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چکیده
درجه حساسیت امنیتی مرزهای ایران به ویژه مرزهای شرقی بیش از حد معمول در تمامی مرزهای دیگر است که این مسئله متأثرر از
مؤلفه های مختلفی است اما دو دسته از این عوامل دارای تثریرگذاری بیشتری هستند یعنی مؤلفههای سیاسی و اجتماعی .هأد

ایأن

مقاله عبارت است از بررسی مؤلفه های سیاسی و اجتماعی تثریرگذار بر امنیت مرزهای ایران با تثکید ویژه بر مرزهای شأرقی .سأؤال
اصلی مقاله این است که در حوزه امنیت و ناامنی مرزهای ایران به طور کلی و به ویژه مرزهای شرقی مؤلفههای سیاسی و اجتمأاعی
چه نقشی دارند؟ نتایج این مقاله نشان میدهد که کوشش برای ارتقای سطح امنیت مرزها یكی از مهأ تأرین چأالشهأای کشأور
است؛ به طور کلی آنچه که به عنوان عوامل ناامنی مرزی شناخته میشوند عبارتاند از :مسائل قومی ،نأژادی و مأذهبی ،هأویتی،
توسعهیافتگی مناطق مختلف ،تغییرات جمعیتی اع از مهاجرت به شأهر و توسأعه حاشأیهنشأینی ،مهأاجرت و تغییأرات جمعیتأی
نخبگان و ...است که در صورت ضعف و یا گسترش بیرویه ،میتواند امنیأت مرزهأا را تحأت تأثریر قأرار دهأد و کشأور را بأا
مشكالتی فراوان مواجه سازند؛ انسجام هویتی و اجتماعی و تغییرات جمعیتأی ،از مؤلفأههأای اجتمأاعی قأدرت مرزهأا محسأو
میشود که مؤررترین ابزار تثمین امنیت مرزها به شمار میرود .این مقاله تالش دارد تا با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی و بأا
بهرهگیری از منابع کتابخانهای پاسخی به پرسش اصلی مقاله بدهد.

واژگان کلیدی :امنیت ،مرز ،مرزهای شرقی ،مؤلفههای سیاسی ،مؤلفههای اجتماعی.

( -9نویسنده مسئول) mmi652780@gmail.com
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مقدمه
ل قبوللل مو ريذپ در شش ششش
امروزه رو كي رد پايداری در تمامی عرصهها از جمله تأمین امنیت به عنوان يگانه رو كي رد قابل ل
ی بودننن س ینما هزا تت تتت
برنامه ريزان عرصه امنیتی واقع گرديده است .در اين بین با توجه به جامع بودن و چن هجو د یی یی
ی را
پايدار که شرايط و اوضاع پیرامونی افراد را در بر میگیرد؛ بیشتر محققان و آگاهان عرصه امنیتی شناسايی عو لما ی ی
که در عرصههای گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،محیطی و ...برهم زننده امنیتاند؛ الزمه حرکت در
مسیر پايداری امنیت میدانند؛ در واقع امر توجه به شأن و جايگاه امنیت در زن گد ییی ش صوصخ یره

ًاًاًاًاًاًا در ش هره اا و

یباشددد و
مناطق مرزی و کارکرد آن در سیاستهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به نحو فزایندهای در حال رشد می ی
میزان حضور و تأثیر اين پديده در جامعه و سطح بهرهمندی شهروندان از امنیت که حق مهمی در زن گد ییی اجتم عا ی ی
ی
آنان است معیار عمده برای ارزيابی سطح توسعهیافتگی جوامع بشری به شمار میآيد (مظلوم.) 204 : 388 1 ،
در همین راستا با توجه به موضوع و اينكه امروز زندگی در كي

در كي

دهكده جهانی شده است ،حفظ مرزها ،فرهنگ

ینماید تا به اين وسیله جوامع از بحران هويت دور ماندهه تاا بررر
تها ،اقوام و قبیلهها ضروری م 
و هويت اجتماعی مل 
ینمایددد کههه ب يا ه نن ننن معناا و تأمللل در
ديگر ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی اثر نگذارد؛ درواقع ض رور تتت ايجا ببب می ی
مؤلفههای اثرگذار بر امنیت با توجه به موقعیت جمهوری اسالمی ايران بیش از پیش مورد مطالعه ق ار ررر گی در ؛؛ چراکههه
بايد اشاره داشت در ايران اين دسته از مطالعات که از اولین مباحث امنیت در غرب است ،در ايران تقريبًاًا با کاستیهايی
ی کههه در
همراه بوده است ،يا کمکاریهای علمی در آن صورت گرفته است؛ حتی در میان مسائل اجتماعی و تحقیق تا ی ی
جامعه ايران انجام شده است ،عمدهترین مسائل ريشه در مباحث اقتصادی چوننن فقررر و اش اغت للل دارد و کمتررر مس لئ ههه
سیاسی ،اجتماعی و حتی مباحث روانی به عنوان مهمترین مسئله اجتماعی ايرانیان مطرح شده است؛ لذا برای درك اين
ف بومی ی
ی
یتوان در شمار مقوله امنیت جمهوری اسالمی ايران گنجاند ،الزم است که بههه تعريف ف
نكته که چه مسائلی را م 
تو
امنیت اشاره کنیم که عبارت است از اطمینان خاطری که افراد جامعه و نیز گروههای اجتماعی نسبت به موجوديت ت
انسجام خود در قبال تحرکات عمدی و تحوالت عادی .با توجه به اين تعريف مخاطب امنیت داخلی(مل د )ی ررر ا اري ننن
یگیرد .همچنین افراد و
تنها گروه نیست ،بلكه فرد نیز به عنوان عنوان عضو گروه و سازنده جامعه در ذیل امنیت قرار م 
گروهها هم دغدغه خود را دارند و هم نگران هويت و انسجام جمعی خوداند (حدادی.) 45 : 388 1 ،
هدف اصلی پژوهش با توجه به حدود تعیین شده در موضوع تحقیق شناخت و بررسی مؤلفههای سیاسی -اجتماعی
یو
اثرگذار بر تأمین امنیت نقاط مرزی کشور هست؛ از اين جهت پژوهش تالش دارد که با روش توصیفی -تحلیلی ی
ش بدهد؛؛ در هم تسار نی اا ااا در پ هوژ ش ش
ش
ی پ هوژ ش ش
ی اصلی ی
شهای ی
با بهره گیری از مطالعات کتابخانهای پاسخی به پرسش ش
کاربردی حاضر ،سعی گرديده که با رو كي ردی جامع در دو بخش کمی-کیفی (تعیین عوامل ناپايداری امنیت) ،روشی
توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطالعات با استفاده از منابع اسنادی و میدانی مبتنی بر مصاحبه و توزيع پرسشنامه در
ی را در دو
ی امنیتی ی
ی و پا رادي ی ی
میان کارگزاران و مسئولین عرصه توسعه و امنیت در سطح کشو یر ؛؛ عوام رادياپان ل یی یی
ت در
ی شدهه و حرکت ت
حوزه سیاسی و اجتماعی شناسايی و در مرحله بعد راهكارهايی جهت حل معضال تتت شناس يا ی ی
مسیر پايداری امنیت ارائه گردد؛ بنابراين پرسش اصلی پژوهش اين هست که چه عوامل ديگری غیر از مؤلفه نظ ما ی ی
ی
ش
و انتظامی در حوزه و حیطه متغیرهای سیاسی و اجتماعی بر امنیت مرزهای کشور مؤثر هست؟ نتايج اولیههه پ هوژ ش ش
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ن امنیتتت
نشان از اين دارد که عوامل و مؤلفههای ديگری در حوزه اجتماعی و سیاسی اين توان را دارند کههه در ت یمأ ن ن
پايدار مناطق مرزی(خصوصًاًا شهرهای مرزی) مؤثر باشند؛ بنابراين در نتايج اولیه با تقسیم دو متغیر اجتماعی و متغیر
سیاسی در هر كي

ی -1 :عمل رك دد رس نا ههههاا در حوزه ه
یشود؛؛ در متغیررر اجتم عا ی ی
چهار مؤلفه تأثیرگذار مش دها ه ه می ی

یو
ی انتظ یما ))  -3نارس يا ی ی
ی نی ور ی ی
ی(ماننددد يگ نابزرم نا یی یی
ی در حوزه ه اجتم عا ی ی
اجتماعی -2 ،عملكرد نهادهای امنیتی ی

ن
ف در قو ینا ن ن
ی -1 :ضعف ف
معضالت اجتماعی در نقاط مرزی  -4ضعف در عرصه محیطی –کالبدی؛ در متغیررر سیاسی ی
کشوری  -2ضعف در عملكرد محلی و کشوری  -3ضعف در تقسیم خدمات و امكانات و تسهیالت  -4مش الك

تتت

ی کشوررر
خارجی(از سوی همسايگان و قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای) از جمله عوامل ناپايداری در نقاط م زر ی ی
ت من طا ق ق
ق
هست .لیكن در همین زمینه پژوهش تالش دارد که راهكارهايی را ارائه دهد که بدون شك در تأمین امنیت ت
مرزی و ملی مؤثر بوده و به عنوان عاملی مؤثر در حفظ صلح و امنیت جهانی مورد توجه قرار گرفتهاند.
رویکرد نظری
در اصل معماي امنيت و نظم ،معمایي قديمي و جهاني در پهنه زندگي بشر چه بهصورت گروه هصرع رد هچ و ي

   

گستردهتر سيستمي بهشمار ميآيد و به اين جهت ،روابط بينالملل بهعنو خاش زا يكي نا ههه ههههه و يناسنا مولع يا
بهعنوان علمي كه بهطور مستقيم با الگوهاي رفتاري گروهها و روابط بين آنها سروكار دارد ،معماي امنيت و نظ ار م
بهعنوان سطح موضوعي اصلي خود برگزيده و تب يي ن آن را بهعنوان كاركرد اصلي خود ميداند ،ولي روابط بينالملل
تهاي اجتماعي پويا روبهروست و از اين نظر شاهد ديدگاههاي گون نوگا
مانند ساير شاخههاي علوم انساني با واقعي 
يتوان ديدگاههاي زير را مطرح ساخت:
در اين موضوع هستيم .بدين جهت م 
 -1نظريه واقعگرا يي نو و امنيت
 -2نظريه انتقادي و امنيت
 -3نظريه ليبرالي نو و امنيت
 -4نظريه سازهانگاري و امنيت
 -5نظريه جهانيشدن و امنيت (طالبی آرانی.) 182 : 1385 ،
رهيافت نئوليبرال از درون انديشههاي رئاليستي شكل گرفته است .به عبارت ديگر نئوليبرالها تالش دارند ت تينما ا   
نالمللي به و ژي ه نهادهاي اقتصادي ايجاد كنند .براي تحق نيا ق   
بينالملل را از طريق حدا ثك رسازي قدرت نهادهاي بي 
امر ،موازنه نرم به هر تالش غيرمستقيم و غيرنظامي ،براي كاهش توانا يي ق و رترب ترد

هب ،دوخ تردق شيازفا       

منظور كاهش سلطه قدرت برتر اطالق ميشود .به نظر «والت» موازنه نرم ش هاگآ يگنهامه لما ا هب كيتاملپيد هن

   

منظور نيل به نتايجي برخالف ترجيحات قدرت محسوب ميشود .نتايجي كه بدون حمايت متقابل موازنهكنندگان به
دست نميآيد .نئوليبرالها بر اين اعتقادند كه نبايد براي حل هرگونه بح زا يتينما هرصاحم و نار ا زب ا هر ا يماظن ي      
استفاده كرد .بهطور كلي هماكنون نئوليبرالهاي آمر كي ا همانند «جوزف ناي» در زمره اصليترين منتقدان حمله نظامي
آمر كي ا به عراق هستند .آنان بر اين اعتقادند كه آمر كي ا نهتنها به منافع استرات كيژ
الزم را براي اعتبار استرات كيژ

خود نائل نشده ،بل قادح هك لل للله يا

از دست داده است .در اين روند ،موازنه نرم داراي دو شكل دروني و بيرون .تسا ي

شهاي ديپلمات كي
در شكل بيروني بر تال 

يشود ،در حالي كه در شكل دروني به بس جي
نالمللي تأکید م 
در نهادهاي بي 
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منابع داخلي و نيز تالشهاي سياسي ،اقتصادي و نظامي كي

