بازارچهخارجی عنوان کرده

  گرایش مردم به انجام فعالیتهاي قاچاق خواهد شد.

  نیرو 

ایران بر ثروت سرشاري از آن خفته است. رفع نیازهاي نیاز به نیرو نیاز دیگر کشور افغانستان است. چیزي که 
تواند وابستگی را بین دو کشور افزایش دهد و راه را بر توسعه نقاط اتصال یعنی نواحی مرزي هموار افغانستان می

ن ایرا کند و متضمن تامین حق آبهسازد. تامین نیروي افغانستان این کشور را از سدسازي بر روي هیرمند منصرف می
ها را به پایبندي به باشد. ایران با برعهده گرفتن تامین برق کشور افغانستان و عقد قراردادهایی در این زمینه افغانمی

ایران میان دو کشور بسته شد، ترغیب خواهد کرد. همچنین افغانستان در  تامین حق آبه ه.ش که در زمینه1351قرارداد 
  تواند به نزدیکی روابط دو کشور بیانجامد. ه میمسیر انتقال نیرو قرار گرفته است ک

رود. بسیار خوبی به شمار می نواحی مرزي آمریکا و مکزیک نمونه براي توسعه نواحی مرزي ایران و افغانستان نمونه
آمد. با ترین نواحی مرزي در جهان به شمار میکیلومتر یکی از توسعه نیافته 3141مرز آمریکا و مکزیک به طول 

توسعه و امنیت در نواحی مرزي آغاز شد. این نواحی نواري به عرض صد  نفتا برنامه یوستن دو کشور به معاهدهپ
شد. شهرهاي آمریکایی این نواحی کیلومتر بود که از خط مرزي تا پنجاه کیلومتر داخل خاك هر کشور را شامل می

آن  گذاري آمریکا در این نواحی به رشد و توسعهشهرهاي مکزیکی در آن سوي مرز شدند و سرمایه خواهرخوانده
هاي خود را در نواحی مرزي مکزیک تاسیس کردند تا مشکل عبور انجامید. صنایع آمریکایی برخی از کارخانه

عندلیب و مطوف (ي زیرساختها در این نواحی کمک کردندغیرقانونی از مرز حل شود. همچنین آنها به رشد و توسعه
  ).68تا  65: 1388

  هاي غربیقدرتحضور 

توان و ثروتشان تنها در لفاف شعارهایی امکان پذیرست  هاي بزرگ و نادیده انگاشتن آنها با همهبی توجهی به قدرت
توان نفوذ نمیکشند. اما در واقعیت هایشان فریاد برمیکه انقالبیون ملتهاي ضعیف، براي رشد خودباوري در میان ملت

ها و به هاي پیشین گفته شد چنین برآمد که غربیاز آنچه در قسمت در منطقه نادیده شمرد.و اثرگذاري آنها را 
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ي تامین امنیت و ها در زمینهخصوص اروپاییان در مرزهاي ایران صاحب منافعند. لذا بهتر آنست که از امکانات غربی
این نواحی ضامن امنیت و  توسعه نواحی مرزي بهره برد. شریک کردن کشورهاي غربی در منافع حاصل از توسعه
هاي جانی و مالی فراوانی اکنون نظارت بر مرزهاي طوالنی ایران براي مرزبانان ایرانی هزینهپایدار آن است. هم توسعه

آوري در پذیرد. ضعف فنآورد. عمل مرزبانی در ایران بیش از هر چیز با تکیه بر نیروي انسانی صورت میبه بار می
درگیري با پاکستان  آوري جبران شود. کشور بزرگ هند نیز در سایههاي صاحب فنتواند از جانب غربیمی این زمینه

هاي این نواحی باشد. بعد از خروج بریتانیا از منطقه تالش ي توسعهتواند کمک کنندهو عالقه به اقتصاد افغانستان می
). ایجاد یک نظام امنیتی 58: 1386فته است(عزتی و رشنو بسیاري براي ایجاد یک نظام امنیتی در منطقه صورت گر

مناسب در منطقه تنها با همکاري تمام کشورهاي صاحب منافع در منطقه حاصل خواهد آمد. نادیده انگاشتن هر 
تواند به کارشکنی آن قدرت بیانجامد. از طرفی مناطقی که از نظارت ها میقدرت صاحب منفعتی ولو در آن سوي آب

گویند(افضلی، هاي دولتی میبدور باشند می توانند کانون ایجاد ناامنی و وحشت باشند. به این مناطق حفرهدولت 
روند و چنانچه گفته هاي دولتی به شمار میاي از حفره). مرزهاي ایران و افغانستان گونه112: 1390انصاري و پویان 

  اند. شد از نظارت دولت بدور مانده
اخباري و نامی (ها در کنار تهدیدها امري ضروریستگرایانه به مرز توجه به فرصتایانه و توسعهدر نگاه کارکردگر

ها یعنی همکاري با ساکنان ). توجه به تهدیدات یعنی نگاه بدبینانه به همسایگان و توجه به فرصت65تا  47: 1388
تکمیلی یعنی برآورده کردن ت. در واقع همتکمیلی قابل وصول اسآنسوي مرزها. تمام این مهمات مذکور از طریق هم

تکمیلی دولتمردان اینسوي و آنسوي مرز در رفع نیازهاي نیازهاي یکدیگر با همکاري متقابل. با توجه به اصل هم
تکمیلی چندان کنند. در دنیاي امروز اصل همهاي خود لحاظ میکوشند و منافع دیگري را در برنامه ریزيیکدیگر می

تواند بین ایران و کشورهاي دوردست اروپایی تکمیلی نیازها در این زمینه میباشد. هما در پیوند و کنش نمیهبا فاصله
شود. احترام به منافع هاي بسیار بین المللی محقق مینیز به وقوع بپیوندد. حل مشکالت مرزي ایران با همکاري

  دیگري، احترام متقابل را به ارمغان خواهد آورد. 