دولت با ه ناوت شيازفا فد اي ييييييياش جه اب هلباقم ت    

يشود (سوری.) 274 : 1385 ،
تهديدات مطرح شده از سوي قدرت برتر تأکید م 
جوزف ناي بر اين اعتقاد است كه محافظهكاران آمر كي ا يي به جاي بهرهگ رد مرن تردق زا يري عر هب تردابم قا   

   

استفاده از قدرت سخت كرده و در نتيجه آن به «فرآيندهاي بيروني» براي امنيتسازي بيش از ضرورته يلخاد يا   
توجه داشتهاند .علت اصلي مخالفت جامعه آمر كي ا با حمله آن كشور به عراق را ميتوان ناشي از ع ععدم بههه يريگراك
الگوهاي رواني در ساختار اجتماعي دانست (نای .) 363 : 1382 ،از سوي ديگر آنان ب رض ر ورت   

ی به
موازنههه گرایی ی

جاي كي جانبهگرا يي تأکید دارند .موازنه ميتواند ماهيت دروني يا بيروني داشته باشد .هدف از موازنه دروني ،توس هع
و تقويت موقعيت خود و نيز كاربست شيوههاي منظم و غيرمنظم به منظور تقليل دادن سطح نفوذ قدرت برتر است
و شامل هر كوششي جهت ارتقاي توانا يي هاي خود براي منحرف كردن قدرت برتر از مسير اصلي پيگيري اه شفاد
ميشود .براي مثال ،تالش كشورهاي رقيب اياالت متحده براي دستيابي به فناوريهاي سطح ب اي الا    ض بر ههه زدن به
گهاي رايانهاي يا دستيابي به فناوري نظامي غيرمتع بوچراچ نيا رد فرا
واشنگتن از طريق جنگ نرم و جن 

رارق     

ميگيرند .هرگونه «موازنه دروني» ميتواند زمينههاي الزم براي افزايش حمايت گروهه تهج اهروشك يسايس يا     
حمايت از اهداف بيروني را فراهم سازد،در حالي كه «موازنه بيروني» نيز قادر است ب  اكيرمآ عفانم ني و نينچمه      
ساير بازيگران بينالمللي پيوند و هماهنگي ايجاد كند (جمشیدیان و بصیرتی .) 122 :3931 ،بدون چنين نش نا هههه ،ييا
نالمللي .تسا يراوشد راك     يكي
قدرتسازي در ساختار نظام بينالملل و در برخورد با بحرانهاي منطقهاي و بي 
ديگر از ساز و كارهاي موازنه نرم ،در زمره ساز و كارهاي مقيدسازي قدرت برتر ،نهادها و سازمانه يب يا نن نننالمللي
قرار دارد .روندها ،هنجارها و قوانين حاكم بر نهادهاي بينالمللي ،امكان اقدام متقابل را براي همه دولته وضع يا   
يبخشد
تها مشروعيت م 
فراهم آورده و منافع همكاري را بهطور يكسان توزيع ميكند .اين سازمانها به اقدامات دول 
(نای.) 07 1 : 1386 ،
قدرت نرم در هر كشور از سه منبع نشأت ميگيرد؛ فرهنگ (بخشها يي كه براي ديگران جذاب اس زرا )،ت شششه يا
سياسي (زماني كه در داخل و خارج مطابق انتظار باشد) و سياستتت خ ك ينامز( يجرا ههه هههه مش يقلت يقالخا و عور    
نالمل قيرط زا ار ل   
ميشود) زمامداراني كه خود را با رهيافتهاي نئوليبرال هماهنگ سازند ،تالش دارند تا نظم بين ن
همكاريهاي متنوع پيگيري كنند .به عبارت ديگر ميتوان نشانهها يي را مالحظه كرد مبني بر اينكه از كي

سو م نازي

مداخالت آمر كي ا كاهش يافته و از طرف ديگر مطلوبيتهاي امنيتي آن افزايش خواهد يافت .بس زا ناركفتم زا يراي   
جمله جوزف ناي ،مفهوم قدرت نرم و قدرت اطالعاتي را به مثابه جزء مهم مؤلفههای قدرت آمر كي ا تلقي كردهان .د
وي ضمن اذعان به عوامل مهم قدرتآفريني كشورها در ابع و يداع دا

لم م ننام سو دددد ددددد ق و يماظن ترد

اقتصادي ،به مباني نامحسوس و غير اجباري قدرت مانند وابستگي متقاب و يلمارف ل

تيفرظ    

 دازآ نايرج ا  تاعالط و يانب       

يكند.
اقتصادها بر اين پايه اشاره م 
محیط مورد مطالعه پژوهش
ی آذربایجاننن و
ایران بیش از  ۶۰۰۰کیلومتر با کشورهای افغانستان ،پاکستان ،ترکمنستان ،ترکیه ،،ارمنس نات  ،،جمهوری ی
عراق مرز مشترک (خشکی) دارد .ایران همچنین دارای  ۲۷۰۰کیلومتر مرز آبی در دریای خزر ،خلیج فارس و دریای
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عمان میباشد .ایران طوالنیترین مرز را با عراق و کوتاهترین مرز را با ارمنستان دارد .ای ار ننن باا  0445کیلو تم ررر مرززز
ی استتت باا
زمینی ،بیست و هفتمین کشور جهان از نظر طول مرزهای زمینی است .این  5500کیلومتر سهممم مش کرت ی ی
هفت کشور دیگر .ارمنستان که مرز  35کیلومتری آن حتی کوتاه تر از فاصله تهران-کرج است ،،آذربایجاننن کههه باا
ی ش ام للل
احتساب نخجوان ،مرزی به طول  432کیلومتر دارد و ترکیه که مرزش  499کیلومتری است .اینهاا مرزهای ی
غرب ایراناست که در استانهای آذربایجان غربی ،شرقی و اردبیل واقع شدهاند .در شرق اما مرزها کمی طوالنیتررر
است ،از مرز شمالی  992کیلومتری با ترکمنستان تا مرز  936کیلومتری افغانستان و مرز  909کیلومتری پاکستان؛ اماا
ن مرززز
رکورددار مرزهای ایران ،همسایه غربی است ،یعنی عراق که  458 1کیلومتر باا ای ار ننن مرززز دارد و ش یا ددد همین ن
طوالنی عامل مجادله دیر و دراز دو همسایه بر سر مرزهایشان شده است (رضایی و کشور دوست.) 16 :2931 ،
در مرز ایران و ارمنستان تنها یک دروازه مرزی وجود دارد :نوردوز .این روستا که در مجاورت رودخانههه ارس واقع ع
ع
ل نو زودر  ،،ش ارها ه ه ص اردا تتت بههه
یرود .پل ل
شده است از توابع استان آذربایجان شرقی و شهرستان جلفا بههه ش ام ررر می ی
ارمنستان و نق طــ ه تردد ساالنه دو میلیون مسافر است (کبیری هندی و دانه کار.)562 :1931 ،

نقشه شماره  -1مرز ایران و ارمنستان
منبع)https://commons.wikimedia.org( :

ی آستاراستتت.
ی م زر ی ی
برخالف ارمنستان ،مرز ایران و آذربایجان ،چند دروازه مرزی دارد .معروفترین این دروازههای ی
ن
یت یر ن ن
آستارا که به نوعی یکی از قدیمیترین گمرکهای تاریخدار ایران نیز به شمار میرود ،شهری است در ش لام ی ی
نقطه استان گیالن که در آن سوی مرز بدیلی همنام خود دارد .آستارای ایران ،البته بندر هم هست و برنامه هایی برای
احیای نقش بندری آن به منظور ایفای نقش در دریای خزر نیز وجود دارد (ارشدی و زیبنده کپته.) 27 :5931 ،
ت .بیلهههسواررر در
بیلهسوار دیگر دروازه مرزی ایران و آذربایجان است که در شمال شرق استان اردبیل واقع شده است ت
نوع خود یکی از دروازههای ورودی شهروندان آذربایجانی به ایران به شمار میرود .اکبررر نیک داز  ،،اس ادنات ررر اردبیللل
ق بیلهههسواررر
بهتازگی اعالم کرده که روزانه حدود سه هزار نفر (یک میلیون نفر در سال) از اتباع آذربایجاننن از طریق ق
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وارد ایران میشوند .گمرک بیلهسوار از بدو تأسیس اتحاد جماهیر شوروی اهمیت خود را از دست داده و به تعطیلی
کشانده شده بود ،چرا که مبادالت با شوروی از طریق جلفا صورت میگرفت؛ اما با استقالل آذربایجان ،نیاز به وجود
این گمرک زنده شد و به احیای آن انجامید (موسوی و باقرزاده.) 101 :2931 ،
جلفا سومین دروازه مرزی ایران با جمهوری آذربایجان است ،البته با کمی تفاوت .جلفا ،در حقیقت دروازهای استتت
که رو به نخجوان ،جمهوری خودمختار جدا مانده از آذربایجان گشوده میشود .شهر جلفا در بخش غربی شهرس ات ننن
جلفا این نقش را ایفا میکند .نوردوز هم که یگانه دروازه مرزی ایرانـ ارمنستان است ،در شرق شهرس ات ننن جلفاا در
ت کههه باا دو کشوررر
استان آذربایجان شرقی واقع است .شاید از این جهت بتوان جلفا را تنها شهرس ات ننن ای ار ننن دانست ت
ی از منااطق
ی مرززز دارد :جلفاا یکی ی
هممرز است و برای هر دو نیز گمرکی مجزا دارد .جلفا ،همنامی هممم در آن سوی ی
نخجوان نیز به شمار میرود .دیگر دروازه مرزی ایران و جمهوری خود مختار نخجوان ،شهر پلدشت ،از توابع استان
ج ماهههه
ت .در پنج ج
آذربایجان غربی است .گمرک پلدشت البته به بزرگی دیگر گمرکهای مرز ایران و آذربایجان نیست ت
نخست سال  91در حدود  70هزار نفر از گمرک پلدشت تردد کردهاند (اصالنی و دیگران.) 64 :3931 ،

نقشه شماره  -2مرز ایران و آذربایجان

منبع)http://www.nationsonline.org( :

بازرگان در صدر دروازههای مرزی ایرانـترکیه قرار خواهد دارد .بازرگ نا  ،،در ش ام للل آذربایجاننن غربی ،،از توابععع
شهرستان ماکو به شمار می رود .این شهر چیزی در حدود  01هزار نفر جمعیت دارد .اعطای شهرداری به بازرگان به
ی
دلیل اهمیت فوقالعاده آن بوده است .بازرگان از روستایی  40خانواری در ابتدای قرن خورشیدی ،اینک بههه گمرکی ی
تبدیل شده که در سال  ، 90یک میلیون و پانصد و بیست هزار و در سال  970 ، 91هزار نفر از طریق آن تردد کردهاند
یآید (محمودی و دیگران.)63 :4931 ،
و اینک یکی از پرترددترین دروازههای مرزی ایران به حساب م 
گرچه شهر سرو ،به عنوان دیگر گذرگاه مرزی ایرانـترکیه در سال  1379و با ادغام چهار روستا (از جمله روستای
سرو) تأسیس شد ،اما سابقه گمرک آن به عصر قاجار میرسد .گمرک سرو در دوران قاجار به حاکمان منطقه اج را ه ه
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داده میشده است .شهر سرو یکی از شهرهای شهرستان ارومیه به شمار میرود و در غرب استان آذربایجاننن غربی،،
در محلی نزدیک به نقطه تالقی مرز عراق ،ایران و ترکیه واقع شده است .در ده ماهه میانی سال گذش هت  368 ،،ه ههزار
نفر از این گمرک تردد کردهاند (محمودی و دیگران.) 38 :4931 ،
ت یافتههه استتت.
ج خططط آهننن از آن اهمیت ت
ل خ ور ج ج
ک بههه دلیل ل
یکی از دروازههای زمینی متفاوت ایران است .این گمرک ک
گروههای ذینفوذ محلی برای احداث جاده و پررونقتر شدن این مرز تالشهایی کردهاند که به فرجام نرسیده است.
ی
رازی از توابع شهرستان خوی ،موقعیتی شمالیتر از مرز سرو و جنوبیتر از مرز بازرگاننن دارد .مرززز رازی از جهتی ی
یرود (محمودی و دیگران.) 40 :4931 ،
کترین مسیر زمینی به ترکیه به شمار م 
نزدی 

نقشه شماره  -3مرز ایران و ترکیه
منبع)https://fanack.com(:

ی استتت کههه
ی از کشو یاهر ی ی
عراق که طوالنیترین مرز و در عین حال بیشترین مجادالت مرزی را با ایران داشته ،یکی ی
ن در
ط ص اد ممم حسین ن
ایران دروازههای مرزی فراوانی در مرز آن دارد .گشایش دروازههای مرزی جدید پسسس از س وق ط ط
سال  1382سرعت بیشتری گرفت .مرز سنتی ایران و عراق که در زمان دیکتاتور مخلوع عراق نیز مورد استفاده ق ار ررر
ی از
میگرفت (البته به منظور تردد زائر و با حجمی بسیار محدود) مرز خسروی واقع در شهرستان قصر شیرین ،یکی ی
شهرستانهای استان کرمانشاه بود .البته در قصر شیرین ،دروازه مرزی دیگری هم وجودد دارد ،پرویزخاننن کههه ت در د د
زائران عتبات عالیات از آن ممنوع است ،چرا که استفاده از آن صرفًاًا بهمنظور تردد مسافرانی صورت میگیرد که قصد
سفر به اقلیم کردستان عراق را دارند (یکتا.) 35 : 1381 ،
ی
مزرعه تمرچین از توابع شهرستان پیرانشهر ،یکی از شهرستانهای آذربایجان غربی از جمله دیگر دروازههای م زر ی ی
یرود .سال گذشته  634هزار مسافر از طریق این دروازه مرزی تردد کردهاند.
ایران و عراق به شمار م 
ن
ی بههه ام کا ن ن
مرز مهران :که در استان ایالم قرار دارد و به سبب نزدیکی به شهرهای مذهبی عراق و امنیت مسیر منتهی ی
مذهبی در کشور عراق ،یکی از مهم ترین مرزها برای تردد مسافرانی است که قصد زیارت عتبات عالیا تتت را دارنددد.
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ی دارای مجوززز از
البته ذکر این نکته ضروری است که تردد انفرادی از مرز مهران امکانپذیر نیست و تنها کاروانهای ی
سازمان حج و زیارت قادر به تردد از این مرز هستند .سال  ، 91چیزی در حدود یک میلیوننن و  650ه از ررر مس فا ررر از
مسیر مهران تردد کردهاند که از این تعداد 404 ،هزار نفر آنان اتباع دیگر کشورها ،از جملههه افغانس نات  ،،هندوس ات ننن و
پاکستان بودهاند (سعیدی و دیگران.) 134 : 388 1 ،
باشماق مرزی است که مابین کردستان ایران و سلیمانیه عراق واقع شده است .باشماق در  15کیلومتری مریواننن و از
مناطق این شهرستان به شمار میرود .باشماق از جمله مرزهایی است که مدتها پیش از رسمیت یافتن به عنوان یک
مرز غیر رسمی به فعالیت میپرداخته و منطقهای مهم برای جابهجایی کاال بوده است .اینک باشماق عالوه بر اهمیتتت
اقتصادی ،اهمیت گردشگری یافته و به یکی از مرزهای پرتردد تبدیل شده است .شلمچه شاید نامآشناترین مرز ایران
و عراق باشد .شلمچه یکی از روستاهای شهرستان خرمشهر در جنوب غربی ایران است که البته همن ما ییی نیززز در آن
ک ای ار ننن از طریققق آن صور تتت
ق بههه خاک ک
سوی مرزها دارد .شلمچه در زمان جنگ از مناطقی بود کههه حمال تتت ع ار ق ق
ی از زائ ار ننن
ل تو هج ی ی
میگرفت ،اما در سالهای اخیر تبدیل به یکی از دروازههای مرزی ایران شده است و حجم قابل ل
عتبات از آن تردد میکنند .البته تردد زائران به صورت انفرادی از مرز شلمچه ممنوع است (زرقانی و دیگران:1931 ،
.) 16

نقشه شماره  -4مرز ایران و عراق منبع)http://www.reisenett.no( :
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ی جنو ببب
ی در  75کیلو رتم ی ی
میرجاوه اصلیترین دروازه ایران در مرز پاکستان است .این شهر کوچک  13ه از ررر نفری ی
شرقی زاهدان و در میانه محدوده مرزی استان سیستان و بلوچستان واقع شده است .آخرین آمار رسمی تردد مس فا ررر
به اواسط سال  90باز میگردد که حاکی از ورود روزانه حدود  0 20 1نفر مسافر از طریق این مرز به ایران بوده است.
شبینی رشد این میزان نیز وجود داشت (سلطانی و هاشمی.)39 :2931 ،
در آن زمان پی 
دیگر دروازه مرزی ،مرز کوهک ،از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان است .این دروازه مرزی به
ی اس ات ننن
ی م زر ی ی
منظور ترانزیت کاال و بهبود وضعیت معیشتی مردم منطقه تأسیس شده است .به طور کلی دروازههای ی
ی آناننن
ی جایگاه ه اقتص دا ی ی
ی ارتقای ی
س و رو بههه رو ش ند ددد کههه هنوززز ب ار ی ی
سیستان و بلوچستان دروازههای تازه تأسیس س
ظرفیتهای فراوانی وجود دارد (همان.)39 :2931 ،

نقشه شماره  -5مرز ایران و پاکستان
منبع)https://commons.wikimedia.org( :

گذرگاه مرزی میلک که از روستاهای شهرستان هیرمند ،از توابع استان سیستان و بلوچستان بوده و در  45کیلو رتم ی ی
ی
ت
ک در مج روا تتت والیت ت
یآیددد .میلک ک
زابل واقع شده است ،یکی از دروازههای مرزی ایران و افغانستان به حسا ببب می ی
نیمروز افغانستان واقع شده و در سال  91مسیر تردد چیزی در حدود  15هزار مسافر بوده است (قنب ،نارگید و یر   
.) 23 :5931
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اما مهمترین کریدور مرزی با افغانستان را باید دوغارون دانست .دوغارون از توابع تایباد در استان خراساننن رضوی ی
ی
است .فاصله آن با تایباد  15کیلومتر و با هرات  135کیلومتر است .تنهاا در هش ششت ماهههه نخستتت ساللل گذشتههه 62
ن
ی ارتقاا پیداا کردد .این ن
میلیون تن کاال از این مرز صادر شده است .دوغارون در دولت دهم به منطقه ویژهه اقتص دا ی ی
گذرگاه در جاده ابریشم جدید نیز قرار دارد (حافظ نیا.) 69 : 1383 ،

نقشه شماره  -6مرز ایران و افغانستان

منبع)https://joshberer.wordpress.com( :

یو
سرخس ،باجگیران و لطفآباد ،از دروازههای مرز ترکمنستان به شمار میروند .مرز سرخس ،با فروپاشی شو ور ی ی
ی از اهمیتتت آن هممم بههه
ع استتت و بخشی ی
ی ای ار ننن واقع ع
احداث پل رودخانه تجن ایجاد شد .سرخس در ش ام للل ش قر ی ی
ی
ی ب ار ی ی
نزدیکیاش به افغانستان بازمیگردد .سرخس در ابتدا نقش مرز ریلی را ایفا میکرد و بعدها بههه عنواننن م زر ی ی
تردد کامیونها نیز در نظر گرفته شد .سرخس  186کیلومتر با مشهد فاصله دارد (احمدی پور و دیگران.) 15 : 387 1 ،
ی باا
ط مس میقت ی ی
دیگر مرز ایران و ترکمنستان ،از توابع شهرستان قوچان در خراسان رضوی است .نام این مرززز ارتباط ط
نقش مرزی آن دارد .تفنگچیهای اداره گمرک ایران که توسط بلژیکیها برای اخذ سهم دولت از ص اردا تتت گم درا ه ه
شده بودند ،در این منطقه مستقر میشدند .نتیجه آنکه نام این مرز ،باجگیران شد .با انقالب اکتبر این م زر  ،،همچوننن
ی 837
یبخشددد .ب اریگجا ننن ش ره ی ی
دیگر مرزهای شوروی بسته میشود و فروپاشی غول شرق ،رونقی مجدد به آن می ی
تترین شهرهای ایران خواند (مختاری و زهدی گهرپور.) 74 :2931 ،
نفری است ،شاید بتوان آن را از کمجمعی 
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لطفآباد واقع در شهرستان درگز نیز از توابع خراسان رضوی است .لطفآباد به عشقآباد نزدیکتر است تاا مش ده ؛؛
ی
 90کیلومتر تا اولی و  592کیلومتر تا دومی .این مرز هم سابقهای تاریخی دارد که البته با تأسیس شوروی سرنوشتی ی
ی گهرپور،،
یشو  د ( (مخت دهز و یرا یی یی
مشابه دیگر دروازهها مییابد و فعالیت آن در دهه  70شمسی از سر گرفتههه می ی
.) 78 :2931

نقشه شماره  -7مرز ایران و ترکمنستان
منبع)https://www.ezilon.com( :

مؤلفههای اجتماعی امنیت
امنيت اجتماعي حد فاصلي است از امنیت ملي كه براي مردم كي

جامعه ملموس

ی بو هد و باا آن ،ب روط ه   
و عینی ی

روزمره سروكار دارند .امنيت اجتماعي مبناي قضاوت در مورد ميزان وجود امنيت به مفهوم يلك    در سطححح جامعه
بوده و توانایی دولتها با آن سنجيده خواهد شد .میتوان گفت ناهنجاریهای اجتم و لتق ،يعا

شرتسگ ،تقرس     

مواد مخدر ،گسیختگیهای اخالقي ،منازعات قومي و بحرانهای هويت در بحث امنيت اجتماعي قابل طرح هس نت ددد.
باري بوزان امنيت اجتماعي را اینگونه تعريف میکند« :قابليت حفظ الگوها ِیِی سنتي زبان ،فرهنگ ،مذهب ،هويت و
عرف ملي با شرایط قابل قبولي از تحول» (بوزان.) 34 : 378 1 ،
با وجود همپوشانی معنایی بین امنیت ملی ،امنیت اجتماعی و امنیت فردی ،باید توجه داشت که مرجع آن سه مفهوم
متفاوتاند؛ بدین مضمون که مرجع اصلی امنیت ملی ،دولت و حاکمیت ملی است ،مرجع امنی هعماج ،یعامتجا ت    
است و مرجع امنیت فردی عبارت است یکای تینما ساسحا رب یعامتجا تینما رد .نادنورهش ک

      

گ ور هههای ی
ی

اجتماعی ،معیار سنجش ،سطح امنیت است .اگر جمعیت تشکیلدهنده یک کشور نسبت به ارزشهای حی نام یتا ند   
تمامیت ارضی و رژیم سیاسی احساس تعلق کرده و در احیاء و ارتقای هویت ملی بکوشند ،انسجام اجتماعی وجود
دارد؛ اما اگر گروههای مختلف جامعه ،اطمینان خاطر خود نسبت به سالمت جامعه را از دست بدهند و با تکیههه بررر
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ی جامعههه از هممم
وجوه تمایز مذهبی ،دینی و قومی ،در مشروعیت ارزشهای حیاتی تردید کنند ،آنگاه نظا ممم اجتم عا ی ی
یشودد.
گسیخته میشود و زمینه برای جنگ داخلی ،مداخله خارجی ،بیاعتمادی و امنیتی شدن مسائل عادی مهیا می ی
ی مختل زا یعامتجا ف   
امنیت اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای الزم برای ابراز وجود و طرح نظر گ ور هههای ی
    

قبیل زنان ،جوانان ،اقوام و اقلیتها ،هنگامی مؤثر و مطرح است که به عنو گ رما کی نا ر  کی ای ریذپانزی ا شزر

پذیرفته شود .امنیت اجتماعی مورد نظر ،اطمینان خاطر جامعه در قبال تحوالت عادی و تحرکات عمدی معطوف به
سالمت و هویت خود است .همانگونه که دیده میشود در این تعریف ،هویت گروهی فقط یک ینارگن عبانم زا ی    
جامعه است .در پژوهشی که با عنوان «مسائل اجتماعی ایران» انجام گردیده است ،گروهی از محققان علوم اجتماعی
به استخراج عینی مسائل اجتماعی در ایران پرداختهاند .این گروه پژوهشی با تهیه پرسشنامهای ،مهمممت یر ننن عو ضرا
اجتماعی،اولویت و موضوعیت آنها را از عامه مردم ،مسئوالن و مطلعین جویا شدهاند .مهمترین مس لئ ههه اجتم زا یعا
طاند .در این تحقیق هویت خواهی مق ما و مجنپ
دید سه گروه مذکور ،صبغه اقتصادی دارند و به فقر و اشتغال مربو 
افسردگی روانی آخرین مسئله اجتماعی ایرانیان ذکر شده است.
امنیت اجتماعی عبارت است اطمینان خاطر افراد جامعه و نیز گروههای اجتماعی نسبت به موجودیت و انسجام خود
در قبال تحرکات عمدی (مانند کوچاندن هوشمند یک قوم) و تحوالت عادی (مانن لسن تسسگ ای هلزلز د