  گیرينتیجه

- هایی توسعه نیافته و فقیرند که ظرفیت فراوانی براي توسعه در خود جاي دادهنواحی مرزي ایران و افغانستان سرزمین

ي این توان انتظار داشت که رشد مبادالت اقتصادي به توسعههاي دو کشور میاند. با گسترش همکاري بین دولت
ي کشور ها در روابط دو کشور و توسعهافغانستان و ایجاد وابستگینواحی منجر شود. با توسعه نواحی مرزي ایران و 

 اي نظیر اتحادیهتوان کمرنگ شدن مرز نظیر آنچه در اروپا رخ داده است را انتظار داشت. ظهور اتحادیهافغانستان می
مام کشورهاي منطقه صلحی پایدار و توسعه در ت اروپا در کشورهایی با فرهنگ مشترك در پیرامون ایران نوید دهنده

شوند و توسط مردمانی که در میان ها ظاهر مین روز بدون شک مرزها تنها خطوطی هستند که در نقشهاخواهد بود. در
کشورها در رهگذارند هرگز احساس نخواهدشد.هرچند آمایش سرزمین امري درون کشوریست اما بی نگاه به بیرون 

توان دریافت که موقعیت ژئوپلتیکی ن است. از آنچه تاکنون گفته شد میناممکامري  هاي جهانیو توجه به واقعیت
کند. ایست که در مسیر سه معضل اساسی جهان امروز قرار دارد که به ویژه اروپاییان را تهدید میایران به گونه

روز بیش از هر مهاجرت، مواد مخدر و بنیادگرایان اسالمی عوامل تهدیدزاي جهان غرب است. اروپاییان در جهان ام
براي ارائه راهکار  چیز به ثبات ایران نیازمندند و این ویژگی منحصر بفرد ژئوپلتیکی سرزمین ما در زمان کنونیست.

تر براي اداره مرزهاي شرقی کشور ما چهار راهکار تقدم امنیت بر توسعه، تقدم توسعه بر امنیت، تفکیک مطلوب
منیت را به مصاحبه شوندگان پیشنهاد کردیم تا بهترین راهکار را انتخاب کنند. توسعه و امنیت و درك متقابل توسعه و ا
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همچنین براي اداره بهتر این نواحی از مصاحبه شوندگان خواستیم تا از بین راهبردهاي تهدیدمحور، توسعه محور و 
  تلفیقی یکی را انتخاب کنند. نتایج این مصاحبه در جداول زیر ارائه شده است.

  )ماخذ: نگارنده( : راهکارهاي مدیریت مرز7ره جدول شما
  درصد  فراوانی  شاخص

  62,5  30  درك متقابل توسعه و امنیت
  12,5  6  تقدم توسعه بر امنیت
  12,5  6  تفکیک توسعه و امنیت
  12,5  6  تقدم امنیت بر توسعه

  100  48  جمع
  

  )ماخذ: نگارنده(: راهبردهاي مدیریت مرز8جدول شماره 
  درصد  فراوانی  شاخص

  10,5  5  تهدید محور
  39,5  19  فرصت محور

  50  24  تلفیقی
  100  48  جمع

درصد مصاحبه شوندگان به اهمیت توسعه و نزدیک به نود درصد آنها به راهبردهاي  75با توجه به نتایج جدول باال 
هاي آمایشی ضروري است. اند. براي نیل به توسعه نواحی مرزي، اجراي طرحفرصت محور و تلفیقی ابراز تمایل کرده

هاي میدانی در بخش بزرگی از مرزهاي متاسفانه در مرزهاي ما بیشتر نگرش تهدیدمحور حاکم بوده است. در بررسی
ها و حفر خندق بودیم. وضعیت مرزهاي سیستان با آنچه پیشتر در ها، حصارکشیایران و افغانستان، شاهد دیوارکشی
توان گفت مشهودترین جنبه آن حضور ه کرده بودیم بسیار متفاوت بود و میمرزهاي ترکمنستان و ایران مشاهد

بایست اند، میگسترده نظامیان بود. براي آمایش و ساماندهی این نواحی همانطور که مصاحبه شوندگان نیز اشاره کرده
بط تجاري گسترده با کشور گرا داشته باشیم و با توسعه این نواحی و با ایجاد اشتغال و برقراري روارویکردي توسعه

  هاي دوجانبه با مشکالت عمیق این نواحی مقابله کنیم.همسایه و ایجاد وابستگی
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