ی .بر
ییییی ییییی

اساس این تعریف ،موضوع امنیت اجتماعی در ایران فقط گروه نیست بلکه فرد نیز به عنو  هورگ وضع نا و

مؤلفههه

یگیرد .همچنین افراد و گروهها ،هم دغدغه موجودیت خود را دارند
سازنده جامعه در شمول امنیت اجتماعی قرار م 
و هم نگران هویت و انسجام جمعی خود است .عناصر اصلی امنیت اجتماعی در ایران با فرض نسبی بو ،عونت ،ند   
قابل کنترل بودن ،تغییر و چند وجهی بودن مفهوم امنیت اجتماعی در ایران ،مهمترین دغدغههای ایرانی حطس رد( نا   
تاند از:
فردی و گروهی) به ترتیب وزن و نقش مؤثر ،عبار 

نمودار شماره  -1عناصر اصلی امنیت اجتماعی در ایران
منبع)http://hoquq.iict.ac.ir( :

امنیت اجتماعی و مؤلفههای آن مانند انسجام گروهی ،نظم عمومی ،سالمت و مهارت افراد ،امید به زندگی و امنیت
هویت ،نقش مهمی در بقاء و بالندگی ملتها دارند.
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مؤلفههای سیاسی امنیت
تف كيك

امنيت سياسي امري پیچیدهی است .گستره امنيت سياسي از امنیت كي

وجوهي از مسائل سياسي در كي

   

نظ ما ات تلود ،تيمكاح ،يسايس

ی زمینهههساززز س یا ررر
جامعه گسترده خواهد بود (ربیعی .) 37 1 : 1386 ،تهدیددد سیاسی ی

تهدیدها خواهد بود .پس تهديد سياسي به معني تهديد كل سازمانهای دولتي است.
باري بوزان امنيت سياسي را اینگونه تعريف میکند« :ثبات سازماني دولتها ،سیستمهای حكومتي و ایدئولوژیهای
است كه به آنها مشروعیت میبخشد» (بوزان .) 34 : 378 1 ،درتهديد سياسي نظام سياسي ،ثبات سياسي و ارزشهای
ن تهدی تينما یاهد   
یگیرد .بنابراین ،تهدید سیاسی يكي از مهمت یر ن ن
حاكم در نظام سياسي مستقر ،مورد تهديد قرار م 
ملي است كه سایر حوزهها را هم تحت پوشش قرار خواهد داد .امروزه تهدید نظامی و مداخل رد یروشک یماظن ه

  

یگیرد.
یرسد ،اما مداخالت سیاسی به صورت گسترده شایع بوده و صورت م 
کشور دیگر بعید به نظر م 
امنیت سیاسی به معنای وجود دستگاه سیاسی است که در آن مردم آزادانه و بدون ترس و وحش ناوتب ت ن عضاوم د    
سیاسی و باورهای خود را در چارچوب قوانین موجود بیان کنند .در حقیقتبین امنیت سیاس زیم و ی اا ااان اس یدادبت
بودن رژیمهای سیاسی ،رابطهای معکوس وجود دارد .نحوه توزیع قدرت و شکل رژیم سیاسی در این مورد اهمیت
دارد .رابطه امنيت سياسي و استبداد ،هر چه استبداد كاهش يابد ،امنيت سياسي افزايش ميياب یرگید فیرعت رد .د    
امنیت سیاسی چنین تعریف شده است« :موجودیت کشور و ملت ،وحدت ،انسجام و آشتی ملی و تعامل سازنده بین
گروهها و نخبگان سیاسی».
یتری را دربردارد .ب نیا ر   
امنیت سیاسی ،یکی از «موضوعات» کالن امنیت است که خود ،سطوح و موضوعات جزئ 
اساس ،گاهی منظور از امنیت سیاسی ،امنیت نظام سیاسی است (س و )نالک حط  زا روظنم یهاگ اا اا ااااامنی ،یسایس ت   
ُخرد) .بر این اساس و با مطالعه حقوق سیاسی که ب یار
امنیت/آزادیهای سیاس ِیِی افراد است (سطح ُخ

«اف ار د د» در یک

جامعه اسالمی از سوی فقها ترسیم شده است ،میتوان سه ح رد دارفا یارب ق ایص دنمزاین هک تفرگ رظن ن ،ت

       

پاسداری و احترام از سوی دولت میباشد و در ِاِاعمال این حقوق ،افراد باید احساس امنیت داشته باشند؛ ب ترابع ه   
دیگر ،موضوعات امنیت سیاسی افراد عبارتاند از :حق بهکارگیری و ابراز هر عقی اختنا قح ،یسایس هد ببببببببب ش ،ند
حق انتخابکردن.
امنيت سياسي و نظامي ،به معناي تأمين آرامش و طمأنينه الزم توسط حاکميت يک کشو ارب ر ييييي ش رملق نادنوره و   
خويش ،از راه مقابله با تهديدات مختلف خارجي و همچنين تضمين حقوق سياسي آنان ،جهت مشارکت در تع نيي
سرنوشت اجتماعي و سياسي آنها میباشد .نظام سياسي در راستاي امکان بخشي و تسهيل مشارکت و دخالت مردم
در تع يي ن سرنوشت خود و جامعه میبایستی امنيت و حضور آزادانه و برابر ايشان را فراهم آورد و ه هب ار سک چي    
داشتن باور سياسي خاصي وادار يا بازداشت نکند .در واقع امنيت سياسي به معناي وجود دستگاهي سياسي است که
ت در
در آن مردم آزادانه و بدون ترس و وحشت بتوانند مواضع سياسي و ياورهاي خود راـ ه لود فلاخم دنچ ر تتتت تتتت
چارچوب قوانين موجود بيان کنند و کسي حق تعرض به ديگران را به دليل اب زار عقیده هی سياس دشاب هتشادن ي ،،،، ،،،
بديهي است چنين امنيتي هرگز در حکومتهای خودکامه و استبدادي ايجاد نخواه دش د  ... ..در حقيق تينما نيب ت    
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ت خودکامهههت رتمک يدازآ دنشاب ر ،،،، ،،،
سياسي بودن رژیمهای سياسي رابطهی معکوس وجو ه .دراد د رر ررر قدررر حکومت ت
خشونت بيشتر و در نتيجه امنيت سياسي ،کمتر خواهد بود.
از مهمترین مسائلي که مستقيمًاًا بر امنيت سياسي جامعه تأثيرگذاراست نحوهی توزيع قدرت و ش يسايس ميژر لک    
یتابنددد ،فاقد
حاکم ،میباشد .نظامهای سياسي بسته و مشارکت گريز که تداول قدرت و ر ناگبخن شخرچ اا ااا برنمی ی
امنيت سياسي الزم هستند و چنين نظامها يي بیتردید با بحرانها يي مانند مشارکت سياسي و توزيع روبرو خواند شد
و بيثباتي سياسي و اعتراضات مردمي در انتظار آنها خواهد بود .به اين ترتيب ،ثبات سياسي محصول امنيت سياسي
و در اصل ناظر به وجود توازني بين خواستهاي مردمي از و فرط کي

ی دولت ،رگيد فرط زا ي    
راک     ویژهههای ی

میباشد .به تعبير ديگر ،در درون هر جامعهاي چنانکه نظام سياسي حاکم بتواند ،به خواستهاي متنو خساپ مدرم ع    
درخور و قانع کنندهای بدهد و نظام مزبور مطابق با باور ،عقايد و در يک کالم ايدئولوژي مورد قبول جامعه باش و د
از جانب آن تأ يي د گردد ،آن نظام از ثبات برخوردار خواهد بود .پس چنانچه کارآمدي دولت به هر دلیلی کاهش يابد
و يا اينکه باور ملی بر نفی الگوي حاکم تعلق يابد ،زمینهی بروز نارضايتي فراهم آم و شرتسگ تروص رد هک هد   
ضآمیز ـ ک ينوريب يلجت ه    
تعميق آن ممکن است به زوال مشروعيت سياسي نظام و درنهايت بروز رفتارهاي اعترا 
یثباتی هستند منجر گردد(افتخاري.) 67 : 1381 ،
ب
برخي از انديشمندان با رويکرد فرهنگي به موضوع امنيت سياسي پرداختهاند؛ که رابرت ماندل از اين جمله است .به
عقیدهی وي ،ابهام در مرزهاي اين مفهوم باعث شده که تحليل گران از برخورد مجزا با آن غفلت ورزيده و اغلب آن
را به عنوان بخشي از امنيت نظامي يا اقتصادي مطرح نمايند .از نظر وي با دو معيار ميتوان امنيت سياس ييي -فرهنگي
را به شکلي متمايز پي گيري نمود:
 -1ميزان اقتدار دولتها ،حکومتهاي آنها و ايدئولوژيهاي سياسي مربوطه -2.ميزان تحمل ،انسجام و همزيس يت
مسالمتآمیز هويتهاي فرهنگي و سنتي ،در بين ملتها .ماندل داليل متعددي را براي توضيح چرا يي ادغ ما تينما   
سياسي -فرهنگي ابراز میکند؛ از جمل ،يو رظن هب هکنيا ه

شقن يگنهرف دياقع   

    

ی در س و اهراتخا
بس ای ررر مهمی ی

یکنند و امروزه در بسياري از کشورها تمايز ميان فرهنگ و سياست ـ به خصوص در جهان
فراگردهاي سياسي ايفا م 
سوم -به لحاظ دگرگوني در معناي حاکميت سياسي و افزایشهای نفوذهاي فرهنگي فرا و فرو ملي در حال کمرنگ
ی فرهنگ نورد ي
شدن است و از سو يي مديريت مؤثر سياسي بر افکار عمومي ،متکي به بذل توج هب ه    تف وا تتتهای ی
تها است .به نظر ماندل به طور اخص ،مهمترین روابط امنيت سياسي ـ فرهنگي بين مسائل زير و آشتي دادن دو
دول 
مقولهی ظاهر متنافر است :آزادي داخلي و تحمل چندگانگي و به تعبير کثرت انديشي حاکميت و نظممم در برداشت
اول از اين ديدگاه ،حمايت گسترده و فراگير از حقوق سياسي ،آزادي افراد و حقو يگنهرف ق  ،،، ،،تع و تشونرس نيي
خودمختاری گروهها ،با حفظ رویهی کنترل منسجم در درون کشورها ،تعارض مییابد .به ت لباقتم ذوفن هک جيرد     
یشودد و در نتيج نازيم ه    زیررر سؤؤؤال ب ندر
جوامع افزايش مییابد ،تأثير آرا و عقايد غيربومي بيشتر می ی

ارزشهاا و

راهبردهاي سياسي و فرهنگي موجود ،افزايش پيدا میکند .اين امر به نوبهی خود با شکاف بيشتر بين مردم و چالش
نسبت به حاکميت و دولت و انسجام فرهنگي همراه است(ماندل .) 151 -741 : 377 1 ،بديهي است اين تناقضهاا با
نورزی سياسي و تدبير مقتضي نظامهای سياسي کارگزاران آن ،قابل حل است.
ف
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مناطق مرزی به دلیل ویژگیهای جغرافیایی ،اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و قومیتی خاصی که دارند ،بهعنوان زمین و ه
بستری برای تأمین امنیت و یا بالعکس ناامنی عمل میکنند .به عالوه مناطق مرزی ب یتینما تادیدهت یرس کی ا      
مواجه هستند که خاستگاه بیرونی دارد ،زیرا یکی از عوامل مؤثر بر امنیت همسایگان هستند .جمهوری اسالمی ایران
با داشتن  ۱۵همسایه از طریق خشکی و دریا پس از روسیه و همراه با چین دومین کشور از نظ ادعت ر د گیاسمه  ان    
است .در بین مناطق مرزی کشور مرزهای شرقی شرایط به نسبت خاصی دارند که در این نوشتار به بررسی مهمترین
ی ض بر هههگیر
چالشهای فراروی امنیت مرزهای شرقی پرداخته میشود .به زعم نگارنده مهمترین موانع و مؤلفههههای ی
امنیت مرزهای شرقی کشور عبارتاند از:
 -1قاچاق مواد مخدر
یکی از بزرگترین مرزهای جمهوری اسالمی ایران با همسایه شرقی خود ،افغانستان اس هب روشک نیا .ت نتسا اد      
گزارشهای بینالمللی بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر جهان است .وجود مرزه ب نامروشک یقرش ینالوط یا ا    
افغانستان ،حمایت اشغالگران از کشت و صدور تریاک و انواع مشتقات مواد مخدر ،مجهز بودن سوداگران بینالمللی
ن
تجارت مواد افیونی به انواع وسایل و تجهیزات جنگی و مخابراتی ،قاچاق مواد مخدر را به عنوان یکی از مهمممت یر ن ن
لتامل این است که مناطق مرزی ب رارق تلع ه    
مولدهای ناامنی در مرز ایران و افغانستان مطرح کرده است .نکته قاب 
گرفتن در مجاورت افغانستان بیشترین آسیبپذیری را از مواد مخ  هیقب هب تبسن رد مممم مممممن و دنراد قطا

نیا     مس لئ ههه

یهای پیدا و پنهان زیادی بر این مناطق دارد.
تأثیرگذار 
 -2وجود روستاهای متعدد و پراکنده در جوار مرز
یتوانن رد د
بسیاری از صاحبنظران پراکندگی جمعیت در مناطق مرزی را به دلیل س درم یاهورین هک یمه م  ی میی ییی ییییی
افزایش امنیت و دفاع از تمامیت ارضی بر عهده بگیرند ،عامل ایجاد امنیت میدانند ،به زعم نگارنده به دلی فعض ل   
زیرساختهای اقتصادی و فرهنگی در مرزهای شرقی این امر خود به عامل ایجاد ناامنی مبدل شده است .گو نیا ها   
ادعا گرایش ساکنان روستاهای مرزی به قاچاق است.
 -3حضور نیروهای فرامنطقهای در کشورهای همسایه شرقی:
حضور نیروهای فرامنطقهای در همسایگی دیوار به دیوار ما و در مجاورت مرزهای ملی جمهوری اس هرمز زا یمال   
چالشهای امنیتی مرزهای شرقی کشور است ،بهویژه اینکه بیشترین مراک و یماظن ز

وساج س وظنم رد اکیرمآ ی مه      

امنیتی جمهوری اسالمی ایران در افغانستان واقع شده است که این امر میتواند ب تینما ققحت رب یفنم یدروخزا      
پایدار در مرزهای شرقی داشته باشد.
 -4توسعه نامتوزان اقتصادی مناطق مرزی:
مرزهای شرقی به دالیل مختلف از مناطق کمتر برخوردار و توسعهنیافته کشور بهشمار میروند و به تبع ای رتمک ن   
توسع هه هی م شیارگ بجوم یگتفا ر نز ش ششششش ش ششششش ینان ب چاق ه ا ،ردخم داوم ق  ...و الاک قاچاق

ت.
سا هدش تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتت

یثباتی همسایگان شرقی
 -5ب 
بیتردید هر گونه بیثباتی سیاسی امنیتی در هر کدام از کشورهای پاکستان و افغانستان باعث انتقال ناامنی ب قطانم ه   
مرزی کشورهای همجوار میشود .از سوی دیگر تغییر پیدرپی دولتهای شرق کشور منجر به بیثب و عضو رد یتا
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اجرای قوانین و مقررات مرزی شده است .برای مثال یکی از موانعی که در میانمدت ،پتانسیل تولید تنشهای امنیتی
با افغانستان را دارد ،نبود رژیم جامع مرضیالطرفین برای بهرهبرداری از حقابه رودخانههای هیرمند و هریرود اس .ت
ته اشک یا و و یزر
لللتو یلاعف یارب یهج تتت تتت
اهمیت این مقوله به این دلیل است که وجود این رودخانهها مزی باق ت لل 
اقتصادی برخی مناطق مرزی شرق کشور دارد.
-۶ورود غیر قانونی اتباع بیگانه:
ورود غیرمجاز اتباع خارجی از کشورهای شرقی یکی دیگر از چالشهای امنیتی مرزهای ش رو .تسا یقر و عابتا د    
بیگانه به صورت غیرمجاز دارای بازخورد منفی بر ابعاد مختلف امنیت از جمله امنیت عمومی ،روانی و صنفی است.
یکنند.
گهای مرزی را به خود معطوف م 
عالوه بر این ورود آنها به تعبیر خود مرزبانان «ع ّدّده ئ ّدّدُعُعه» زیادی از هن 
 -6انزوای جغرافیایی و دوری از مرکز
انزوای جغرافیایی باعث جدا افتادگی و گسستگی میان مناطق مرزی و مناطق داخلی کشور ،نبود دسترسی ی یدنک ا   
آن و قرارگیری در یک موقعیت بنبست خواهد ش  د ( (وزین .)546 :0931،،اس و ناتسیس نات
همجواری با کشورهای افغانستان و پاکستان و استقرار در سواحل دریای عم ا تیعقوم ،نا

هب ناتسچولب لیلد      

سس س سسسستثنایی و ویژه های پی اد

کرده است .این موقعیت ژئوپلیتیکی استان را در کشور و منطقه با اهمیت ساخته است اما استان در سازمان سیاسی و
فضایی کشور موقعیت حاشیهای دارد .این موقعیت حاشیهای در سطح ملی از یک سو و موقعیت حاشیهای در سطح
منطقه از سوی دیگر شرایط خاصی را تحمیل کرده که بیشتر منعکس کننده شاخصهای منف  تسا ی ت رب .تبثم ا

   

موقعیت موجود استان عوامل طبیعی و انسانی و نیز قدرتهای فرامنطقهای تأثیرگذار بوده و هست (مالشاهی: 1389 ،
 .) 30در شکلگیری مسائل امنیتی در استان سیستان و بلوچستان ،گسستهایی وجود دارد که یکی از آنها ،گسست
این استان به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی با دیگر مناطق کشور است .گستره جغرافیایی زیاد و شرایط نامناسب طبیعی،
به عالوه رفت و آمد زیاد و آسان مردم این منطقه به کشورهای همجوار که به دلیل نزدیکی به آن سوی مرز صورت
میگیرد ،مشکالتی را برای عاملین تأمین امنیت در این مناطق ایجاد کرده است (احمدیپور و همکاران.) 495 :0931،
با توجه به این مطالب ،میتوان نتیجه گرفت که پدیده حاشیهای بودن با پدیده ناامنی در مرزها رابطه مس دراد یمیقت
به طوری که باعث میشود مناطق دور از مرکز ،جوالنگاه قاچاقچیان و فراریان از قانون باشد؛ که این امر در مرزهای
یباشد.
سیستان و بلوچستان به وضوع قابل مشاهده م 
 -7تنشهای قومی -مذهبی
نگاهی گذرا به شرایط سیاسی -ایدئولوژیک در سیستان و بلوچستان حکایت از آن دارد که چالشهای واقعی -اما نه
به صورت آشکارا؛ بلکه در عمق و در خفا -در حال تشدید است .در این جا من د راذگریثأت تردق عبا ر  جراخ از

  

حیطه قدرت اسالمی ،فعالتر به نظر میرسد و همین جنبه از موضوع است که هوشیاری ویژهای را طلب میکند .در
همین رابطه چالشهای ایدئولوژیک بعد از قدرت گرفتن طالبان در قن لاس زا راهد   

 1994م یرتشیب تدش یدالی    

گرفته و به نظر میرسد که به تدریج منطقه سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر خود قرار دهد .در عین حال ب وحن ه   
آشکاری اندیشه طالبانی در چالش با انقالب اسالمی ق و هتفرگ رار

تیوک رد ههه هههه -مرک اتسکاپ ناتسچولب تلایا ز نننن ننننن-
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ناسیونالیسم بلوچ را نیز به مبازره کشانده است (مالزهی .) 95 :0 38 1،نزدیکیهای قومی و مذهبی میان ساکنان اس نات
سیستان و بلوچستان با بلوچستان پاکستان از یک سو و نزدیکی جدی ،مکتبی و روابط گس بهر اب یفطاع هدرت ر نا     
طالبان از سوی دیگر ،نگرانیهای زیادی نسبت به انتقال بحرانهای ناشی از این پدیده به داخل ایران ایجاد نمو و هد
حتی ابزاری برای فشار آمریکا و انگلیس به بهانه حضور نیروهای القاعده از طریق مرزهای شرقی ایجاد نموده است
(میرزایی .) 92 -39 : 388 1،مسئله وهابیت و گسترش آن در استان سیس اتسچولب و نات نن ننن ب تشپ ه و ناتسبرع یلام هنا     
ی تبلی و غ
سعودی و سایر کشورهای خارجی است .از دیدگاه وهابیت این بخش از ایران دارای شرایط مناس ارب ب یی یی
توسعه فرقهگرایی مذهبی و وهابیت است؛ که مهمترین عوامل آن عبارتاند از :وجود اهل سنت که نسبت ب عیشت ه   
در اکثریت قاطع هستند؛ آزادی عمل وهابیون در پاکستان و نیز کشیده شدن دنباله قومی بلوچهای ایرانی به خارج از
کشور ،زمینه فعالیت و تبلیغات وهابیون را تسهیل میکند؛ سکونت بلوچهای حنف م راون رد بهذم ی ر ناتسا یز      
سیستان و بلوچستان؛ فقر اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و تف وا تتته نوماریپ و زکرم قطانم رد یبهذم یا       ای ار ننن
(کریمپور .) ۸۵ : ۱۳۷۹ ،در مجموع ،عوامل ذکر شده ،از جمله عواملی هستند که باید توجه اساسی به آنها شود و در
یها ممکن است امنیت کشور در آینده با خطر مواجه گردد.
صورت کم توجهی به این ویژگ 
 -8توسعه نیافتگی
توسعه و امنیت دارای رابطه متقابل میباشند .از یک سو هر جا که امنیت باشد ،توسعه پایدار میشود و فراهم آم ند
امنیت ملی ،یکی از بسترهای مناسب جهت توسعه ملی میباشد؛ از سوی دیگر هر جا که توسعه باشد ،امنیت وجود
یانجام ینامز .د   
دارد .توسعه و حرکت به سوی آن ،به تقویت مبانی قدرت ملی و در نتیجه ،امنیت ملی در کشور می ی
که در یک جامعه امنیت نباشد ،امکان سرمایهگذاری وجود نخواهد داشت و کاهش س یامر هههگ عت بجوم یراذ مم مممیق
شه بجوم روشک ییایفارغج یا     
عقبماندگی خواهد شد .وجود بیعدالتیهای جغرافیایی و توسعه نامتوازن بخش ش
آسیب همبستگی و وحدت ملی شده و منجر به ب یارگاو تاکرحت زور ا ب هن ه رد هژیو

ق قطانم و هدش یم    

     است

(احمدیپور و همکاران .) 22 : 1386 ،بخشی از تحقیقات صورت گرفته ،عدم تعادل ،شکاف و نابرابریهای منطقهههای
در کشور را حتی چیزی بیش از ده برابر دانسته و اعالم کردهاند که در توسعه کشور الگوی مرکز -پیرامون حاکمیت
شدیدی دارد ،به طوری که بیشتر شهرستانهای عقبمانده در نواحی حاشیهای و مرزی کشور و در مناطق کوهستانی
واقع شدهاند (کالنتری .) 192 : 377 1،مناطق شرقی کشور که دچار محرومیت واقعی و توسعه نیافتگی اس رتشیب ،ت   
حالت حاشیهای پیدا کرده است ،حتی جمعیت و نیروی انسانی در این مناطق چون توسعه به حاشیه ران دش هد هه هههاند

(امیراحمدیان .) 41 : 378 1،مشکالت فرهنگی زیر همراه ساختار اجتم قطنم یعا هه ههه – اقتص صصاد عق دنام ب هه ههه و اس هدافت

ناقص از ظرفیتهای موجود استان سیستان و بلوچس د رضاح یاهانگنت زا نات ر فر ت دنیآ و :تسا نآ هعس جو ود      
فرهنگها ،قومیتهای مختلف و ناهمگنی فرهنگی و اجتماعی در منطقه؛ مشکل بیکاری ،عرضه نیروی کار با کیفیت
یمیل یامرس ی هه هههگ یامرس هب یموب ناراذ هههه هههههگ رد یراذ
نازل و نبود تخصصهای الزم و رواج اشتغال غیر ق ب ؛ینونا یی یی
فعالیتهای مولد که معمو ًالًال دیر بازده است .این بیمیلی (بهویژه با وجود امکان بهرهگیری سریع و با نرخ بازده خیلی
زیاد برای سرمایهگذاریهای غیر قانونی) تشدید شده است؛ وجود زمینههای مناسب برای فعالیتهای غیرقانونی اعم

 832فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 7931

از قاچاق کاال و مواد مخدر حجم وسیعی از امکانات استان را به مبارزه با قاچاق واداشته و نیروهای مؤثر در فرآیند
توسعه استان را به خود مشغول ساخته است.
 -9وجود گروههای تروریستی
به دنبال انقالب اسالمی ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،در حالی که بر اثر سقوط رژیم پیش یس دقاف نی س ،یرادا مت    
سیاسی ،نظامی و امنیتی و انتظامی قوی و مؤثری بود با بحرانهای متعددی در استانهای مختلف روبرو شد .از جمله
این بحرانها میتوان از شورش گروههای مختلف در خوزستان ،جنگلهای شمال ،آمل و ترکمنصحرا ،کردس و نات
    

سیستان و بلوچستان را نام برد؛ اما در این میان به عنوان عمدهترین گروههای تروریس شلاچ هب روظنم هب هک یت

ته رگ یا و قلخ نیدهاجم ه     
یتو یلاعف هب نا تتت تتت
کشیدن دولت مرکزی جمهوری اسالمی ایران فعالیت مینمودند می ی
(منافقین) و پژاک (اکراد غرب ایران) اشاره کرد که اقدامات ستیزهجویانه آنه هها علی رب یمالسا یروهمج ه

یسک

    

پوشیده نیست؛ اما گروه تروریستی دیگری که در ادامه این گونه آشوبهای قو لیبق و یم هه هههای پ ظ هصرع هب ا ه رو     
گذاشته و به خصوص اخیرًاًا تالشهایی را جهت به چالش کشیدن دولت مرک ا یمالسا یروهمج یز یرا هدومن ن      
است ،گروه تروریستی جنداهلل میباشد .خاستگاه این گروه تروریستی در استان سیستان و بلوچستان بوده که به دنبال
ظهور طالبان ،با بهرهگیری از مقبولیت و محبوبیت معنوی این گروه نزد برخی اهل سنت بلوچ تقوی دیدرگ ت  ... ..این
گروه تروریستی با توجه به فقر اقتصادی به همراه شکاف قومی و مذهبی در استان سیستان و بلوچستان ب تیامح ا   
تآمی تسیرورت هورگ نیا ز ی     
گروه طالبان شکل جدیدتری به خود گرفت و زمینه را برای بروز فعالیتهای خشونت ت
فراهم نمود .بیثباتی سیاسی موجود در افغانستان در دو دهه اخیر و بروز جنگهای داخلی متعدد در این کشو هب ر   
طرق مختلف بر امنیت کشور و به خصوص امنیت مناطق مرزی ایران تأثیر منفی گذاشته است (پورخسروانی: 1382 :
 .) 220آنچه در حادثههای تروریستی سیستان و بلوچستان حائز توجه و اهمیت است ،امنیت تروریسته کاخ رد ا   
پاکستان میباشد .پاکستان در سالهای اخیر همواره کانون اقدامهای تروریستی و خشونتهای بیشمار بو تسا هد ... ..
حوادث تلخ شهادت هموطنانمان در سالهای اخیر در مرزهای شرقی کشور ،مبین این حقیقت است که ساماندهی و
هدایت جریانهای تروریستی از خاک پاکستان صورت میگیرد و تروریستها و عوامل نفوذی ب هب رداق یتحار ه    
عبور از مرزهای این کشور به داخل ایران و بازگشت دوباره هستند .در تمامی حوادث تروریستی در اس تلود ،نات   
پاکستان متعهد شده تا از تردد گروههای تروریستی به خاک ایران جلوگیری کند ،اما هیچ گاه این تعهد عمل هدشن ی   
است .یکی دیگر از امیدهای گروههای تروریست برای استمرار ناامنی در سیستان و بلوچستان ،دامن زدن به انش قاق
و تفرقه بین شیعه و سنی میباشد .در چنین شرایطی و در نبود سازوارههای امنیتی مناسب و نظارت و کنت قیقد لر   
مرزها ،برقراری امنیت و حفظ جان مردم ،بسیار دشوار خواهد بود (احمدیپور و همکاران .) 501 :0931،آنچه باعث
قوت یافتن اقدامات تروریستی در مناطق مرزی سیس  ناتسچولب و نات مم م ممممیشو درتسگ یگتسباو د ههه ههههای ب تیامح ه   
نیروهای غربی و قدرتمند از تروریست دارد .عالوه بر این ،تولید و قاچاق مو ب هزورما ،ردخم دا ه گرهاش هباثم       
یشود .پدیده مواد مخدر ،تروریسم را تغذیه و تقویت نموده است.
اقتصادی گروههای تبهکار و شورشی محسوب م 
 -01معضل قاچاق

بررسی مؤلفههای سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار932 ...

 -1-01نزدیکی به مثلث طالیی مواد مخدر
جهان در حال توسعه شاهد بروز و ظهور بحرانی است که میلیونها نفر را به دلیل ذلت اعتیاد به بردگی کشیده است.
شیوع سوء مصرف هروئین در شرق آفریقا ،افزایش مص نج و اقیرفآ برغ رد نیئاکوک فر و و دشر ،اکیرمآ ب     
گسترش سریع تولید و سوء مصرف مواد مخدر صناعی در خاورمیان ارحب هلمج زا ایسآ قرش بونج و ه نننننن نننننننه یا
نوظهور به شمار میآیند .قاچاق مواد مخدر در کنار بحران هستهای ،بحران جمعیت و بحران محیط زیس زا یکی ت   
چهار بحران عمده قرن بیست و یکم لقب گرفته است .همسایگی ایران با بزرگترین تولید کنن رد کایرت هد    جه نا
(افغانستان) و قرار گرفتن در مسیر بازار مصرف این مواد (اروپا و آمریکای شمالی) عامل مهمی در امنی یاهزرم ت   
کشور به طور عام و امنیت مرزهای جنوب شرقی به طور خ صا

اس  ت ( (زرق ینا  .) 185 : 1385 ،،ب شرازگ ساسا ر    

سازمان ملل حدود  85درصد تریاک جهان در افغانستان تولید میشود .همچنین افغانستان  70درصد از مو ردخم دا   
دنیا را تأمین میکند .تغییر و تحوالت سیاسی افغانستان نیز تأثیری بر روند تولید مواد مخ هتشادن روشک نیا رد رد     
است .تمامی کشورهایی که در مسیر ترانزیت مواد مخدر تولیدی منطقه هالل طالیی به بازارهای مصرف قرار دارند،
همواره در خطر سرریز ،توزیع و مصرف مواد مخدر هستند .طول مرزهای ایران با افغانس نات  549کیلو و تسا رتم
کشورهای جهان همکاری مؤثری با ایران ندارند .ایران از دو جهت در معرض تهدیدات مواد مخدر است :اول اینکه
میتواند محلی برای ترانزیت این مواد باشد که از این رهگذر ساالنه  561میلیون دالر هزینه به ایران تحمیل میشود.
عالوه بر هزینههای مالی هزینههای انسانی شدیدی نیز به ایران وارد شده اس مود .ت

چاق هکنیا ا خم داوم ق د زا ر      

طریق خاک ایران به اروپا و توزیع مقداری از این مواد در ایران ،تعداد معت ار ردخم داوم نیدا رد ریا ا ب ن ههههه ههههههش تد
افزایش داده است .تک جداره بودن ،کوتاهی مسیر و وجود فضاهای خالی در مرزهای ش  ناریا یقر ن زا یشخب زی

  

امتیازات مسیر ایران است (کریمیپور .) 151 : 1379 ،صدور مواد مخدر از شرق و جنوب شرق کشور برای مص فر
داخلی و انتقال آن به بازارهای جهانی به ویژه اروپا ،در ردیف مهمترین منابع ناامنی و بحران در این منطقه از کشور
یپور و همکاران.)205 :0931،
یباشد (احمد 
م
عدم زیرساختهای اقتصادی ،کمبود امکانات و نارساییهای نشأت گرفته از محرومیت عمقی سیستان و بلوچستان،
بروز خشکسالی بالغ بر یک دهه و گسترش فقر و بیکاری ،بستر مناسبی را برای بان یب یاهد نن نننالملل داوم قاچاق ی    
مخدر فراهم کرده تا با استفاده از افاغنه ،بیکاران و همکاری گروههای ضد نظام ،شبکه وسیعی برای حم عیزوت و ل   
مواد مخدر نه فقط برای اروپا و آمریکا بلکه برای بازار داخلی ای و یحارط نار

مزاس ا رقف .دننک یهدن ،یعامتجا       

اقتصادی ،ارزان و پر سود بودن مواد مخدر را میتوان از دیگر دالیل تأثیرگ چاق شیازفا رد راذ ا خم داوم ق د رد ر      
استان عنوان کرد (حیدری .) 38 : 1389 ،در شرایط فعلی میزان پائین کشفیات مواد مخ د زرم هیشاح قطانم رد رد ر   
مقایسه با میزان تولید و ورود آن به داخل کشور نشانگر ضعف در امر کنترل مرز برای جلوگیری از ورود ای هنوگ ن   
تهای کلی نظام و کشور ،مبارزه با قاچاق مواد مخ ،رد
محمولهها به نظر میرسد و این در حالی است که برابر سیاس 
یشود.
جزء استراتژی امنیتی ایران محسوب م 
 -2-01قاچاق کاال -فقر و بیکاری
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قاچاق کاال عبارت است از نقل و انتقالهای مخفیانه کاالها از خارج به داخل یا از داخل به خارج از کشو دب ،ر ون   
پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی و بدون توجه به مقررات مربوطه .قاچاق اصو ًالًال یک فعالی یداع ریغ ت    
است که با بروز آن در اقتصاد هر کشوری ،اعتبار و منزلت اجتماعی آن کشور در جامعه تجارت جه شدخ ینا هه هههدار
یشود (درویش .)3 : 1384 ،وضعیت جغرافیای استان سیستان و بلوچستان ،یا بهتر بگوییم دور بو قطانم زا نآ ند   
م
مرکزی و توسعه یافته کشور ،مشکالتی سر راه توسعه آن گذارده و موجب آن شده که این اس هعسوت ریسم رد نات    
اقتصادی کشور به حاشیه رانده شود .بیشک وجود محرومیتهای شدید اقتصادی و میزان باالی بیک قطانم رد یرا   
مرزی در افزایش عبور غیرمجاز افراد ،قاچاق کاال و سایر اموری که مخل امنیت م م بوسحم یزر

یشو ریثأت ،دن   
ییی ییی

شگرفی دارد (زرقانی .)81 : 1386 ،همجواری این استان با دو کشور افغانستان و پاکستان ،بستر مناسبی را ب جاور یار
تها و مبادالت غیرقانونی در این منطقه به وجود آورده است (سیف .)641 : 387 1،وجود مرزهای گسترده استان
فعالی 
با کشورهای پاکستان و افغانستان ،بدون عوارض بازدارنده و وابستگیها و تعلقات قومی و طایفهای ،وضعیتی را مهیا
ساخته است که ساکنان این استان به راحتی بتوانند با همزبانان خود در این دو کشور ارتباط برق نک رار ن ،یهگناو .د    
وجود مرزهای آبی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و ارزانی کاال در ای اب هسیاقم رد اهروشک ن شم یاهالاک ا هب       
موجود در بازارهای ایران -که ورودشان از مبادی قانونی ممنوع است و جز از طریق قاچاق و راههای غیرقانونی به
کشور وارد نمیشود -سبب شده که سود هنگفتی نصیب قاچاقچیان شود که این امر خود مشوقی برای گرایش بیشتر
ته مزال یا شخب تالکشم ،هعسوت یارب
یشود (همان .)741 :ضعف زیرس خا ت ت
به چنین فعالیتهایی محسوب م 

    

کشاورزی ،جوان بودن جمعیت ،تقاضای فراوان برای مشاغل س ریغ و هدا    تخصص صصی (بو د هژی ررر بخ و تامدخ ش

یتو یلصا لماوع زا نا    
ساختمان) و محدودیت این مشاغل را – که بخش عمده آن نیز نصیب افاغنه میشودد -می ی
گرایش به قاچاق برشمرد .به طور خالصه ،قاچاق کاال عامل مهم امرار معاش «چتربازان» مرزنشین استان است و فقر
مهمترین عامل استمرار فعالیت غیرقانونی این گروه شده است (نمکشناس.) 69 : 387 1 ،

نمودار شماره  -2دالیل گرایش به قاچاق کاال در سیستان و بلوچستان منبع( :نصراللهی.) 33 1 : 89 31،
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 -3-01قاچاق انسان
قاچاق انسان که به بردهداری نوین معروف شده است ،از مظاهر جرائم سازمان یافته فراملی است .ریشهههه لع ،ا ل و 
عوامل مختلفی در قاچاق انسان دخیل است اما شرایط خ  اهروشک صا ا  تالکشم ،گنج هلمج ز و ارحب  نننننن نننننننه یا
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،انقالبات ،شورشها ،آرمانگرایی نسبت به آن سوی مرزها و  ...مستقیم و غیر مستقیم در
این پدیده دخیل است .ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی از جمله همسایگی ب غفا ریظن ییاهروشک ا ا ،ناتسن     
پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای مرکزی متأثر از این پدیده و معضل اس  ت ( (ش یعیف .) 57 : 1389 ،،
اگر تعریف قاچاق انسان را «خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا اف اب روشک یاهزرم زا دار    
  

اجبار و اکراه یا تهدید ،خدعه ،نیرن ریغ و هدافتسا ءوس ،گ هههه ههههه» در نظ غفا تروص نآ رد میریگب ر ا یکی ناتسن زا   

کشورهایی خواهد بود که موضوع قاچاق انسان در آن در خور تأمل است؛ که این پدیده طی سالهای متمادی ،استان
سیستان و بلوچستان را به عنوان یکی از استانهای مرزی ایران با افغانستان با معضالت ج ربور ید و .تسا هدرک      
گهای چریکی ،روی کار آمدن طالبان ،نبود دول وناق ت ن اس رد ی للل لللله و هتشذگ یا
عوامل مختلفی از جمله جن 

زین    

اشغال افغانستان از سوی برخی کشورها باعث شده تا ایران در  30سال اخیر به محل امن و مناسبی برای مهاجرت و
پناهندگی اتباع افغان مبدل شود .در افغانستان ،وقوع جنگهای داخلی طوالنی مدت و فقر شدید اقتصادی دو عامل
مهمی است که در قاچاق انسان نقش عمدهای دارند (همان .) 58 :اشکال مختلف قا رابع ناسنا قاچ تتتتتتتان دراو :زا د
کردن غیر قانونی اتباع افغانستان برای کار در ایران که این اعمال به صورت س امزا نننده و هدش ی رد    قال قاچاق ب   
یگ در د.
یشود و در ازای ورود افراد وجو م تفایرد یهجوت لباق ه ییییی ییییی
افاغنه توسط افراد و گروههای خاص انجام م 
همچنین بهرهگیری از اتباع ایرانی و افغانی برای قاچاق مواد مخدر ،ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانی که ه جاودزا م
آنها عمدتًاًا به صورت غیر قانونی است و هم خروج اجب آ یرا نننه و ناریا زا ا

آ ناکسا ن نن ننننه بلغا ناتسناغفا رد ا    

یشو تشونرس هب دن    
برخالف میل آنها توسط شوهرانشان انجام میشود .بسیاری از زنان وقتی وارد افغانس م نات یی یی
یشوند.
نامعلومی گرفتار م 
 -4-01قاچاق سوخت
پیدایش موضوع قاچاق سوخت در ایران از جمل  قرش رد ه کک کککشو سا بالقنا یزوریپ لابند هب ،ر ال لاغشا و یم       
افغانستان توسط روسها و متعاقبًاًا مهاجرت گروه کثیری از مهاجرین افغانی به کشورمان بر میگردد .ب هک یروط ه    
سهولت رفت و آمدها و بر قراری مراودات طرفین با یکدیگر سبب شد تا در شرق کشور خروج فرآوردهه یتفن یا   
یدهد
یه م ناشن ا ییی ییی
که به عنوان سرمایههای ملی تلقی میشود ،حرص و طمع افراد سودجو را فراهم نماید .بررسی ی
تفاوت فاحش قیمت سوخت در دو سوی مرز یکی از عوامل مؤثر ایجاد انگیزه برای قا م تخوس قاچ

یباش زا .د
ییی ییی

سوی دیگر نیاز مبرم و شدید سوخت در کشور افغانستان و وابستگی صد درصد آن کشور به سوخت وارداتی باعث
شکلگیری عناصر سودجو و شبکههای سازمانیافته قاچاق در دو سوی مرز گردیده است و تشدید ای ینامز رما ن    
خود را نمایان میسازد که کشور مقابل تمایلی به همکاری در مبارزه با قاچاق از خود نشان نمیدهد حت رظن هب ی    
میرسد که خودشان در برنامهریزی و همکاری عوامل سودجو به دلیل دخیل بودن در منافع ملی شریک میباشند .از
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همه مهمتر کیفیت باالی سوخت ایران نسبت به دیگر کشورهای همسایه افغانستان نی هک تسا یلماوع رگید زا ز

   

باعث شده تقاضای بیشتری برای تهیه سوخت از ایران در دستور کار قاچاقچیان قرار گیرد .گزارشات منابع گوناگون
نشان میدهد برآورد سطح نیاز مواد سوختی در افغانستان ساالنه حدود  2/5میلیون تن یعنی به طور میانگین روزانه
حدود  6850تن معادل  8/4میلیون لیتر میباشد .از این مقدار  70درصد را گازوئیل یعنی حدود  1/ 75میلیون تن (هر

تن حدود  0 20 1لیتر ،روزانه حدود  5/7میلیون لیتر) ٪ 20 ،را بنزین حدود  ./5میلیون تن (هر تن ح دود
روزانه حدود  1/8میلیون لیتر) و  01درصد را نفت سفید حدود  ./52میلیون تن (هر تن ح دود

 0 35 1لیت ،ر

 0521لیت هنازور ،ر   

یشود (امینی.)031 : 1389 ،
حدود  856هزار لیتر) را شامل م 
به طور کلی ،سوختی که از مبادی رسمی و غیر رسمی کشورمان به افغانستان قاچاق میشود ساالنه حدود  600هزار
تن برآورد شده که روزانه معادل  2میلیون لیتر حدود  52درصد سوخت مورد نیاز کشور افغانستان است .روشه و ا
یکنددد .ه هدمع نونکا م    
نحوه انتقال سوخت به افغانستان عالوه بر اینکه حائز اهمیت است نقش اساسی را ایف م ا یی یی
قاچاق سوخت از طریق جاسازی در ظروف  20لیتری یا باک اتوبوسهایی که از مش یزکرم یاهرهش رگید و ده     
یگیرد (همان.) 131 :
یکنند ،صورت م 
ایران به زابل و سایر شهرهای مرزی افغانستان تردد م 
جایگاههای موجود در شهرهای مناطق مرزی مثل زابل ،نهبندان و  ...نیز در این امر تأثیر به سزایی دارند .کامیونهای
حامل کاال به افغانستان نیز در انتقال سوخت قاچاق فعال میباشند .عالوه بر تبعات اقتصادی این معض یتالکشم ،ل   
مانند آلوده شدن بخشی از مدیران یا کارکنان دستگاههای دولتی در این زمینه و همچنین درگیر شدن بخش عمدههای
از جمعیت فقیر استان با این موضوع از عوارض و پیامدهای معضل قاچاق سوخت در استان است.

شکل شماره  -2مؤلفههای سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار بر امنیت مرزهای ایران منبع( :اسدی فرد)52 :3931 ،

نتیجهگیری
ایران با برخورداری از حدود یک میلیون کیلومتر مربع مرز آبی و خاکی در شمال و جنوب و ش روشک برغ و قر    
ی تب یلدا
تهای ی
یکی از وسیعترین مرزهای مشترک با کشورهای همجوار دارد .این وسعت م داجیا نمض زر     فرصت ت
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خوب و مناسب با همسایگان در صورت عدم کنترل و نظارت صحیح و به موقع به تهدید تبدیل خواه مدع .دش د   
یگ در د د ،وارد ش ند
تسلط کافی بر ورود لوازم و کاالی قاچاق که نهایتًاًا به فلج کردن تولیدات داخلی کشور منجر می ی
میلیونها تن مواد مخدر از شرق کشور به صورت ساالنه و توزیع داخلی و ترانزیت آن به کشورهای اروپایی ،ضمن
فراهم نمودن مشاغل کاذب و مضر ،دو تهدید جدی هستند که حیات اقتصادی و نسلی ای .تسا هتفر هناشن ار نار     
ی س و قارع رد نیگن
تهای ی
گروه تروریستی ،سلفی تکفیری داع ب هجوت اب ش ه     شکست ت

زا و هیروس نداد تسد     

سرزمینهای اشغالی در هر وضعیتی برای جمهوری اسالمی تهدید به حساب میآید .تقویت فنی ،اطالعاتی و انسانی
تهای سیاست داخلی است تا امک و هنخر نا
نهادها و یگانهای متولی کنترل مرزها و گمرکات کشور یکی از اولوی 
نفوذپذیری امنیتی و ضربهپذیری اقتصادی و تولیدات داخلی فراهم نشده و همچنین فضاهای کاذب برای اش تالاغت
مخرب بسته گردد؛ و از تسری معضالت و ناامنیهای موجود در کشورهای همسایه در غرب و شرق ایران به داخل
مرزها جلوگیری شود.
امنیت ملی ج.ا.ا شامل حفظ نظام جمهوری اسالمی ايران يعنی بقای حكومت ،جغرافیای ارضی و حمايت ،حفاظت و
دفاع از مرزها و تمامیت ارضی ،رضايت شهروندان و ايجاد رفاه برای آنان ،حفظ اخالق و سرمايه عمومی جامعه ،دفاع
ت کههه
بورسوم جامعه ايرانی و ...است .امنیت ملی موقعیتی عینی ،بیرونی و از پیش تعیین شده نیست ت
از اعتقادات و آدا 
بتوان آن را با استانداردهای جهانی اندازهگیری کرد .امنیت کام ًالًال به فرهنگ و اعتقادات هر قوم ،کشور و تمدن بستگی
دارد و امنیت ملی به فرهنگ ملی هر کشور وابسته است؛ و امنیت كي

تو
کشور در گرو امنیت مرزهای ان کشور است ت

یتوان گفت که امنیت مرزهای کشور از
با توجه به موقعیت استرات كيژ ی و ژئوپلیتیكی کشور جمهوری اسالمی ايران م 
ی مناطططق م یزر ،،
یهای اصلی ی
یتوان اذعان داشت که كي ی از ویژگ 
اهمیت خاصی برخوردار است در بیان اين مطلب م 
ی
ی را ب ار ی ی
ی ن طما ل بو ی ی
یشودد پیام اهد ی ی
دوری از مرکز کشور است اين مسئلهی جغرافیايی که از طبیعت مرزی ناشی می ی
ن آنهاا در
مناطق مرزی به همراه دارد که مهمترین آن ،محرومیت شديدی و حاشیهای بودن اين مناطق و ق ار ررر نگ تفر ن ن
یشود .اين مناطق کمتر در
مسیر امواج توسعه کشور است دوری از مراکز تصمیمگیری سیاسی و اجرايی کشور باعث م 
ث اف ياز ششش
تهاا باعث ث
ن محرومیت ت
یبرند و اين ن
جريان برنامههای توسعه داخلی قرار گیرند لذا از محرومیت شديد رنج م 
ی باالالال دارای رابطه ههای مستققیم و
قاچاق کاال و امور ديگری که بر امنیت و توسعه در مناطق مرزی با ضريب همبس گت ی ی
تدیگر توسعه و امنیت ،تأثیر متقابلی در مناطق مرزی بر هم دارند اگر کشور از اين ن
ن
دوسويه با كي ديگر است و بهعبار 
منطقه به چالش کشیده شود تأثیرات زيادی در امنیت داخلی و روابط خارجی خواهد داشت.
در حقیقیت با توجه به اينكه راهكارهای پیشنهادی بخشی از مسیر بود چراکه بخش ديگر تأثیرگذار بهره گیری عناصر
یتوانند لطما تتت
خارجی از خألهای داخلی فوق چنانچه که با اثر بر موارد فوق در صورت غفلت کارگزاران سیاسی م 
ی بررر
ل هو تي ی ی
جبرانناپذیر امنیتی را بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران وارد نمايد؛ بنابراين به رغم اهمیت اثر عوامل ل
شها و تمايزات هويتی خاص با هويت ملی ،ناامید نشوند بلكه با
امنیت پايدار ،الزم است سیاستگذاران به صرف چال 
یتوان گفت راهكار و راهبرد
تحلیل حساسیت و مهندسی ساير متغیرها به دوام امنیت کمك نمايند .به شكل خالصه م 
ح ت یلاك ف ف
ف
ی و انجا ممم ص یح ح ح
تأمین امنیت در ُبُبعد داخلی ،کارآمدی و اثربخشی حاکمیت در ابعاد نهادهای جامعهپ ریذ ی ی
ن اساس س
س
ت تقويتتت شود؛؛ بررر همین ن
معیشتی و توجه به پتانسیل قدرت نرم است؛ تا حس اعتماد و اطمینان به حاکمیت ت
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ی و تولیددد ق رد تتت و اقت راد  ،،م نا ع ع
ع
حاکمیت نیز موظف است در مواجهه با بازيگران خارجی با قدرت نرم ،خودات ياك ی ی
ی شودد.
ی و اجتم عا ی ی
ی فرهنگی ی
شها و بحرانهای هويتی داخلی خصوصًاًا در حوزه ههای ی
تأثیرگذاری اين متغیرها بر چال 
یشود؛ و از آنجا که موضوع
چنانچه که اشاره شد در حقیقت اين موضوع صرفًاًا به محیط داخلی جامعه آماج محدود نم 
طهای ی
ی
یشود ،،محیط ط
فگیری می ی
بحران و چالش در اين حوزه ماهیت انسانی دارد و علیه ادراکات و رفتار انسانها هد 
یگیرد.
زندگی افراد اعم از داخلی و خارجی نیز در اين صحنه نبرد بايد به صورت همزمان مدنظر قرار م 
ی
ی داخلی ی
عالوه بر آن کارگزاران امر بايد توجه داشته باشند که عناصر خارجی همواره درصدد بهرهگیری از چالشهای ی
ی
هستند و در محتوای نبرد نرم خود تهاجم فرهنگی و هويتی در رأس قرار دادهاند؛ چراکه عالوه بر آنكه در محیط ملی ی
یرسددد و تكمیللل
ی ب امک ه لل للل می ی
نالمللی ی
یشود(عنصر الزم) ،در محیط بی 
و در قالب همبستگی و وحدت ملی مجسم م 
ی و در ابعاد د اقتص یدا  ،،هو یتي ،،
یگردد (عنصر کامل)؛ از همین رو ،تنها برهم زدن امنیت و ثبا تتت در جامعههه داخلی ی
م
ن رو بههه
ن از همین ن
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،علمی ،دفاعی و ...برای به بار نشستن نبرد نرم کافی نخواهد بود .دشمن ن
محیط بین المللی (منطقهای و جهانی) به عنوان كي ی از عرصههای پیوسته با زندگی و حیات هر کشور نیز نظر داشته و
یو
بخشی از جنگ نرم را در ارتباط و ژي ه با اين عرصه طرح ريزی نموده مینماید؛ گفتنی است که تمامی ابعادد داخلی ی
موضوعی جنگ نرم به شرح بندهای پیشین ،دارای عناصری هستند که فراتر از محیط داخلی بوده و با مؤلفههای دخیل
نالمللی ارتباط و پیوند دارند؛ در حقیقت دشمن دريافته که ايران با وقوع انقالب اسالمی که خود مبتنی بر
در روابط بی 
ی
ی ديگررر اق اد ممم کنددد و ع وال هه بررر برخی ی
طهای ی
قدرت نرم بوده است ،توانسته عم ًالًال نسبت به صدور انقال ببب بههه محیط ط
ی دنیاا پیا ممم
یجای ی
ساختارهای سازمانیافته متأثر از ايران در محیط منطقهای ،امروزه سطح وسیعی از افراد نیززز در جای ی
انقالب اسالمی را درك نموده و جذب آن شده يا آن را در باور (و شايد رفتار) خود مورد حمايت قرار دادهاند .بیداری
اسالمی نیز محصول سازمان يافتن اين پیامها و گفتمانها در سیر تحول تدريجی جوامع است که غرب به شدت از آن
ی
ی ياا ب ریگراك ی ی
نالمللی ی
هراس يافته است؛ دشمن با هدايت جنگ نرم علیه ايران اسالمی در الیههای مختلف روابط بی 
نظام بین المللی در خدمت اين نبرد ،درصدد متوقف نمودن اين قدرت نرم و الهام بخش کشور است؛ برای تحقق اين
امر ،دشمن در محیط سیاسی به پیگیری ايجاد انزوا و اجماع علیه کشورمان پرداخته است .بدين منظور ،غرب با متحددد
تها و همچنین متحد سازی
سازی خود و جلب نظر متحدان ،تشكلی از مخالفان را ايجاد نمودهاند ولی برای ديگر دول 
تهایی که متحد سنتی غرب نیستند ،از راهبرد تهدید نمائی ايران برای صلح و امنیت منطقه و جهان بهره جستهاند.
دول 
ن زمین ،ه
در اين زمینه ،کشورهای منطقه به و ژي ه اعراب حوزه خلیج فارس را اقناع نموده ه و جذ ببب نموده هانددد .در اين ن
تهای عضو آنها ،بهکارگیری شدهاند؛ از سوی ديگر ،بس اضف نت یی یی
ی
نالمللی نیز به تبع اين دسته از دول 
سازمانهای بی 
ی کشو د نامر ررر ابعااد
ی ف ورار ی ی
نالمللی ی
ی بین ن
تهای ی
نالمللی به روی فعالیت جمهوری اسالمی ايران و تضعیف فرصت ت
بی 
طهای منطقه
اقتصادی (تحريم) ،صنعتی (محدوديت مبادالت) ،فرهنگی (منع دسترسی و فعالیت فرهنگی ايران در محی 
و جهان نظیر قانون اخیر امر كي ا در مورد منع فعالیت ايران در امر كي ای جنوبی) ،رسانهای و تبلیغی (نظیر حذف ام اك ننن
پخش برنامههای رسانه ملی از طريق شبکههای ماهوارهای) ،سیاسی (مشکلآفرینی برای توسعه الگوهای سیاسی ايرانی
نظیر مردمساالری دينی ،کنترل پیامدهای بیدار اسامی ،اپوزيسیون سازی و اپوزيسیون داری در محیط منطقههه و جهاننن
فو
علیه نظام اسالمی) ،در محیط فرا دولتی منطقه و جهان نیز تعقیب شده است؛ بدين منظور ،دشمن درصدد تض یع ف ف
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ی
ی جه نا ی ی
تحديد دوستداران انقالب اسالمی در جهان است .رسانهها و فضای تبلیغات غرب بهشدت بر اف اك ررر عمومی ی
ن اف ار دد را بههه
تهای اين ن
یاثر نمايد و ظرفی 
متمرکزشده تا اين جبهه دوستداران انقالب اسالمی را تضعیف ،محدود يا ب 
ی
خدمت بگیرد .در اين زمینه ،برخی از کانونهای همگرائی و ارتباط اقناعی با پیامهای انقالب اسالمی بهههویژهه برخی ی
کانونها و نخبگان جهانی همسو با انقالب اسالمی ،مورد گسست قرار گرفتهاند و ارتباط نرم و نافذ ايران با آنها تزلزل
ی در
يافته است .عالوه بر اين ،همین راهبردها علیه قدرت نرم اسالم و به منظور متوقف کردن روند رشد اسال مممگرائی ی
ی
ی ب ار ی ی
ی ز داي ی ی
تهای ی
جهان نیز اتخاذ شده است .بدون شك ،رشد اسالمگرائی حتی در نسل جديد مردم غرب ،ظرفیت ت
بدیده معاصر دارد .گنجاندننن درس
همگرائی آنها با ایدههای جهانی اسالم و انقالب اسالمی در جهان ستمزده و آسی 
اسالمستیزی ،شیعه ستیزی و ايران هراسی حتی در دورههای آموزشی رسمی محافل دانشگاهی و رسانهای امر كي ا تنها
كي ی از مصاديق راهبرد دشمن برای توسعه کانونهای ضد اسالمی ،ضد ايرانی و ضد شیعی در جهان و تضعیف شبكه
شهای غربی ،مرکز ثقل راهبردهای
یسازی فرهنگ و ارز 
حامیان پیامهای انقالب اسالمی است؛ بر همین اساس ،جهان 
کالن نظام سلطه در جنگ نرم علیه ديگر ملل است .در مورد جنگ نرم دشمن علیه کشورمان ،اساسًاًا دشمن بههه دنباللل
ی
ی ب ار ی ی
ن ه فد ی ی
براندازی نرم و تغییر الگوی زمامداری در کشور (عمدتًاًا به لحاظ محتوا) است .با توجه به اينكههه چنین ن
دشمن قابل وصول نبوده است ،تعقیب هدف مذکور در فرايندی تدريجی قرارگرفته است که تغییر رفتار نظام اس یمال
یگیرد؛ بر همین اساس در حوزه امنیتی اين چالشها را
را از تسلیم گرفته تا تمكین به برخی مطالبات نظام سلطه دربر م 
ی از
بايد مدنظر قرار داده و نسبت به رفع آنها خصوصًاًا در حوزه هويت ،فرهنگ و اجتماع اقدام گردد؛ لیكن بههه برخی ی
تاند از:
شهای کالن بايد اشاره نمود که عبار 
چال 
 رواج و ترويج روحیه قبیله گرايی و رفتار قبیلهای :در اين خصوص مقام رهبری فرمودند :نبايد روح قبیلگی داشتهههت .اين ن
ن
باشیم؛ يعنی گمان نكنیم که هرکس ،جامعه ،انجمن ،تشكل يا حزب ما بود خوب است و هرکه نبودد بددد است ت
خطری است که همه ما را تهديد میکند.
 وجود کانونهای قدرت و ثروت و تأثیرگذاری آنها تالش دشمن در جهت تشديد تنازع داخلی و ايجاد اختالف و چنددستگی بین مسئولین و مردم.تگرایی و تقويت آن
 ايجاد تنش هويتی در مناطق بحرانخیز قومی در ايران از طريق احیاء حس و روحیه قومی  ايجاد تنش در دانشگاههاتهای کاذب
 بهره گیری از جريان عرفانهای نوظهور و معنوی  ايجاد نارضايتی عمومی در بین مردم. ترويج دنیاطلبی و دنیاگرايی میان کارگزارانی در حوزه ههای ی
ی
ل چالشی ی
ح مس ئا ل ل
 ايجاد فضای دوقطبی سیاسی ،هويتی ،اجتماعی ،فرهنگی در جامعه از طريق طرح حفرهنگ و سیاست
 ايجاد ناامنی از سوی ضدانقالب و ايجاد درگیری در مناطق قومی مرزین بررر همین ن
ن
ی .ل كی ن ن
 جريان سازی سیاسی و خط دهی افكار عمومی از طريق رسانههای ضدانقالبی و استكبار جه نا ی یت برنامهههریزی ی
ی
اساس بايد اشاره نمود که امنیت و ثبات در هر کشور و يا واحد سیاسی در جهاننن الزم  ه ووو زيرس خا ت ت
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توسعه و پیشرفت است که بدون تأمین آن و بدون تضمین پايداری آن امكان جذب و بهکارگیری سرمایههای داخلی و
ط بررر حصووول
تهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جامعههه منوط ط
خارجی و تأمین منافع ملی امکانپذیر نیست و فعالی 
ت .لذاا اين ن
ن
ی آحاد د جامعههه است ت
امنیت و پايداری و ثبات نظام و حاکمیت و تأمین و تضمین حقوق اجتماعی و ف در ی ی
ت باا
تهای گوناگون واحد و کشوری كي پارچههه است ت
موضوع در جامعه موزايیكی ايران که از همنشینی همزيستی هوی 
ی
دشمنانی درصدد فرصت ضربه زدن هستند؛ توجه به هويت و بحرانهای هويتی به عنوان نقطه قو تتت و س يامر ههه ملی ی
یرود؛ چنانچه قب ًالًالًالًال هممم
مهم بوده است و هر تهديدی پیرامون مسئله هويت تهديدی برای منافع و امنیت م ّلّلی بشمار م 
اشاره شد مسئله هويت در ايران همانگونه که مورد توجه و نظر برنامهریزان و مديران کشور است مورد عالقه و توجه
دشمنان داخلی و خارجی نیز بوده و هست چرا که ضعف و تحلیل هر نقطه قوتی كي

نقطه ضعف و تهديدی است که

یباشد از اینرو از دير باز به و ژي ه در دهههای اخیر عوامل خارجی به منظور بهرهجویی از عاليق هويتی
متوجه کشور م 
شهای داخلی در ايران برنامهریزی و اقدامات مذبوحانهای را انجام دادهاند.
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